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Já que existe no sul esse conceito 
Que o nordeste é ruim, seco e ingrato 

Já que existe a separação de fato 
É preciso torná-la de direito 

Quando um dia qualquer isso for feito 
Todos dois vão lucrar imensamente 

Começando uma vida diferente 
De que a gente até hoje tem vivido 

Imagina o Brasil ser dividido 
E o nordeste ficar independente 

 
O Brasil ia ter de importar 

Do nordeste algodão, cana, caju 
Carnaúba, laranja, babaçu 

Abacaxi e o sal de cozinhar 

O arroz, o agave do lugar 
O petróleo, a cebola, o aguardente 

O nordeste é auto-suficiente 
O seu lucro seria garantido 

Imagina o Brasil ser dividido 
E o nordeste ficar independente 

(Bráulio Tavares e Ivanildo Vilanova) 



RESUMO 

 
 As micro e pequenas empresas, ao mesmo tempo em que exercem um papel 
extremamente relevante na estrutura produtiva da economia brasileira pelo grande número de 
empreendedores existentes e expressivo volume de pessoal ocupado, perdem competitividade 
ao se deparar com entraves ao seu desenvolvimento, sejam eles em âmbito gerencial, 
financeiro, burocrático ou estrutural. Com base nesse contexto, o estudo procura identificar 
em que medida, na percepção das MPEs exportadoras do Rio Grande do Norte, as exigências 
burocráticas do processo exportador afetam o seu desempenho no comércio exterior. Como 
exigências burocráticas compreende-se o conjunto de normas, regras e procedimentos e 
documentos que disciplinam o processo exportador, enquanto desempenho é entendido como 
os resultados da atividade econômica medido através do crescimento das vendas para o 
mercado externo; das demandas de produtos exportados não atendidas e da ampliação do 
mercado internacional. A pesquisa realizada é de caráter censitário, desenvolvida junto a 
quatorze MPEs do estado, atuantes regularmente no comércio exterior nos últimos três anos 
(2009-2011), utilizando aplicação de questionário, assim como uma consulta a dados 
secundários disponíveis. A análise dos dados levantados revelou que, efetivamente, na 
percepção dos respondentes, fatores externos como o custo do processo de exportação, falta 
de incentivo do governo, excesso de controle dos órgãos públicos e a infraestrutura logística 
do estado exercem influência na pequena participação das MPEs nas exportações do Brasil e 
do Nordeste, enquanto o bom desempenho exportador destas relaciona-se a fatores gerenciais, 
com destaque para investimentos na estrutura organizacional da empresa, conhecimento do 
mercado internacional e bom relacionamento com clientes e mercados. 
 
Palavras-chave: Exigências burocráticas. Processo exportador. Micro e pequenas empresas 
exportadoras do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

  Micro and small enterprises, while they play an extremely important role in the 
production structure of the Brazilian economy by the large number of entrepreneurs and 
existing significant volume of employed persons, lose competitiveness when faced with 
obstacles to their development, whether in the context managerial, financial, bureaucratic or 
structural. Based on this background, this research seeks to identify to what extent the 
perception of MSEs exporting in Rio Grande do Norte, the bureaucratic requirements of the 
exporting process affect their performance in foreign trade. Bureaucratic requirements 
comprises the set of norms, rules and procedures and documents that govern the export 
process, while performance is understood as the results of the economic activity of enterprises 
in terms of sales growth, unmet needs of exported products and expansion of the international 
market. The research is of a census, next to fourteen micro and small exporters in the state, 
regularly active in foreign trade in the last three years (2009-2011), using questionnaires, as 
well as a consultation with secondary data available.The analysis of the data revealed that, 
indeed, the perception of respondents, external factors such as the cost of the export process, 
lack of government incentives, excessive control of government agencies and logistics 
infrastructure of state exert influence on the small participation of MSEs in exports from 
Brazil and the Northeast, while the good export performance of these relates to managerial 
factors, especially the investment in the organizational structure of the company, market 
knowledge and international good relationship with customers and markets. 
 
Keywords: Bureaucratic requirements. Exportation. Micro and small exporting companies in 
Rio Grande do Norte. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo insere-se em de um contexto de globalização e abertura da 

economia brasileira na qual surgem novas oportunidades para o comércio internacional. Nesse 

cenário e diante das facilidades representadas pelas tecnologia da informação, comunicação e 

logística, não só a grande empresa mas também as micro e pequenas empresas tornam-se 

capazes de atender a demanda de potenciais importadores de qualquer parte do mundo. 

Nesse ambiente marcado por grandes oportunidades e alta mutabilidade nas esferas 

mundial, regional e local, o mercado passa por um processo de amadurecimento. Diante deste 

contexto, surge o conceito de internacionalização que, para Goulart, Arruda e Brasil (1996, p. 

37), representa um “processo crescente e continuado de envolvimento de uma empresa nas 

operações com mercados/países fora de sua base de origem”. 

No âmbito das micro e pequenas empresas - MPEs, a visão de internacionalização 

contempla o fomento às exportações, a necessidade de enfrentar maior concorrência no 

mercado doméstico decorrente da abertura da economia, oportunidades a serem exploradas 

por essas empresas como demandantes e destinatárias de bens, serviços e tecnologia 

provenientes do mercado externo, existindo também a possibilidade de se tornarem parceiras 

de empresas do exterior em empreendimentos voltados para o mercado doméstico. 

No Brasil, os micro e pequenos empresários aparecem como os atores principais de 

um cenário em que, mesmo com a sua irrisória participação no comércio exterior (em 2011, 

segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC de 

2012, as MPEs representaram apenas 11,1% das exportações brasileiras) são os responsáveis 

por 20% do PIB brasileiro e 17 milhões de postos de trabalho (57% do emprego formal, 

segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do 

Trabalho de 2011). 

Em estudo analisado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

- SEBRAE (2012) com base em dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED – MTE), as micro e pequenas empresas tiveram, em 2011, grande 

participação na construção dos empregos formais no Brasil, sendo tal participação de 92,7% 

em termos nacionais e de 97% em termos regionais (Nordeste).  

Em 2011 as microempresas brasileiras geraram um saldo positivo de empregos, 

ajudando a diminuir o saldo negativo de postos de trabalho gerados pelas grandes, médias e 

pequenas empresas. Foram gerados 8.073 (oito mil e setenta e três) novos empregos formais, 

enquanto as pequenas, médias e grandes empresas reduziram em 558 (quinhentos e cinqüenta 
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e oito), 1.645 (mil, seiscentos e quarenta e cinco) e 5.628 (cinco mil, seiscentos e vinte e oito) 

postos de trabalho formal, respectivamente, segundo dados do SEBRAE (2012). 

Observa-se, portanto, que as micro e pequenas empresas exercem um papel relevante 

na estrutura produtiva da economia brasileira em virtude do percentual de empreendedores 

existentes e expressivo número de pessoal ocupado. 

Diante dessa realidade e para que possam usufruir de benefícios como a redução da 

incidência de impostos; diversificação dos tipos de clientes; melhoria na imagem doméstica 

do produto; possibilidade de venda do excedente da produção nacional; aprendizado com 

consumidores e fornecedores estrangeiros, além da diversificação de riscos de câmbio, torna-

se imperativo discutir a respeito dos obstáculos que dificultam as iniciativas de exportação das 

micro e pequenas empresas. 

  Sobre esta temática, a literatura aponta como principais entraves ao processo de 

exportação: o elevado custo de transporte, ineficiência governamental no trato de barreiras de 

exportação, a baixa eficiência dos portos, o excesso de tributos, o excesso de leis e frequente 

alteração das mesmas e as múltiplas interpretações de registros por órgãos públicos (REIS, 

PIGNANELLI e SANTOS, 2008), além da taxa de câmbio, custos portuários e 

aeroportuários, burocracia alfandegária e tributária (CNI, 2008). 

  No âmbito das micro e pequenas empresas – MPEs, podemos ainda somar outros 

entraves, como a política cambial, burocracia e logística (RUIZ, 2005). A falta de uma cultura 

exportadora, a inadequação das linhas de crédito e mecanismos de garantias às necessidades 

das MPEs, além da escassez de políticas de incentivo às exportações, também exercem sua 

influência como entraves ao processo exportador. 

Com base neste contexto, estudos realizados com empresários brasileiros 

(“Identificação dos Gargalos às Exportações de Micro e Pequenas Empresas” desenvolvida e 

analisada pelo MDIC, e “Competitividade Brasileira das Exportações” da Fundação Getúlio 

Vargas – FGV) classificam a burocracia presente nos processos de comércio exterior como 

um dos principais entraves à exportação. 

A pesquisa do MDIC foi realizada com empresas de diversos segmentos, no período 

de fevereiro a junho de 2011, tendo como objetivo identificar os principais gargalos às 

exportações de micro e pequenas empresas, sob a perspectiva dos 156 (cento e cinquenta e 

seis) empresários. 

 De acordo com as respostas das empresas, destaca-se a seguir os principais fatores 

causadores de dificuldades para o processo de exportação (dificuldades alta e muito alta): 
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a) Tributos incidentes no Brasil e Câmbio – ambos citados por 64% dos respondentes 

b) Dificuldade de utilização dos regimes aduaneiros especiais – 46% dos respondentes 

c) Dificuldade de acesso às linhas de financiamento – 42% dos respondentes 

d) Trâmites alfandegários – 39% dos respondentes 

 

 Com relação às medidas que poderiam ser adotadas pelo Governo no apoio às 

exportações, as mais citadas pelos entrevistados (em uma alternativa de múltipla escolha, em 

que mais de uma resposta poderia ser apontada) foram: 

 

a) Simplificação de procedimentos administrativos - 72% dos respondentes 

b) Investimento em infraestrutura logística – 67% dos respondentes 

c) Desoneração de tributos – 63% dos respondentes 

 

 Com base nos resultados apontados pela pesquisa do MDIC, observa-se que as 

empresas ainda percebem o processo exportador como uma atividade complexa e repleta de 

peculiaridades. 

  Reforçando os resultados apontados no estudo do MDIC (2011), a pesquisa realizada 

pela FGV em 2008 com 247 empresas exportadoras identifica 11 (onze) grupos de gargalos 

que apresentam impacto sobre o desempenho das exportações, a saber:  

 

a) Ausência de incentivos governamentais 

b) Dificuldade de oferecer preços competitivos 

c) Tributação excessiva 

d) Situação da infraestrutura 

e) Legislação complexa 

f) Burocracia excessiva 

g) Falta de oferta logística qualificada 

h) Documentação complexa 

i) Uso e qualidade dos sistemas de informação 

j) Dificuldade de acesso a recursos financeiros 

k) Limitações internas das empresas. 

 

 Os objetivos da pesquisa foram mapear categorias de gargalos, identificando os 

gargalos mais significativos que dificultam as exportações. Posteriormente foram 
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hierarquizadas as categorias de entraves e produzidas recomendações visando sensibilizar 

empresas e governos a implementar melhorias nos aspectos mais críticos.  

 Dentro da categoria “burocracia excessiva”, os respondentes apontaram os seguintes 

entraves: 

a) Elevado tempo de realização dos procedimentos burocráticos; 

b) Fiscalização demorada antes do embarque; 

c) Baixa efetividade operacional da receita federal e órgãos anuentes; 

d) Falta de integração entre exportadores e órgãos governamentais; 

e) Complexidade dos regimes aduaneiros; 

f) Falta de assistência das instituições governamentais; 

g) Falta de sincronismo entre a receita federal e as receitas estaduais 

 

As pesquisas realizadas pelo MDIC e pela FGV em âmbito nacional apresentam 

resultados que reforçam a realização de um estudo em âmbito local que busque analisar a 

influência das exigências burocráticas presentes no processo de exportação no desempenho 

das micro e pequenas empresas, procurando assim conduzir uma discussão que trate sobre os 

motivos que justifiquem a irrisória participação dessas empresas na pauta de exportação do 

estado. 

É importante ressaltar que a revisão de literatura identifica que existem variáveis que 

alteram a percepção dos entraves à exportação segundo o perfil do empresariado local. Desta 

forma, o presente estudo será focado nas micro e pequenas empresas exportadoras do estado 

do Rio Grande do Norte com exportação regular no triênio 2009-2011, excluindo as empresas 

que trabalham com exportação esporádica. 

     Para uma melhor visualização do processo exportador, são descritas a seguir, com base 

em roteiro descrito na série Aprendendo a Exportar (2012), as principais etapas deste 

processo: 

 

1. Planejamento 

2. Pesquisa de mercado 

3. Negociação com o importador 

4. Elaboração de fatura pro forma1 

                                                 
1 A fatura pro forma é o documento não oficial em que constam todos os detalhes da negociação entre 
importador e exportador, tais como dados de ambas as partes, preço da mercadoria, condição de venda, 
modalidade de pagamento, peso (líquido e bruto), etc. 
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5. Envio da fatura pro forma 

6. Importador escolhe modalidade de pagamento junto ao banco 

7. Importador analisa os documentos 

8. Exportador elabora fatura comercial 

9. Exportador prepara mercadoria para o embarque 

10. Exportador elabora packing list 

11. Exportador emite nota fiscal 

12. Exportador providencia o pré-transporte até o porto/aeroporto 

13. Exportador solicita despacho aduaneiro 

14. Pagamento do frete e seguro 

15. Recebimento do conhecimento de embarque (Bill of Lading/ Air Way Bill2) 

16. Desembaraço e averbação junto à SRF 

17. Emissão comprovante de exportação 

18. Exportador consolida documentação  

19. Exportador contrata câmbio 

20. Exportador entrega documentação ao banco 

21. Exportador liquida cambio e recebe o valor da mercadoria em reais  

 

As 21 (vinte e uma) etapas pontuadas demonstram a complexidade e peculiaridades 

presentes na exportação, atividade intrínseca à rotina diária de muitas organizações. Porém, as 

normas, regras, procedimentos e documentos solicitados neste processo por muitas vezes 

chegam a interferir na agilidade necessária às empresas exportadoras. 

Algumas das etapas pontuadas apresentam maior complexidade, estando envoltas em 

um conjunto de normas que regem seu desenvolvimento. A seguir são destacadas as etapas 

que apresentam tais características, sendo em geral marcadas pela lentidão, excesso de 

formalização, controle e registros, além de um grande número de assinaturas: 

 

1. Elaboração de fatura pro forma 

2. Importador escolhe modalidade de pagamento junto ao banco 

3. Importador analisa os documentos 

4. Exportador elabora fatura comercial 

                                                 
2 O Bill of Lading e Air Way Bill, ou conhecimentos de embarque, é o documento em que o emitente declara ter 
recebido a mercadoria entregue pelo embarcador e se compromete a transportá-la no destino que lhe foi 
indicado. 
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5. Exportador elabora packing list 

6. Exportador emite nota fiscal 

7. Exportador solicita despacho aduaneiro 

8. Recebimento do conhecimento de embarque  

9. Desembaraço e averbação junto à Secretaria da Receita Federal 

10. Emissão comprovante de exportação 

11. Exportador consolida documentação  

12. Exportador contrata câmbio 

13. Exportador entrega documentação ao banco 

14. Exportador liquida cambio e recebe o valor da mercadoria em reais  

 

As etapas 01 (elaboração da fatura pro forma), 03 (importador analisa os documentos), 

04 (exportador elabora fatura comercial), 05 (exportador elabora packing list), 06 (exportador 

emite nota fiscal), 08 (recebimento do conhecimento de embarque), 10 (emissão do 

comprovante de exportação) e 11 (exportador consolida documentação), representam os 

documentos solicitados nesse processo, que em geral necessitam de um grande número de 

assinaturas e envolvem diferentes instituições. 

A etapa 06 (importador escolhe modalidade de pagamento junto ao banco) irá 

influenciar diretamente o processo de contratação de câmbio (etapa 19). Essas etapas, 

somadas à etapa 20 (entrega dos documentos no banco), implicam em um grande número de 

assinaturas, necessárias para o cumprimento da etapa 21 (liquidação de câmbio e recebimento 

do valor da mercadoria em reais). 

Por fim, a etapa 13 (exportador despacho aduaneiro) é marcada pelo exame dos 

documentos acima mencionados e pela verificação da mercadoria, sendo comumente, entre 

todas as etapas descritas, o processo que necessita de mais tempo para ser efetivado.  

A etapa 16 (desembaraço e averbação junto a Secretaria da Receita Federal), por fim, é 

caracterizada pela confirmação do efetivo embarque da mercadoria e do registro dos dados 

pertinentes pelo exportador, finalizando o processo operacional de exportação. 

Conforme observado, as etapas descritas são marcadas por exigências classificadas 

como burocráticas, devido à necessidade de um maior controle sobre essas atividades. No 

passado, esse controle era visto por Max Weber (1989) como condição sine qua non para a 

organização racional de tarefas em busca da eficiência. Hoje, torna-se um entrave ao 

desenvolvimento organizacional em muitas situações, em particular na administração pública, 

ainda presa a uma cultura procedimental. 
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Tal ideia é exposta por Joan Subirats (1994, P. 115), quando afirma: “Esa misma 

rigidez procedimental facilita que el funcionário poco motivado se refugie en la jungla  

normativa y la complicación burocrática (…) para desarollar una actividad lenta, rutinaria.” 

No que tange ao mercado internacional, a citada “jungla normativa” implica no 

emperramento da própria funcionalidade, apresentando-se como um grande entrave ao 

desenvolvimento de um mercado que tem como foco a rapidez, agilidade e redução de custos. 

É possível que essa realidade normativa possa, de alguma forma, ter implicações no 

desempenho exportador de estados brasileiros. Desse ponto de vista, é útil constatar, por 

exemplo, que o Estado do Rio Grande do Norte, em 2011, segundo dados do MDIC de 2012, 

teve uma irrisória participação nas exportações brasileiras (apenas 0,11%) e do Nordeste 

(1,49%), sendo esta uma realidade que se manteve com o passar dos anos.  

Neste sentido, com base nos estudos apontados e visando encontrar justificativas para 

o irrisório percentual das exportações do Rio Grande do Norte, em especial para a 

participação das micro e pequenas empresas, surge a seguinte indagação: De que forma as 

exigências burocráticas presentes no processo de exportação explicam o desempenho das 

micro e pequenas empresas exportadoras do Rio Grande do Norte? 

 

Para exame deste problema foram definidas duas categorias de análise: 

 

a) Exigências burocráticas - o conjunto de normas, regras, procedimentos e documentos 

que disciplinam o processo exportador; 

b) Desempenho das micro e pequenas empresas exportadoras do RN - os resultados da 

atividade econômica medido através do crescimento das vendas para o mercado 

externo, das demandas de produtos exportados não atendidas e da ampliação do 

mercado exportador. 

 

  E, para possibilitar o atendimento ao problema de pesquisa formulado foram 

elaboradas as questões de pesquisa a seguir:  

 

a) Como o conjunto de normas, regras e procedimentos do processo exportador afeta o 

volume de vendas (quantidade e faturamento) das micro e pequenas empresas do Rio Grande 

do Norte no comércio exterior? 
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b) As micro e pequenas empresas exportadoras do RN deixaram de atender demandas do 

mercado externo devido à necessidade de obedecer ao conjunto de normas, regras e 

procedimentos do processo exportador? 

c) O conjunto de normas, regras e procedimentos do processo exportador tem facilitado a 

abertura de novos mercados e ampliado a carteira de clientes para as micro e pequenas 

empresas exportadoras do Rio Grande do Norte? 

d) Quais as exigências burocráticas que são percebidas como dificultadoras do processo 

de exportação? 

 

Desta forma, o objetivo geral é analisar de que forma as exigências burocráticas 

presentes no processo de exportação explicam o desempenho das micro e pequenas empresas 

exportadoras do Rio Grande do Norte. Para isso, pontuam-se os seguintes objetivos 

específicos:  

 

� Investigar como o conjunto de normas, regras e procedimentos do processo exportador 

afeta o volume de vendas (quantidade e faturamento) das micro e pequenas empresas do Rio 

Grande do Norte no comércio exterior; 

� Verificar se as micro e pequenas empresas exportadoras do RN deixaram de atender 

demandas do mercado externo devido à necessidade de obedecer ao conjunto de normas, 

regras e procedimentos do processo exportador; 

� Averiguar se o conjunto de normas, regras e procedimentos do processo exportador 

tem facilitado a abertura de novos mercados e ampliado a carteira de clientes para as micro e 

pequenas empresas exportadoras do Rio Grande do Norte; 

� Identificar se as exigências burocráticas dificultam o processo exportador  

A relevância desta Dissertação está na possibilidade de permitir, aos estudiosos da 

área, empresários do ramo e gestores públicos e privados, um maior conhecimento acerca das 

dificuldades enfrentadas no comércio exterior potiguar sob a perspectiva do empresário local. 

Diante dessa realidade e do ponto de vista da justificativa teórico-científica, destaca-se 

a importância de abordar um tema que trate sobre o comércio exterior do Rio Grande do 

Norte, em particular as dificuldades e empecilhos que os micro e pequenos empresários 

vivenciam na busca pela inserção e consolidação no cenário internacional. 
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Esta dissertação permite também que o leitor se insira na realidade vivenciada pela 

pesquisadora em seu ambiente de trabalho no SEBRAE RN, marcada por projetos, eventos, 

ações e atendimentos a clientes que compartilham as angústias, dificuldades e realizações do 

processo exportador. 

Para isso, este estudo se inicia com uma revisão bibliográfica que inclui tópicos que 

versam sobre o comércio internacional, o processo exportador, micro e pequenas empresas e 

normas e regulamentos do comércio exterior brasileiro, incitando uma discussão sobre a 

burocracia, tratando sobre sua definição e características, apresentando também o que Robert 

K. Merton (1978) classifica como “disfunções burocráticas”. 

Posteriormente, é apresentada a metodologia utilizada no estudo para alcançar o 

objetivo de analisar de que forma as exigências burocráticas presentes no processo de 

exportação explicam o desempenho das micro e pequenas empresas exportadoras do Rio 

Grande do Norte. Nessa seção são apresentados os procedimentos utilizados para se alcançar 

o objetivo deste estudo, caracterizando o tipo de pesquisa realizada e seus sujeitos, o período 

em que a mesma foi realizada, assim como a descrição do instrumento utilizado para a coleta 

dos dados e a forma como foram tratados. 

  Em seguida, são apresentados e analisados os dados obtidos em resposta ao 

questionário aplicado aos dirigentes e funcionários da área de comércio exterior, das micro e 

pequenas empresas exportadoras do Rio Grande do Norte, evidenciando assim as suas 

percepções sobre múltiplos aspectos do processo de exportação ao qual suas empresas são 

submetidas. Dessa forma procura-se atender aos objetivos propostos na pesquisa, mediante a 

demonstração descritiva e a análise dos resultados alcançados com a aplicação de 

questionário. 

  Por fim, a dissertação se encerra com a conclusão, trazendo uma retrospectiva dos 

resultados alcançados e dos objetivos pontuados, apresentando também sugestões para futuras 

pesquisas nessa área. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico é a parte do estudo em que o leitor entra em contato com a teoria 

que permeia o tema delimitado, enfatizando seus conceitos e características. No caso desta 

pesquisa, esta seção é construída através de alguns pontos que serão essenciais para uma 

melhor compreensão do tema em questão. 

Este referencial é construído, portanto, de tópicos que versam sobre o comércio 

internacional, o processo exportador, micro e pequenas empresas e normas e regulamentos do 

comércio exterior brasileiro, incitando uma discussão sobre a burocracia. 

  Inicialmente, apresenta-se a definição de comércio internacional, retomando de forma 

breve as Teorias Clássicas que abordam as vantagens competitivas da inserção internacional. 

Logo em seguida, é apresentada uma reflexão sobre a relevância da exportação na perspectiva 

brasileira e potiguar do comércio internacional. 

  O tópico seguinte aborda o comércio exterior no Brasil, apresentando sua política e  

estrutura, assim como as etapas, normas e regulamentos da atividade exportadora, intitulada 

neste estudo de “exigências burocráticas”.  

  O excesso de normas, regulamentos e procedimentos apresentados, por sua vez, 

conduzem a uma discussão sobre a burocracia, tratando sobre sua definição e características, 

apresentando também o que Robert K. Merton (1978) classifica como “disfunções 

burocráticas”.  

  Por fim, ao apresentar os detalhes da atividade exportadora, esta seção finaliza com 

uma discussão a respeito das exigências burocráticas do processo exportador e suas 

implicações para as micro e pequenas empresas exportadoras, apresentando dados que 

confirmam a pequena participação das empresas no cenário internacional em âmbito local, 

regional e nacional e originam uma discussão sobre cultura exportadora, incentivo às 

exportações e os benefícios desta atividade para as micro e pequenas empresas, tratando 

também sobre a relevância destas para a economia.  

 

2.1 COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

O comércio internacional pode ser definido como o intercâmbio de bens e serviços entre 

países, resultante das especializações na divisão internacional do trabalho e das vantagens 

competitivas.  
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Com base nessa definição, o comércio internacional surge da impossibilidade de os 

países produzirem todos os bens e serviços que necessitam, sendo necessário comercializar os 

excedentes de produção para obter os produtos e serviços que precisam, cabendo aos países 

especializarem-se nas atividades produtivas para as quais se encontrem mais aptos.  

Visando encontrar a melhor forma para identificar o que será mais vantajoso ao país 

produzir, exportar e importar, inúmeros economistas de diferentes épocas desenvolveram 

teorias que procuram identificar essas vantagens. 

Inicialmente, o liberalismo buscou explicar o comércio internacional através da Teoria 

das Vantagens Absolutas, proposta por Adam Smith em 1776 em seu livro A Riqueza das 

Nações, em que ele afirmava que cada país pode produzir determinada mercadoria com custos 

menores que outros. Desta forma, cada país devia concentrar seus esforços no que pode 

produzir a custos mais baixos e trocar o excedente por produtos que custem menos em outros 

países. 

Porém, Adam Smith partiu do princípio de que cada país tem sempre vantagem absoluta 

em algum produto, permitindo abertura para outras teorias surgirem, como a de David 

Ricardo.  

A Teoria das Vantagens Comparativas de David Ricardo se baseia no princípio de que 

se na ausência do comércio os preços relativos de dois bens diferem de um país para o outro, 

então os dois países podem beneficiar-se mutuamente de uma troca de bens com relações 

intermediárias de preço. Esta teoria demonstra a possibilidade de haver comércio 

internacional, mesmo que um país não possa produzir a custo mais baixo que outros. Porém, 

esta teoria não determina a relação quantitativa de troca, problema que só será solucionado na 

teoria de John Stuart Mill. 

Mill formulou a Teoria da Demanda Recíproca, que sugere que a base não é a unidade 

do produtor, mas a quantia que dois países possam produzir em um mesmo número de horas. 

Essas teorias foram chamadas de Teorias Clássicas do comércio internacional e foram 

aceitas durante muito tempo. Porém, esses modelos estabeleciam algumas premissas, como: o 

mercado é de concorrência perfeita, inexistência de barreiras ao comércio e custo zero de 

transporte, imobilidade internacional dos fatores de produção e maximização do rendimento 

global. (MAIA, 2007) 

Diante das limitações das teorias, cabe ao leitor compreender o significado das teorias 

apresentadas no momento em que as mesmas foram formuladas, e ainda compreender suas 

limitações para aplicação ao contexto real. 
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Nesta perspectiva, o comércio internacional foi adquirindo com o passar dos anos outras 

estratégias de inserção, não mais se limitando à simples compra e venda transnacional. As 

novas negociações, além de abranger a exportação e importação, incluem operações de 

transferência de tecnologia, franchising, joint ventures3, consórcio de exportação, entre outras 

soluções que tragam benefícios aos envolvidos. Como consequência, o comércio internacional 

vem elevando o grau de internacionalização das economias nacionais, permitindo uma maior 

competitividade às empresas que nele se inserem. 

Essa inserção, na percepção de Oliveira (2008), é realizada prioritariamente através da 

exportação - notadamente para as micro e pequenas empresas.  

Na definição de Keedi (2011, p. 19) 

 

exportar é o ato de remeter a outro país mercadorias produzidas em seu 
próprio ou em terceiros países, que sejam de interesse do país importador, e 
que proporcionem a ambos envolvidos vantagens na sua comercialização ou 
troca. É portanto, a saída de mercadorias para o exterior. 

 

Sobre a motivação que leva as empresas a se inserir no mercado internacional, autores 

como Minervini (2001), Safarti (2007) e Keedi (2011) apresentam as suas visões, expostas na 

Figura 01 a seguir: 

 

Figura 01 - Motivação para Exportar 
 

 

Fonte: A autora com base em Minervini (2001), Safarti (2007) e Keedi (2011) 
 

                                                 
3 Joint Venture é uma associação de empresas, que pode ser definitiva ou não, com fins lucrativos, para explorar 
determinado(s) negócio(s), sem que nenhuma delas perca sua personalidade jurídica. 
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Apesar de pontuarem motivações diferentes, os três autores compartilham da visão da 

inserção no mercado internacional como uma estratégia positiva para a empresa, tornando-a 

mais competitiva frente a outros mercados. 

Porém, para o sucesso da atividade exportadora, é necessário desenvolver uma cultura 

exportadora. Para Minervini (2001, p. 12), 

 

Cultura exportadora de um país ou de uma economia é, em princípio, o grau de 
abertura, de tradição, de intimidade que se tem com o mercado externo. É quando, 
por exemplo, uma empresa pensa no mercado externo como extensão natural ou 
permanente de seu mercado doméstico. 

  

  Troyjo (2007) afirma que, para criá-la em uma sociedade é preciso uma série de atos 

integrados entre governos (federal, estadual e municipal) e entidades públicas e privadas, 

como por exemplo, a promoção de encontros de comércio exterior, a capacitação de 

profissionais na área, a disseminação de material para orientação ao exportador que resultam 

na criação de uma cultura exportadora e no despertar para as oportunidades e benefícios que o 

comércio internacional propicia. 

Exportar exige uma estratégia para encontrar mercados potenciais para os produtos, 

sua promoção junto aos possíveis compradores, bem como, cumprir com requisitos 

internacionais de qualidade e conhecer o processo operacional e os trâmites da exportação. 

Na perspectiva das micro e pequenas empresas, esses requisitos são difíceis de serem 

atingidos, tornando cada vez mais difícil para as MPEs se inserir no mercado internacional e 

alcançar benefícios como redução da incidência de impostos, diversificação dos tipos de 

clientes, melhoria na imagem doméstica do produto, possibilidade de vender o excedente da 

produção nacional, aprendizado com consumidores de excelência e fornecedores estrangeiros, 

diversificação de riscos de câmbio e maior networking. 

  Para Faro (2010), em nível mundial as MPEs são reconhecidas como fator 

determinante do crescimento e da estabilidade econômica. Além disso, historicamente têm se 

mostrado mais versáteis na absorção de avanços tecnológicos, sobretudo em relação àqueles 

resultantes das políticas de inovação. 

  Porém, no Brasil, apenas uma pequena parcela dessas empresas consegue se manter no 

mercado por mais de cinco anos. Segundo o SEBRAE (2012) as principais causas da 

mortalidade das empresas são: comportamento empreendedor pouco desenvolvido, falta de 

planejamento prévio, gestão deficiente do negócio, insuficiência de políticas de apoio, 

flutuações na conjuntura econômica e problemas pessoais dos proprietários. 
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  Embora participem de forma representativa na manutenção de empregos, a geração de 

renda decorrente dessa ocupação sofre um impacto muito grande em função do segmento 

produtivo explorado, localização geográfica, ou devido à capacidade de internacionalização 

das suas atividades. 

  Faro (2010) pontua que, independentemente dos países às quais pertençam, o 

desempenho das micro e pequenas empresas observa restrições naturalmente impostas em 

razão das suas peculiaridades, tais como a aptidão do corpo funcional, tecnologia empregada, 

índice de produtividade e acesso ao crédito. 

  No caso brasileiro, embora surjam ações que forneçam às MPEs condições mínimas 

para inseri-las no mercado internacional, as dificuldades vivenciadas pelo governo federal na 

assistência ao segmento derivam da informalidade e heterogeneidade que caracterizam grande 

parte das atividades do setor. 

Somado a esses fatores, estão as exigências burocráticas características do processo 

exportador, que para muitas empresas atuam como entrave ao seu desenvolvimento. O 

comércio internacional, por ser considerado a alternativa ideal para que os países aproveitem 

melhor seu potencial produtivo, traz para as micro e pequenas empresas, benefícios que 

incluem:  

a) diversificação de riscos de câmbio;  

b) redução da incidência de impostos;  

c) diversificação dos tipos de clientes;  

d) melhoria na imagem doméstica do produto;  

e) possibilidade de vender o excedente da produção nacional;  

f) aprendizado com consumidores de excelência e fornecedores estrangeiros;  

g) maior networking. 

 

  A exportação, portanto, surge como uma maneira de ampliar as bases de operação do 

país, dos estados e das empresas. Vazquez (2004, p. 175) afirma que “a exportação é a 

atividade que proporciona a abertura do país para o mundo”. Desta forma, pode-se afirmar 

que a atividade exportadora traz diversos benefícios para a empresa, o estado e a sociedade. 

  A seguir serão apresentados de forma breve os principais benefícios segundo o autor: 

 

a) Preços mais rentáveis para o produto. No exterior os preços cobrados pelo produto 

podem ser mais altos do que no mercado interno onde a empresa opera; 
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b) Diversificação dos riscos tornando-se menos vulnerável a imprevistos do mercado 

interno. Ao optar pela diversificação do mercado, o empresário permite que a sua 

empresa não fique inteiramente condicionada pelo ritmo de crescimento da economia 

brasileira e de mudanças na política econômica; 

c) Redução de impostos cobrados. Normalmente o governo diminui a carga tributária das 

empresas exportadoras (Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI, Imposto Sobre 

circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, dentre outros) incentivando-as a 

continuar exportando, atraindo divisas, gerando emprego e renda; 

 

Mais do que uma ação econômica, incentivar a internacionalização é uma maneira de 

transformar e incrementar a economia local, gerando novas alternativas de renda e 

despertando novas vocações econômicas que surgem com as exportações. 

Diante desta realidade, o tópico seguinte irá trazer uma abordagem sobre a 

internacionalização de empresas na perspectiva brasileira e potiguar, visando assim apresentar 

a relevância desta atividade. 

 

2.1.1 Comércio internacional do Brasil 

 

  Desde o início dos anos de 1990, quando o processo de abertura econômica criou o 

ambiente favorável para a entrada efetiva do Brasil no mercado, as mudanças foram 

significativas. No decorrer desse período, as empresas brasileiras passaram de “exportadoras 

oportunistas de excedentes de produção” (Attuy, 2010) a operações estrategicamente focadas 

no mercado externo. 

  Após a abertura e o início do processo de consolidação da economia depois do Plano 

Real, em 1994, os produtos brasileiros começaram a se destacar em grandes mercados, como 

o norte-americano e o europeu. Porém, entre o fim dos anos 1990 e o início da década de 

2000, as barreiras comerciais impostas nesses mercados e as sucessivas crises internacionais 

trouxeram consequências para os produtores brasileiros, que passaram a diversificar seus 

mercados, estabelecendo operações em outros países. 

  Como resultado dessas ações, o comércio internacional passou a ter uma relevância 

maior na economia brasileira, passando a ser importante fonte de divisas para o país e 

aumentando cada vez mais a participação do país no comércio mundial, conforme demonstra 

Attuy (2010, p. 15): “No decorrer da década de 1990, a participação do montante total de 
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exportações no PIB brasileiro variou de 6% a 9%. Nos dez anos seguintes o patamar mudou, 

ficando entre 10% e 14,5%”. 

  Desta forma, o Brasil como sexta maior economia do mundo segundo o Fundo 

Monetário Internacional (FMI, 2012), exerce um papel estratégico no cenário econômico 

internacional. Os bons resultados obtidos pelo país são fruto de uma combinação de fatores, 

marcada pelo crescimento do consumo mundial e pela estabilidade econômica frente aos 

outros países, permitindo às empresas brasileiras mudar sua cultura e passar a atuar no 

mercado internacional de forma estratégica. 

  No tocante ao perfil das exportações brasileiras, serão apresentados os resultados 

obtidos durante a década de 1999 a 2009, período em que a economia mundial passou por 

importantes mudanças, fruto de dois pontos chave: o crescimento do consumo mundial no 

período, que ampliou a participação de commodities agrícolas e minerais na pauta de 

exportações nacionais e sua penetração no mercado mundial e a estabilidade econômica 

brasileira, que permitiu às empresas nacionais mudar sua cultura e passar a atuar no mercado 

internacional de forma estratégica. 

  O período analisado revela uma pequena, porém importante evolução da participação 

do Brasil no comércio mundial no período de 1999 a 2009, conforme pode ser visualizado na 

Figura 02 a seguir:  

 

Figura 02 - Exportações brasileiras 1999-2009 
 

 
Fonte: Anuário 2010 de comércio exterior 
 

  De acordo com o apresentado na Figura 02, a evolução da participação do Brasil na 

década (1999 a 2009) é de 118%, o que demonstra que para muitas empresas em âmbito 

nacional, as exportações deixaram de ser medidas emergenciais para se tornarem parte da 

estratégia de atuação e de crescimento dos negócios dessas companhias.  
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  No que se refere ao destino das exportações brasileiras, se fizermos um comparativo 

de 1999 com o ano de 2009, visualizamos mudanças significativas, como pode ser visto na 

Figura 03 a seguir: 

 
Figura 03 - Exportações brasileiras por destino 

 

 
Fonte: Anuário 2010 de comércio exterior 
  Observa-se que no início da década, os principais países alvo do Brasil eram os países 

da União Europeia (32%), seguido dos países do MERCOSUL, Estados Unidos e Canadá 

(ambos com participação de 23%). Os países da Ásia, África, Oceania e Oriente Médio 

representavam juntos apenas 19%. 

  Quando comparados os destinos das exportações brasileiras em 1999 e 2009, uma 

década depois, observa-se uma redução das exportações do Brasil para a Austrália, na 

Oceania (de 1% para 0,4%), para os países da União Europeia (de 32% em 1999 para 26% em 

2009) e para os Estados Unidos e Canadá (nesses dois últimos países, a participação das 

exportações brasileiras caiu de 23% em 1999 para 11% em 2009).  

 Observa-se que essa redução tem como justificativa a crise econômica de 2008-2012, 

fruto do desdobramento da crise financeira internacional precipitada pela falência de 

tradicional banco de investimento estadunidense (Lehmann Brothers) e que gerou sérias 

consequências para outras grandes instituições financeiras mundiais, reduzindo o poder de 
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compra da população e, consequentemente, as importações dos países da América do Norte e 

Europa. 

  Observa-se, também, que praticamente não houve alteração nas relações comerciais do 

Brasil com o MERCOSUL, tendo essa participação variado em apenas 1%. Esse resultado 

reflete, na percepção de Coutinho (2009), a relativa complementaridade econômica entre os 

países da região, sendo essa relação comercial com os países do Mercosul muito mais 

benéfica para os países do bloco que para o Brasil, um país que, sozinho, representa entre 

70% e 80% do território, população, produto interno bruto - PIB e comércio dos quatro países. 

  Por fim, visualiza-se o expressivo crescimento das relações comerciais do Brasil com 

outros continentes, como África, Oriente Médio e Ásia, continentes que apresentaram um 

crescimento de mais de 110%. 

  As relações comerciais entre o Brasil e os países africanos tiveram forte impulso nos 

últimos anos com o aumento das exportações de produtos brasileiros para diversos países da 

África. Essas relações estão sendo fortalecidas com a promoção de missões comerciais 

brasileiras, rodadas de negócios e seminários com compradores africanos. (APEX, 2012) 

  Já o Oriente Médio, ainda segundo a Associação Brasileira de Apoio às Exportações - 

APEX, é uma região caracterizada por países com alto poder de compra graças às divisas 

provenientes da exportação de petróleo e gás. O mercado consumidor em constante 

crescimento atrai a atenção e gera oportunidades para empresas brasileiras e dos mais 

variados países.  

  Por fim, no que se refere ao mercado asiático, observa-se a importância das relações 

comerciais Brasil e China. O tamanho e o dinamismo do mercado chinês representam 

oportunidades para a venda dos mais variados produtos e serviços, despertando um interesse 

crescente por parte do exportador brasileiro. O Japão, tradicional parceiro comercial do Brasil, 

e a Índia, outro país com forte crescimento econômico, também têm grande relevância para as 

relações comerciais brasileiras.  

  No que se refere aos produtos exportados pelo Brasil nesta década, a Figura 04 

apresenta essa realidade, em que se destacam o petróleo, soja, minérios, aves, açúcar e carne 

bovina, produtos que há décadas aparecem na nossa pauta exportadora. 
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Figura 04: Exportações do Brasil 

 
Fonte: Anuário 2010 de comércio exterior 
 

  Observa-se que os principais produtos exportados pelo Brasil mantiveram sua posição 

de destaque de 1999 a 2009. Entre os dez produtos mais exportados no fim da década, apenas 

dois deles não faziam parte do grupo em 1999. 

  O avanço do petróleo foi fruto do aumento de produção no Brasil, que passou de 

importador a exportador do insumo na década, que coincidiu com um período de preços 

recordes. 

  No que se refere às carnes de aves, o avanço foi resultado de uma ação agressiva dos 

produtores brasileiros para expandir seu mercado. Dada essa ação, o país conquistou novos 

clientes, a maioria entre países do Oriente Médio, principalmente Arábia Saudita e Emirados 

Árabes Unidos, e também ampliou sua presença na Ásia, principalmente no Japão e em Hong 

Kong. 

  Com isso, pode-se afirmar que a pauta de exportações brasileiras foi marcada pelo 

avanço da participação dos produtos básicos na última década. A expansão mundial do 

consumo, impulsionada pelo crescimento notável dos mercados emergentes, levou a demanda 

a um novo patamar. Os preços de commodities dispararam e os produtos brasileiros 

aproveitaram o bom momento. 
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  No que se refere ao Rio Grande do Norte, essa realidade não é muito diferente, 

conforme pode ser observado no tópico a seguir, cuja análise será dada com base nos 

resultados alcançados no primeiro semestre de 2012. 

 

2.1.2 Comércio internacional do Rio Grande do Norte 

 

  O ambiente internacional favorável para inserção competitiva dos estados brasileiros, 

somado à localização geográfica privilegiada e à diversidade morfo-climática do estado do 

Rio Grande do Norte são fatores que favorecem o comércio exterior. 

  Porém, em relação ao Brasil, as exportações do Rio Grande do Norte ainda são 

incipientes. O RN representou em 2011, segundo dados do MDIC de 2012, uma irrisória 

participação nas exportações brasileiras (apenas 0,11%) e do Nordeste (1,49%), sendo esta 

uma realidade que se manteve com o passar dos anos, conforme indica Tabela 01 a seguir: 

 

Tabela 01 - Participação do Rio Grande do Norte nas Exportações 
 

        PARTICIPAÇÃO DO RN NAS            
        EXPORTAÇÕES 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

         Nordeste 2,22% 1,79% 1,49% 
         Brasil 0,17% 0,14% 0,11% 
 
Fonte: A autora com base em dados do MDIC (2012) 
 
 

A Figura 05 traz um comparativo entre a participação do Nordeste no total de 

exportações do país, que representou 7,86% no ano de 2010, enquanto as exportações do RN 

equivaleram a 0,14%. Em 2005, o Nordeste participava com 8,91% das exportações do Brasil 

e o RN com 0,35%. 

 
Figura 05 - Comparativo da participação do Nordeste no total de exportações do país 

 
Exportações do Brasil - % Participação do NE e RN (valores em US$ FOB) 

 2005 % 

Part. 

2006 % 

Part. 

2007 % 

Part. 

2008 % 

Part. 

2009 % 

Part. 

2010 % Part. 

BR 118.529.184  137.807.470  160.649.073  197.942.443  152.994.743  20.915,285  

NE 10.561.141 8,91% 11.629.126 8,44% 13.086.243 8,15% 15.451.508 7,81% 11.616.308 7,59% 15.867.654 7,86% 

 

Fonte: MDIC, 2011 

RN 413.712     0,35%    372.011     0,27%    380.128     0,24%    348.091     0,18%     258.104          0,17%      284.738 0,14% 
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Em 2010 o estado apresentou variação percentual do valor exportado aquém do Brasil 

e do Nordeste, quando comparamos com 2009 (Brasil: 31,98%, Nordeste: 36,60% e RN: 

10,32%). 

Na região Nordeste, 56% do valor das exportações de 2010 partiram do Estado da 

Bahia, percentual equilibrado desde 2005 (56,71%). O Rio Grande do Norte, em 2005, 

participava com 3,92% e em 2010 se manteve na 6ª posição dentre os nove estados 

nordestinos, conforme pode ser observado na Figura 06 a seguir: 
 

Figura 06: Participação dos estados nas exportações do Nordeste 
 

 
Fonte: MDIC, 2011 

 

  No que se refere aos produtos exportados, a pauta de exportação do estado em 2011 

contemplou em sua maioria produtos de origem agropecuária, com destaque para as frutas e 

peixes. 

  Essa é uma realidade que se repete com os anos, o que demonstra um limitado trabalho 

na identificação de novas oportunidades, trazendo consequências para a nossa economia como 

um sub aproveitamento da nossa capacidade produtiva, a partir do momento em que nossas 

exportações se concentram em gêneros pouco industrializados e, consequentemente, com 

pequeno valor agregado. 

  A pauta de exportação do estado do RN em 2011 pode ser observado na tabela 02 a 

seguir. 
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Tabela 02: Pauta de Exportação do RN – 2011 

 
Fonte: FIERN (2012) 
 

  Conforme pode ser observado na Figura 07 a seguir, em relação aos parceiros 

comerciais no período de janeiro a junho de 2012, o Rio Grande do Norte apresenta uma 

pequena diversificação de mercado, concentrando 30,8% das exportações nos Estados Unidos. 

Como segundo parceiro comercial do RN está a Espanha, que apesar da crise econômica 

representou 9,9% das exportações. Em terceiro lugar, a Holanda, com 9,1% do total.  
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Figura 07 - Principais Destinos de Exportação 

Fonte: SEBRAE com base em dados do MDIC, 2012 
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O Rio Grande do Norte apresenta diversas vantagens naturais, como a localização 

geográfica privilegiada, que atuaria de modo a reduzir os custos logísticos e a diversidade 

morfo-climática do estado, que permite a cultura de produtos bastante diversificados. Porém, 

de acordo com os números apresentados, observa-se a pequena participação do estado nas 

exportações brasileiras e do Nordeste, assim como também uma pequena diversificação de 

parceiros comerciais o que apresenta considerável risco. 

Diante dessa realidade, observa-se no estado poucas iniciativas que remetam à 

inserção de empresas no mercado internacional. Ainda sobre o tema, BNB e FIERN, 2009 

ressaltaM que os resultados apresentam são justificados também por empecilhos de ordem 

burocrática e tributária no processo exportador. 

  Sobre o assunto, o tópico seguinte retrata sobre o comércio exterior no Brasil, 

apresentando a política e a estrutura do comércio exterior no país, assim como também as 

etapas, normas e regulamentos da atividade exportadora, intitulada neste estudo de 

“exigências burocráticas”.  

 

 

2.2  COMÉRCIO EXTERIOR NO BRASIL 

   

  Conforme já foi abordado, o comércio internacional é definido como o conjunto de 

operações realizadas entre países onde há intercâmbio de bens e serviços ou movimento de 

capitais. Este comércio é regido por regras e normas, resultante de acordos negociados em 

órgãos internacionais, que pode ser definido como comércio exterior. 

  As empresas inseridas no comércio internacional são regidas por um conjunto de 

termos, regras e normas internas (legislação) em função dos propósitos, prioridades, 

limitações e exigências internas, que visam resguardar os interesses do país, 

preferencialmente sem colidir com as normas do comércio internacional.  

  Dessa forma, podemos afirmar que o comércio exterior trata sobre as normatizações 

com que cada país administra seu comércio com os demais, regulando as formas e 

deliberações para viabilizar esse comércio. 

  Visando permitir uma maior compreensão por parte do leitor, o presente estudo tem 

como foco a atividade exportadora, procurando investigar como o conjunto de normas, regras 

e procedimentos do processo exportador afeta o volume de vendas (quantidade e faturamento) 

das micro e pequenas empresas exportadoras do Rio Grande do Norte. 
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  Assim, será permitido ao leitor conhecer nesta seção o comércio exterior no Brasil, 

compreendendo a política de comércio exterior, sua estrutura e as principais normas, regras, 

etapas e procedimentos do processo que regem o processo de exportação. 

 

2.2.1 Política de comércio exterior brasileira 

 

  A política de exportação brasileira envolve o ato do governo de governar com vistas à 

consecução e à salvaguarda de objetivos nacionais, no que concerne ao comércio entre o 

Brasil e os demais países. 

  Segundo Lopez e Gama (2011), o governo deve procurar e oferecer condições 

necessárias à iniciativa privada para incremento e consolidação do comércio em âmbito 

mundial, por meio de sistemas e procedimento compatíveis com o interesse nacionais do 

momento, valendo-se para tanto, de mecanismos e instrumentos de apoio, principalmente, nas 

seguintes áreas: 

 

a) Administrativa: determinar normas e regulamentos que permitam o controle necessário das 

operações e propiciem racionalização e condições ideais de competição; 

b) Fiscal/Tributária: utilizar medidas que desonerem exportações e diferenciem as 

importações, por meio de adequação de alíquotas de tributos ou adoção de regimes aduaneiros 

especiais; 

c) Financiamento: oferecer ou facilitar a oferta de linhas de crédito que estimulem as 

exportações (custos competitivos), complementadas por instrumentos de garantia de crédito 

(aspectos muito importantes em função das dificuldades de capital das empresas brasileiras, 

que se acentuam no comércio internacional, que contempla quantidade maior de tarefas e 

giros financeiros geralmente mais longos); 

d) Cambial/Monetária: procurar manter equilibrado o valor da moeda, gerando segurança aos 

segmentos envolvidos com comércio exterior; 

e) Promoção: auxiliar os exportadores a localizar parceiros comerciais com o menor custo 

possível; 

f) Infraestrutura: oferecer meio físicos eficientes; 
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g) Logística: propiciar integração e facilitação dos processos de comércio exterior. 

  No que se refere à atuação do governo, são exemplo de ações realizadas pelo Governo 

Federal para o comércio exterior: 

 

a) Programas de modernização administrativa/operacional; 

b) Programa de defesa comercial; 

c) Programas de Promoção Comercial, como exemplo: Agência de promoção de 
exportações do Brasil (Apex-Brasil) e BrasilGlobalNet (sítio em 
www.brasilglobalnet.gov.br. O portal oferece inúmeras oportunidades comerciais, 
com destaque para um banco de dados de empresas estrangeiras importadoras 
disponível no Brasil e demandas de importação de produtos brasileiros; 

d) Programas de apoio creditício às exportações (PROEX, BNDES/Exim e FGI – Fundo 
Garantidor para Investimentos); 

e) Seguro de Crédito à Exportação; 

f) Portal de Comércio Exterior (portal do exportador – sítio em 
www.portaldoexportador.gov.br); 

g) Rede de Centros de Informações de Comércio Exterior (Rede Cicex); 

h) Radar Comercial: sítio em www.radarcomercial.desenvolvimento.gov.br, instrumento 
de consulta e análise de dados relativos ao comércio exterior, que tem como principal 
objetivo auxiliar na seleção de mercados e produtos que apresentam maior 
potencialidade para o incremento das exportações brasileiras; 

i) Vitrine do Exportador: sítio em www.vitrinedoexportador.gov.br, contendo 
informações comerciais de exportadores brasileiros; 

j) Programa Rede Agentes de Comércio Exterior: projeto que tem por objetivo estimular 
a inserção de empresas de pequeno porte no mercado externo e difundir a cultura 
exportadora no País, mediante três vertentes de atuação: treinamentos e cursos, 
articulação Institucional e Setorial e formação de uma “comunidade de prática” sobre 
comércio exterior. 

 

2.2.2 Estrutura do comércio exterior no Brasil 

 

 De acordo com o MDIC (2012), até 1990, os principais órgãos de decisão, controle e 

administração do comércio exterior brasileiro - o Conselho de Comércio Exterior (CONCEX - 

Lei n.º 5025/66); o Banco Central do Brasil (BACEN); a Carteira de Comércio Exterior 

(CACEX) do Banco do Brasil S.A; o Conselho de Política Aduaneira (CPA); o Conselho de 
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Desenvolvimento Industrial (CDI) e a Secretaria da Receita Federal (SRF) - eram vinculadas 

a um único Ministério, o da Fazenda. 

 Com a extinção da CACEX, da CPA e do CDI, em 1990, suas funções executoras se 

transferiram para o então Departamento de Comércio Exterior do Ministério da Economia, 

Fazenda e Planejamento - MEFP. 

 Com a reforma administrativa em 1992, foi criado o MICT, Ministério da Indústria, do 

Comércio e do Turismo (atual Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior), transferindo-se as antigas atribuições das extintas CACEX e CPA para a Secretaria 

de Comércio Exterior - SECEX, com seus Departamentos Técnicos de Intercâmbio Comercial 

– DTIC (hoje DECEX) e de Tarifas – DTT (o atual DEINT). 

 Também se vinculou ao MICT a Secretaria de Política Industrial–SPI (atualmente 

SDP-Secretaria de Desenvolvimento da Produção do MDIC) que herdou as atribuições do 

extinto CDI. Já o BACEN e a SRF continuaram na esfera do Ministério da Fazenda. 

 A atual estrutura do comércio exterior do Brasil é formada por instituições que irão 

interferir direta ou indiretamente na sua operacionalização, sendo classificadas por Lopez e 

Gama (2011) como:  

 

a) Formuladores de políticas e diretrizes; 

a) Operacionais, gerenciais, reguladores; 

b) Anuentes na importação e na exportação; 

c) Defensores dos interesses brasileiros no exterior; 

d) Apoiadores 

 

Observa-se a diversidade de papeis exercidos pelos Órgãos e instituições (públicas e 

privadas) envolvidos no comércio exterior. Para uma melhor visualização dessa classificação, 

a Figura 08 a seguir apresenta esta estrutura, identificando os órgãos que exercem os papeis 

apontados anteriormente, assim como também sua função e características: 
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Figura 08 - Estrutura do Comércio Exterior Brasileiro 

 
Fonte: A autora com base em Maluf (2000) e Lopez e Gama (2011) 
 
 
 Quanto às classificações para os órgãos que atuam no comércio exterior brasileiro, e 

conforme visualizado na Figura 08, que segue a classificação estabelecida por Lopez e Gama 

(2011), estes podem ser: 

 

a) Formuladores de políticas e diretrizes: Inclui a Câmara de Comércio Exterior - 

CAMEX, que além de funcionar como fórum de discussão (como a antiga CAMEX, 

criada em fevereiro de 1995), detém a capacidade de tomar decisões e deliberar sobre 

matérias de comércio exterior, incluindo o turismo, conforme Decreto nº 3.756, de 

21/02/01. 

 A CAMEX é um colegiado de Ministros composto pelos Ministros: do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Presidente); Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República; das Relações Exteriores; da Fazenda; da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento e do Planejamento, Orçamento e Gestão.  
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 Compete à Secretaria Executiva da CAMEX: prestar assistência direta ao 

Presidente da CAMEX; preparar as reuniões da CAMEX e do Comitê de Gestão; 

acompanhar a implementação das deliberações e diretrizes fixadas pela CAMEX e 

pelo Comitê de Gestão; e cumprir outras atribuições que lhe forem conferidas pelo 

Presidente da CAMEX.  

 Cabe ainda à Secretaria Executiva da CAMEX a Gerência Temática de Gestão 

Pública do Programa Especial de Exportações (PEE). A CAMEX também é 

assessorada por Grupos Técnicos e Comitês, estabelecidos por proposição de seus 

membros e coordenados pela Secretaria Executiva. São exemplos: o Grupo Técnico de 

Defesa Comercial (GTDC), instituído pela Resolução CAMEX nº 09, de 22/03/01, 

com o objetivo de examinar propostas sobre a fixação de direitos antidumping e 

compensatórios; e vários outros Grupos “ad hoc”, que tratam de questões relativas a 

tarifas de produtos agrícolas, política de financiamento às exportações, controvérsias 

no MERCOSUL, etc. 

 

b) Operacionais, gerenciais, reguladores e anuentes na importação e na exportação: 

são os órgãos que irão efetuar os controles e garantir a operatividade do comércio 

exterior com base nas definições normativas. Atuam como gestores: SECEX/DECEX, 

BACEN e SRF. Os órgãos anuentes incluem os órgãos responsáveis por anuências 

prévias e verificações, necessárias em razão das especificidades do produto. Inclui, 

principalmente, o Banco do Brasil - BB, IBAMA, Instituto Brasileiro de Patrimônio 

Cultural – IBPC, e os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Defesa 

(incluir o Comando do Exército e da Aeronáutica) e o Ministério da Saúde. 

 

 Compete à SECEX formular propostas de políticas e programas de comércio exterior, 

e estabelecer normas necessárias à sua implementação; propor medidas, no âmbito das 

políticas fiscal e cambial, de financiamento, de recuperação de créditos à exportação, de 

seguro, de transportes e fretes e de promoção comercial; propor diretrizes que articulem o 

emprego do instrumento aduaneiro com os objetivos gerais de política de comércio 

exterior, bem como propor alíquotas para o imposto de importação, e suas alterações; e 

participar das negociações em acordos ou convênios internacionais relativos ao comércio 

exterior. À SECEX cabe igualmente a coordenação da aplicação de defesa contra práticas 

desleais de comércio, bem como de medidas de salvaguardas comerciais; o 

aperfeiçoamento do sistema operacional do comércio exterior brasileiro, e a disseminação 
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de informações sobre comércio exterior. Secretaria as reuniões do Comitê de Crédito às 

Exportações – CCEX. 

 A SECEX é um dos órgãos gestores do Sistema Integrado do Comércio Exterior - 

SISCOMEX, juntamente com a SRF. Cabe à SECEX as Gerências Temáticas de Cultura 

Exportadora e Trading Companies do Programa Especial de Exportações (PEE), 

coordenado pela CAMEX. Dentro de sua estrutura administrativa, a SECEX se subdivide 

em cinco departamentos: 

 

 Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior (DEPLA): 

Responsável pelo desenvolvimento de estudos de mercados e produtos estratégicos para a 

expansão das exportações brasileiras, pela formulação de propostas de planejamento e 

execução de Programas de Capacitação em comércio exterior dirigidos às pequenas e 

médias empresas, bem como Programas de Desenvolvimento da Cultura Exportadora, 

pela proposição de diretrizes para a política de crédito e financiamento às exportações, 

pela apuração, análise e divulgação de estatísticas de comércio exterior, pelo 

desenvolvimento e controle operacional do SISCOMEX e pela elaboração e o 

acompanhamento de estudos sobre a evolução da comercialização de produtos e 

mercados estratégicos, com base nos parâmetros de competitividade setorial e 

disponibilidades mundiais. Divulga os números oficiais de estatísticas de comércio 

exterior brasileiro, mediante o site ALICEWeb (sítio em aliceweb2.mdic.gov.br). 

 

Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX): Responsável pelo 

acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, participando da 

elaboração de normas de comercialização tanto no que se refere às exportações como às 

importações brasileiras. Suas principais atribuições são o exame de operações de 

comércio exterior; formulação para o desenvolvimento do comércio exterior e elaboração 

de estudos visando o aperfeiçoamento da legislação brasileira relacionada ao comércio 

exterior. 

 

Departamento de Defesa Comercial (DECOM): Tem como atribuições o exame da 

procedência e do mérito de petições de defesa da produção doméstica; a instauração e a 

condução de investigações para a apuração de dumping ou subsídios nas importações, de 

dano à produção doméstica causado por tais práticas; o exame e a avaliação interna do 

mérito de petições de salvaguarda comercial; a instauração e a condução de investigações 
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para aplicação de salvaguardas comerciais mediante a aplicação de medidas previstas 

(cotas e/ou sobretaxas tarifárias) nos correspondentes dispositivos da OMC; o 

acompanhamento de investigações de defesa comercial abertas por terceiros países contra 

exportações brasileiras, a preparação da defesa em processos externos de medidas 

compensatórias contra exportações brasileiras e a assistência à defesa do exportador em 

investigações antidumping, em articulação com órgãos governamentais e com o setor 

privado. Cabe ao DECOM a Secretaria das reuniões do GTDC (Grupo Técnico de Defesa 

Comercial) instituído pela Resolução CAMEX n.º 09, de 22/03/01,com o objetivo de 

examinar propostas sobre a fixação de direitos antidumping ou compensatórios 

provisórios ou definitivos; homologação de compromissos em investigação de dumping e 

subsídios, e a aplicação de medidas de salvaguardas provisórias e definitivas. 

 

Departamento de Negociações Internacionais (DEINT): Tem por finalidade promover 

estudos e iniciativas internas voltadas para apoiar, orientar e informar os trabalhos de 

preparação brasileira nas negociações de acordos internacionais de comércio. Tem, ainda, 

como atribuições, o acompanhamento da aplicação de acordos de comércio do Sistema 

Global de Preferências Comerciais entre Países em Desenvolvimento (SGPC) e do 

Sistema Geral de Preferências (SGP); a prestação de informações sobre concessões 

outorgadas e recebidas pelo Brasil nos acordos internacionais; a formulação, no plano 

interno, de propostas para o aperfeiçoamento das normas e disciplinas comerciais no 

âmbito dos acordos internacionais, como regime de origem, regimes aduaneiros especiais, 

incentivos às exportações, restrições não-tarifárias, e solução de controvérsias; e a análise 

de pedidos de alteração da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), e da Tarifa 

Externa Comum (TEC).  

 

Departamento de Normas e Competitividade (DENOC): Ocupa-se das políticas públicas 

voltadas ao desenvolvimento da competitividade no comércio exterior brasileiro. Além 

disso, o departamento é responsável pela consolidação das normas emanadas pela 

Secretária de Comércio Exterior. As principais de áreas de atuação do DENOC são o 

financiamento à exportação, a desoneração da produção de bens exportáveis, a melhoria 

da logística para o comércio exterior, a facilitação do comércio, a simplificação e 

consolidação das normas sobre comércio exterior e a normatização de atos da Secretaria 

de Comércio Exterior. O DENOC foi criado pelo art. 20 do Decreto nº 7.096, de 04 de 

fevereiro de 2010. 
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 O BACEN é autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, que desempenha 

importante papel no comércio exterior em função de suas atribuições enquanto 

formulador e executor das políticas cambial e monetária, e enquanto responsável pelo 

controle das operações de crédito relacionados com os temas de comércio exterior.  

 Cabe ao BACEN a Gerência Temática de Normas Cambiais no âmbito do programa 

Especial de Exportações – PEE da CAMEX. Atua ainda como gestor do SISCOMEX, em 

conjunto com a SECEX e a SRF se responsabilizado pelo controle cambial das operações 

de comércio exterior. Para tanto, conta com o Sistema Integrado de Registro de 

Operações de Câmbio (SISBACEN/CÂMBIO), um sistema “on line” de 

teleprocessamento, integrando o BACEN e os bancos autorizados a operar em câmbio, 

além das corretoras credenciadas. 

 

 No que se refere aos órgãos anuentes, destacam-se o Banco do Brasil – BB, IBAMA, 

Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural – IBPC, e os Ministérios da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, Defesa (inclui o Comando do Exército e da Aeronáutica) e o 

Ministério da Saúde. 

 Banco do Brasil : responsável, por delegação da SECEX, pela Emissão de 

Certificados de Origem (Form A) e Têxteis para a União Europeia e pela emissão da 

Licença de Exportação de Têxteis para a União Europeia e Canadá. 

 IBAMA: autorização prévia, desde que originário de criadouros e viveiros 

registrados – animais silvestres vivos, peixes ornamentais, lagostas, etc 

 Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural – IBPC : responsável pela autorização 

prévia de quadros, gravuras, produções estatuárias ou de esculturas, selos, coleções e 

espécimes para coleções, objetos de arte, de coleção e de antiguidade, etc. 

 Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: responsável pela emissão 

do certificado de padronização de produtos hortícolas, raízes, tubérculos, frutas, cascas 

cítricas, etc 

 Ministério da Defesa (inclui o Comando do Exército e da Aeronáutica): 

responsável pela autorização prévia para a entrada de bens bélicos. 

 Ministério da Saúde: fornece autorização prévia para produtos como folha de coca, 

plantas com as quais possam se extrair substâncias entorpecentes ou que determinem 

dependência física ou psíquicas, glândulas e outros órgãos humanos, etc. 
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c) Defensores dos interesses brasileiros no exterior: Inclui o Ministério das Relações 

Exteriores - MRE; Departamento de Defesa Comercial - DECOM e Departamento de 

Negociações Internacionais - DEINT. 

 

 Ao Ministério das Relações Exteriores cabe executar no plano externo, a 

política de comércio exterior, bem como organizar, dirigir e implementar o sistema 

externo de promoção das exportações e de oportunidades de investimentos. É de sua 

responsabilidade a participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e 

culturais com governos e entidades estrangeiras; os programas de cooperação 

internacional e de apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em 

agências, organismos internacionais e multilaterais. 

 Ao DECOM, cabe assegurar que o ingresso de produtos estrangeiros no país 

ocorra em condições legais de comércio e que a política de importação brasileira esteja 

em perfeita sintonia com as disposições vigentes no comércio internacional. 

 O DEINT, por sua vez, tem como objetivo aumentar a participação brasileira 

no intercâmbio mundial, apoiando e informando os trabalhos de preparação da posição 

brasileira nas negociações de atividades de comércio exterior juntos a organismos 

internacionais. 

  

d) Apoiadores: Inclui a Agência de Promoção de Exportações - APEX Brasil, Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, a Câmara dos 

Dirigentes Logistas – CDL, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - 

CORREIOS, a Federação das Indústrias e o SEBRAE. 

 

 A APEX foi criada com o objetivo de apoiar a implementação da política de promoção 

comercial brasileira, em conformidade com as políticas nacionais de desenvolvimento, 

particularmente as relativas às áreas industrial, comercial, de serviços e tecnológica. As 

ações da APEX-Brasil se traduzem no apoio a programas voltados para aumentar as 

exportações, elevando o volume exportado, o número de empresas exportadoras e o 

número de produtos exportados. 

 O BNDES é uma empresa pública federal vinculada ao MDIC que tem como objetivo 

financiar a longo prazo os empreendimentos que contribuam para o país. 
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 A CDL tem como missão desenvolver, integrar e defender o livro comércio, 

contribuindo para o seu fortalecimento político-econômico, preservando os interesses da 

sociedade e valorizando o consumidor. 

  Os Correios desenvolveram, em parceria com a CAMEX, SECEX e SRF o 

programa EXPORTA FÁCIL, visando fomentar a inserção de pequenas e médias 

empresas na atividade exportadora. O Programa busca simplificar os processos de 

exportação, reduzir os custos de transporte e portuários e solucionar dificuldades no 

desenvolvimento de embalagens e acondicionamento.  Dentre as facilidades, destacam-se: 

a utilização de um único formulário com múltiplas funções, faturamento simplificado, 

contrato de câmbio com boleto simplificado, pagamento do importador por cartão de 

crédito e utilização da logística dos correios até o importador. 

  O SEBRAE, por fim, desenvolve estratégias e ações que contribuem para a 

participação continuada das MPEs no mercado internacional, como informações e 

orientação técnica empresarial; palestras e cursos (online e presencial); oficinas; 

consultorias; eventos; estudos de viabilidade e pesquisas; serviços de formalização de 

empresas; publicações e premiações; feiras, missões e rodadas de negócios 

internacionais. 

 

  Apresentadas as principais instituições intervenientes no comércio exterior do Brasil, 

com utilização das definições do MDIC (2012), o tópico seguinte examina o processo 

exportador, apresentando ao leitor as principais etapas desta atividade.  

 

2.2.3 O processo de exportação 

 

  O processo de comércio exterior é dividido em uma série de etapas que, segundo 

Maluf (2000), seguem o seguinte roteiro: 

 

a) Prospecção de mercado: Identificar os possíveis compradores no mercado externo. Essa 

identificação será feita através de uma pesquisa de mercado; 

 

b) Legislação: Enquadrar a exportação do produto às normas nacionais (verificação do 

enquadramento em termos de tratamentos e exigências administrativas) e internacionais; 
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c) Contato com o comprador: Contactar o possível comprador através de carta, telefone, e-

mail, homepage, fax, visita e/ou participação em feiras, missões comerciais. Apresentar a 

empresa e o seu produto enviando catálogos e lista de preços; 

 

d) Formação do preço para exportação: Preparar preço FOB4 do produto colocado em porto 

ou aeroporto no país como sendo um preço básico. A partir desta estruturação, consegue-se 

compor outras modalidades acrescentando as despesas adicionais. Produtos destinados ao 

mercado externo beneficiam-se de isenção do recolhimento de impostos tais como IPI, PIS, 

COFINS e não incidência de ICMS; 

 

e) Negociação: Definir as condições de preço, entrega, embalagem, modalidade de pagamento, 

prazo de pagamento, quem irá encarregar-se do transporte e seguro internacional, dentre 

outras; 

 

f) Fatura Pro Forma: Emitir e enviar, após a assinatura do contrato de compra e venda 

internacional, a fatura pro forma5 contendo especificação da mercadoria, modalidade de 

venda, validade da cotação, meio de transporte e outras informações demandadas pela 

legislação do país de destino; 

 

g) Preparação da Mercadoria para Embarque: Coordenar a produção da mercadoria para 

entrega dentro do prazo e condições acertadas com o importador; 

 

h) Registro e Credenciamento: Para operar no comércio exterior brasileiro, a empresa deverá 

efetuar a sua inscrição no REI - Registro de Exportadores e Importadores, junto ao 

DECEX/SECEX. A empresa deverá efetuar o credenciamento junto à Secretaria da Receita 

Federal, onde efetuará o despacho aduaneiro. Recomenda-se a consulta a um contador para 

verificar questões tributárias e fiscais do contrato, bem como em relação a outros documentos 

demandados para o cumprimento das exigências legais pertinentes ao setor e área que a 

                                                 
4 Free on Board (FOB) é o incoterm (termos que regem a negociação no comércio exterior) que indica o tipo de 
exportação ou venda de mercadoria que inclui o preço de transporte inicial até o embarque no navio ou 
transportadora (navio, avião, trem, caminhão) de origem combinado. Por não incluir o preço do frete, representa 
o valor da mercadoria em sua essência, sendo bastante utilizado em base de dados que apresentam os números do 
comércio exterior. 
5 Fatura Pro Forma é o documento emitido pelo exportador em caráter preliminar, a pedido do importador, para 
providenciar o início da efetivação da importação. Contém os elementos da fatura definitiva, mas não gera a 
obrigação de pagamento por parte do comprador. 
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empresa estiver enquadrada. Muitos destes documentos serão necessários para o 

credenciamento junto à alfândega em que o importador/exportador operará; 

 

i) Transporte e Seguro Internacional: Contactar e/ou contratar, de acordo com a modalidade 

de venda estipulada na negociação, uma empresa para realizar o transporte internacional. Com 

relação ao seguro, o exportador enviará os dados da prontidão da carga e previsão de 

embarque para que o importador tenha condições de contratar o seguro antes mesmo da 

mercadoria sair do estabelecimento do exportador, ou contratará o seguro cobrindo a sua 

responsabilidade; 

 

j)  Despacho Aduaneiro: Efetuar diretamente ou contratar despachante aduaneiro para cumprir 

os trâmites de despacho, finalizando com o desembaraço aduaneiro da mercadoria. No caso de 

despachante aduaneiro, que é a situação mais usual, o exportador providenciará a procuração 

para que o mesmo atue em seu nome; 

 

k) Emissão de documentos: Emitir os documentos, que podem ser classificados segundo 

MALUF (2000) como documentos fiscais, comerciais e financeiros, conforme distribuído: 

 

a) Documentos fiscais (ou administrativos): Certificado ou Apólice de Seguro, 

Comprovante de Exportação, Nota Fiscal, Conhecimento de Embarque (B/L, AWB, 

DTA), Registro de Exportação – RE 

b) Documentos comerciais: Fatura Comercial, Romaneio de Embarque/Packing List 

c) Documentos financeiros: Carta de Crédito (opcional), Borderô e Contrato de Câmbio 

 

 A maioria dos documentos de exportação é padronizada, com vistas a facilitar o 

intercâmbio comercial. Porém, é importante ressaltar que a exportação não é um processo 

único, podendo variar de acordo com o tipo de negociação ou de produto exportado 

(principalmente no que se refere aos documentos do processo). Desta forma, podem também 

ser solicitados pelo importador certificados que atestem a origem da carga (Certificado de 

origem), comprovem a análise físico-química do produto exportado (Certificado de análise), 

atestem a qualidade do produto exportado (Certificado de qualidade) e que comprove as 

condições sanitárias e de salubridade dos produtos (Certificado fitossanitário). 
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l) Câmbio: Fechar o câmbio. O comércio exterior do Brasil tem o seu câmbio centralizado, 

isso quer dizer que o valor a ser recebido pelo exportador deverá ser “trocado” por moeda 

nacional através de uma interveniência bancária. Assim sendo, deverá procurar um banco 

autorizado a operar em câmbio para realizar a operação. A tramitação bancária será 

determinada pela modalidade de pagamento acertada entre as partes atendendo às exigências e 

regulamentações cambiais impostas pelo BACEN. O exportador tem a prerrogativa de fazer 

operações de adiantamentos sobre os contratos internacionais, antes mesmo do importador 

efetuar seu pagamento; 

 

m) Chegada da mercadoria no destino: Acompanhar a chegada da carga no destino e 

aprovação por parte do importador; 

 

n) Recebimento de divisas: Receber o pagamento na data estipulada para que seja efetuado o 

pagamento (vencimento das cambiais – à vista ou a prazo). O importador efetuará o 

pagamento da operação através do seu banco no exterior que remeterá as divisas ao banco no 

Brasil o qual avisará ao exportador e este receberá o valor correspondente às divisas. O 

recebimento de divisas também poderá ocorrer antes do embarque. 

   

  Tais etapas, porém, são regidas por um conjunto de termos, regras e normas internas 

(legislação) em função dos propósitos, prioridades, limitações e exigências internas, que 

visam resguardar os interesses do país, resultante de acordos negociados em órgãos 

internacionais, sem colidir com as normas do comércio internacional. 

  Para alcançar o objetivo proposto neste estudo, é necessário inicialmente apresentar as 

principais normas, portarias, regulamentos e etapas que caracterizam o processo de 

exportação. 

  No que se refere à legislação aduaneira, as principais normas, regras e procedimentos 

que tratam sobre os processos de comércio exterior são: 

 

a) A Constituição Federal de 1988: artigos 145 a 162 (destaque para o 150, IV) e 195, 

além dos genéricos art. 5º e incisos; 

b) As Leis Complementares: o Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966, que trata de impostos e taxas (recepcionada como Lei Complementar 

pela ordem constitucional brasileira de acordo com pronunciamento do Supremo 

Tribunal Federal); e, Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991; 



53 
 

c) Os Decretos-Lei: o Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966; o Decreto-Lei nº 

1.455, de 07 de abril de 1976; e, o  Decreto-Lei nº 2.472, de 1º de setembro de 1988; 

d) Os Decretos: o Decreto nº 70.235, de 06 de março de 1972; Decreto nº 660, de 

25/09/1992 e, o Decreto nº 6.759, de 05 de fevereiro de 2009 - este último embasado 

em todos os anteriores; 

e) Resoluções da CAMEX, Portarias da SECEX e Instruções Normativas da SRF: 

com destaque para a Portaria Secex nº 23 de 20/07/2012 que trata das normas 

administrativas da exportação 

 

  Em meio a esse número de normas, destaca-se o Decreto nº 6.759/2009, que 

“regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a 

tributação das operações de comércio exterior”, concentrando e sistematizando o conteúdo de 

09 (nove) outros Decretos anteriores por ele revogados e substituídos (art. 820). Este decreto 

ficou, portanto, conhecido como “regulamento aduaneiro”. 

  O Decreto referido trata “da jurisdição aduaneira e do controle de veículos” (Livro I), 

“dos impostos de importação e exportação” (Livro II), “dos demais impostos devidos na 

importação” (Livro III), “dos regimes aduaneiros especiais e dos aplicados em áreas 

especiais” (Livro IV), “do controle aduaneiro de mercadorias” (Livro V), “das infrações e das 

penalidades” (Livro VI) e “do crédito tributário, do processo fiscal e do controle 

administrativo específico” (Livro VII), com destaque para o Livro V (anexo C). 

  O excesso de normas, regulamentos e procedimentos apresentados são marcados por 

exigências classificadas como burocráticas, conduzindo a uma discussão sobre a burocracia, 

que será vista no tópico a seguir, que trata sobre sua definição e características, apresentando 

também o que Robert K. Merton (1978) classifica como “disfunções burocráticas”. 

 

 

2.3 BUROCRACIA: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS 

 

De acordo com Bobbio (2004) o termo burocracia foi empregado, pela primeira vez, 

na metade do século XVIII, por um economista fisiocrático, Vincent de Gournay, para 

designar o poder do corpo de funcionários e empregados da administração estatal, incubido de 

funções especializadas sob a monarquia absoluta e dependente do soberano. 

Ainda segundo o autor, posteriormente o termo é citado, no início do século XIX, por 

alguns dicionários, sendo utilizado polemicamente por liberais e radicais para atacar o 
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formalismo, a altivez e o espírito corporativo da administração pública nos regimes 

autoritários. 

Sobre o conceito e segundo definição de Subirats (1989, p. 113): 

 

La concepción de la burocracia se identifica con lo que Mintzberg (1984, p. 357), 
ha denominado “burocracia maquinal”: Un conjunto de personas organizadas de 
manera jerárquica, que realizan un trabajo de naturaleza eminentemente rutinaria, 
repetitiva, y que, por tanto, sus pautas de trabajo están fuertemente fijadas o 
normalizadas. 

 

Já na linguagem comum, o termo burocracia indica criticamente a proliferação de 

normas e regulamentos, o ritualismo, a falta de iniciativa e o desperdício de recursos, em 

suma, a ineficiência das grandes organizações públicas e privadas. 

Max Weber, sociólogo alemão e pioneiro a estudar sistematicamente as organizações 

burocráticas, não se preocupou em suas obras em definir burocracia. Segundo Morgan (2007, 

p. 26): 

Weber descobriu que a primeira definição compreensiva de burocracia caracteriza-a 
como uma forma de organização que enfatiza a precisão, a rapidez, a clareza, a 
regularidade, a confiabilidade e a eficiência, atingidas através da criação de uma 
divisão de tarefas fixas, supervisão hierárquica, regras detalhadas e regulamentos. 

 

Reforçando a visão de Morgan, Merton (1970, p. 273) afirma: “o principal mérito da 

burocracia é a sua eficiência técnica, com grande apreço dado à previsão, velocidade, 

controle, perícia, continuidade e discrição.” 

Para Weber, a burocracia envolve uma divisão nítida de atividades integradas, as quais 

são consideradas como deveres inerentes ao cargo. Esta seria uma forma de reduzir, senão 

eliminar o empreguismo, o nepotismo e a corrupção, além de incluir no processo de 

estabelecimento do Estado de direito, constituindo-se em uma forma efetiva e segura de 

garantir a execução das leis. 

Na concepção de Motta (2004), Max Weber preferiu conceituar a burocracia através 

da extensa enumeração de suas características. Para Weber, o sistema burocrático formal, 

impessoal, dirigido por administradores, é normalmente relacionado com: precisão, rapidez, 

univocidade, caráter oficial, continuidade, discrição, uniformidade, redução de fricções, 

redução de custos materiais e pessoais, características que serão melhor expostas a seguir. 

A precisão é observada na medida em que cada membro da organização sabe 

perfeitamente quais são as suas funções, o que lhe cabe e o que não lhe cabe fazer, quais são 

os objetivos de sua atividade em particular e da organização como um todo. 
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A rapidez se refere à tramitação das ordens, que segue canais já previamente 

conhecidos e definidos. A univocidade, na medida em que, via de regra, observa-se a unidade 

de comando e cada subordinado presta contas a apenas um chefe, de forma que não há 

conflitos de ordens. 

O caráter oficial é visualizado quando aqueles que são vestidos de autoridade o são 

formal e oficialmente, na medida em que as comunicações internas são geralmente escritas e 

assinadas, ganhando cunho oficial. 

A continuidade se refere ao momento em que, dada a sua impessoalidade, a 

organização não depende de pessoas para funcionar; se, por qualquer motivo (morte, 

aposentadoria, demissão), alguém se afasta de cargo da mais alta importância para 

organização, tal pessoa será imediatamente substituída e a burocracia continuará a funcionar 

normalmente. 

A discrição é visível no momento em que o segredo profissional faz parte da ética do 

administrador; na medida em que as informações de ordem confidencial contidas em 

documentos podem perfeitamente ter sua tramitação restringida a apenas aqueles que delas 

devam tomar conhecimento. 

A uniformidade apresenta-se quando se pode esperar dos funcionários um 

comportamento relativamente uniforme, dada a precisão com que seus encargos são definidos. 

A redução de fricção se refere às áreas de autoridade e a responsabilidade que são definidas 

com clareza. 

E, por fim, a redução de custos materiais e pessoais, é a forma pela qual se 

consubstancia a maior eficiência da organização, sendo esta, na visão de Motta e Bresser-

Pereira (2004, p. 33), realmente a consequência geral de todas as vantagens acima 

enumeradas. 

  O autor reforça outras características deste sistema, como o formalismo da burocracia, 

por exemplo, que se expressa no fato de que a autoridade deriva de um sistema de normas 

racionais, escritas e exaustivas, que definem com precisão as relações de mando e 

subordinação distribuindo as atividades a serem executadas de forma sistemática, tendo em 

vista os fins visados. 

  Como pode ser observado, todas essas vantagens resultam do formalismo, do caráter 

impessoal e do caráter profissional, que são próprios das organizações. Esses traços podem ser 

resumidos em um só: a previsibilidade do comportamento dos membros da organização, 

característica que assegura a eficiência. 
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  Porém, conforme destaca Motta e Bresser-Pereira (2004), muitas vezes essas previsões 

falham completamente e a organização tende a tornar-se ineficiente, tendendo a desorganizar-

se. Assim, ocorrem as disfunções, os efeitos não previstos nem desejados da burocracia, que 

serão expostas a seguir segundo a teoria de Robert K. Merton (1978). 

 

2.3.1 Disfunções burocráticas 

 

A visão de burocracia caracterizada no tópico anterior é apresentada como o tipo ideal, 

uma construção conceitual a partir de certos elementos empíricos que se agrupam em uma 

forma precisa e consistente. Porém, conforme já retratou Weber (1989), esse modelo, em sua 

pureza, nunca se encontra na realidade. Sobre o tema, Motta e Bresser-Pereira (2004, p. 9) 

afirma: 

 

Esse “tipo ideal” (...) é uma abstração, através da qual as características extremas 
desse fenômeno são definidas, de forma a fazer com que ele apareça na sua forma 
“pura”. Assim, nenhuma organização corresponde exatamente ao modelo puro de 
burocracia. 

 

Nas instituições públicas e no ambiente empresarial, esse modelo ideal, ao invés de 

servir como instrumento capaz de assegurar alta eficiência administrativa, passa a representar 

um entrave ao cumprimento de suas atividades. 

No sentido popular, burocracia significa papelada, número excessivo de tramitações, 

apego excessivo aos regulamentos, gerando ineficiência – características que Merton 

classifica como disfunções. Ainda para Motta e Bresser-Pereira (2004, p. 6), por sua vez, “a 

burocracia apresenta tanto funções quanto disfunções, e isto nos auxilia a perceber as 

diferenças entre o ‘tipo ideal’ e a realidade.” 

Em busca de uma maior previsibilidade do comportamento, maior controle e maior 

eficiência, a teoria burocrática, na prática, gera consequências como a ineficiência e as 

“disfunções da burocracia”. Esse contraste entre o “tipo ideal” e a realidade reforça uma 

realidade marcada pela interferência do ambiente externo, em que diferentes atores exercem 

sua influência. 

A Figura 09 a seguir representa essas duas realidades, em que são apresentadas as 

características desejadas e não desejadas da burocracia. 
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Figura 09 - A burocracia e suas disfunções 

 

 

Fonte: A autora com base em Motta e Bresser-Pereira (2004) 
 

Baseando-se na obra de Merton (1978) e na definição de Mota (2004), serão 

apresentadas oito características classificadas como “disfunções da burocracia”: a 

internalização e elevado apego às normas; o excesso de formalização, rotinas e registros; a 

resistência a mudanças; a despersonalização dos relacionamentos; a ausência de inovação e 

conformidade às rotinas; a exibição de sinais de autoridade; a dificuldade no atendimento a 

clientes e conflitos com o público; e a hierarquização do processo de tomada de decisão. 

Sobre a internalização e elevado apego às normas, Merton afirma que esse aspecto 

disfuncional decorre, fundamentalmente, do excesso e da exacerbada importância que as 

pessoas conferem às normas. Para o autor, “a submissão à norma, de início concebida como 

meio, transforma-se em um fim em si mesma. Trata-se do processo do deslocamento dos 

objetivos pelos quais ‘um valor instrumental se converte em um valor final’” (MERTON, 

1978, p. 113). 

No tocante ao excesso de formalização, rotinas e registros, o autor considera como 

“um apego excessivo aos exigentes procedimentos formais”. Para o mesmo, “esse apego pode 

ser exagerado até o ponto em que a observação rigorosa das normas interfere na consecução 

dos fins da organização.” A resistência a mudanças também é citada, sendo visualizada como 

“um processo extremo desse processo de deslocamento dos objetivos da organização.” 
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(MERTON, 1978, p. 114) 

A ênfase no caráter impessoal das relações preconizadas pelo modelo burocrático é 

responsável pela despersonalização dos relacionamentos. A ausência de inovação e 

conformidade às rotinas é observada quando, “como resultado da rotina diária, os indivíduos 

vão adquirindo preferências e antipatias.” (MERTON, 1978, p. 112).  

Para o autor, essa atitude é desenvolvida pelas exigências da organização na qual o 

indivíduo desempenha seu papel ocupacional, pois a estrutura burocrática exerce sobre o 

funcionário uma constante pressão para torná-lo metódico, prudente, disciplinado. E, para que 

ela funcione corretamente, é preciso um alto grau de conformidade com as responsabilidades 

atribuídas. 

A exibição de sinais de autoridade é tratada pelo autor quando este afirma que “através 

da formação dos sentimentos, da dependência afetiva frente aos símbolos e status da 

burocracia e do envolvimento afetivo nas esferas de jurisdição e de autoridade, desenvolvem-

se prerrogativas que implicam atitudes de legitimidade moral erigidas em valores.” 

(MERTON, 1978, p. 188) 

A dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público surge quando a 

impessoalidade torna-se aparente. Para o autor, “uma das fontes estruturais de conflitos é a 

tendência ao tratamento formal e impessoal, quando o que público deseja é uma atenção 

especial e individualizada.”(MERTON, 1978, p. 121) 

A hierarquização do processo de tomada de decisão, por fim, demonstra o caráter 

padronizado e normalizado dos processos administrativos nesse modelo, impondo 

determinada conformação à estrutura organizacional, especialmente no que tange à tomada de 

decisões. 

A realidade detalhada por Merton (1978) apresenta como pano de fundo um modelo 

burocrático caracterizado pelo excesso de papéis e documentos, controle rígido de processos e 

pela centralização das decisões. 

Sobre o tema, Grisi (2010) afirma: “A legislação brasileira continua burocratizada, 

com excesso de procedimentos alfandegários, fiscalização ineficiente e custos elevados”, o 

que mostra que a burocracia institucional ainda apresenta-se como um forte entrave ao 

desenvolvimento do comércio exterior no Brasil. 

Confirmando a ideia apresentada, estudos como o de Reis, Pignanelli e Santos (2008) 

e Wanke e Hijjar (2009) identificam as características burocráticas como agentes limitadores 

do potencial produtivo das empresas exportadoras. Nesses estudos, características como a 

baixa efetividade operacional da Receita Federal e Órgãos anuentes, o elevado tempo de 
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realização dos processos burocráticos, o excesso e complexidade dos documentos exigidos, 

além da exigência de documentos originais com diversas assinaturas são constantemente 

classificadas como entraves ao processo exportador. 

Nesse contexto, a fiscalização demorada antes do embarque e a falta de sincronismo 

entre a Receita Federal e as receitas estaduais são características presentes em uma realidade 

em que se visualiza a falta de integração entre exportadores e órgãos governamentais, além da 

falta de assistência das instituições governamentais. No tocante às micro e pequenas 

empresas, somam-se a esses entraves as dificuldades de acesso a recursos financeiros, além da 

complexidade da legislação aduaneira, que apresenta características ditas burocráticas, como 

o excesso de normas, regras e procedimentos. 

Sobre tais características burocráticas, Subirats (1989, p. 120) reforça: 

 

Si, (...) en determinados contextos, la definición normativa es excesiva, el 
funcionario podrá de hecho escoger aquella norma que más convenga en cada 
momento, ignorando la que no interesa o supliendo una determinada laguna con 
una interpretación ad hoc, en un proceso que se ha calificado de ‘ilegalidad útil’, en 
que el calificativo de ‘útil’ se refiere a su posible conveniencia, sea para los clientes 
del servicio, sea para la buena marcha del organismo (esa ‘utilidad’ pasa a ser 
tolerada por los que deberían controlar la aplicación de las normas). 
 

  Essa desconformidade, a partir do momento em que se torna subjetiva, variando de 

acordo com a percepção do envolvido, se configura como um dificultador, podendo trazer 

sérias consequências para o desenvolvimento da instituição, empresa e estado. 

  É importante ressaltar o exposto pelo autor, quando o mesmo reforça que como 

conseqüência desta ação essa “utilidade” passa a ser tolerada pelos que deveriam controlar a 

aplicação das normas, trazendo uma subjetividade a um processo que deveria ser direto, 

impedindo a possibilidade de várias interpretações ou de diferentes soluções para um mesmo 

problema.  

Diante do que foi exposto, esta pesquisa procura analisar, com base em uma 

metodologia que será exposta na seção seguinte, os fatores que inviabilizam a atividade 

exportadora, com foco nas exigências burocráticas (neste caso, o conjunto de normas, regras, 

procedimentos e documentos que disciplinam o processo exportador), investigando sua 

influência no desempenho das micro e pequenas empresas exportadoras do RN. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Nesta seção são apresentados os procedimentos utilizados para se alcançar o objetivo 

deste estudo, caracterizando o tipo de pesquisa realizada e seus sujeitos, o período em que a 

mesma foi realizada, assim como a descrição do instrumento utilizado para a coleta dos dados 

e a forma como foram tratados. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

          O presente estudo tem como objetivo analisar de que forma as exigências burocráticas 

presentes no processo de exportação explicam o desempenho das micro e pequenas empresas 

exportadoras do Rio Grande do Norte. Desta forma, no tocante ao tipo de pesquisa e usando a 

taxonomia de Gil (2002), esta pesquisa define-se como explicativa e descritiva, baseando-se 

em dados primários e secundários, pois segundo o autor, na pesquisa explicativa “a 

preocupação central é identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos, buscando explicar a razão, o porquê das coisas.” (GIL, 2002). 

          Complementando a ideia exposta acima e ratificando o objetivo exposto nesta pesquisa, 

Gil (2002) afirma que a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população, o que classifica esta pesquisa também como 

descritiva. 

 

3.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

          Para melhor identificar o universo de pesquisa, utilizou-se a ferramenta FuncexData 

20126, que apresenta, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior - Secex/MDIC 

(2011) um total de 62 (sessenta e duas) empresas potiguares com atividade exportadora 

regular no triênio 2009-2011, excluindo desta forma aquelas com atividades esporádicas.  

          De acordo com os dados obtidos e utilizando a classificação do SEBRAE7, conforme 

                                                 
6 O FuncexData é uma ferramenta de apoio a profissionais e instituições envolvidas na promoção e no 
desenvolvimento do comércio exterior brasileiro que disponibiliza dados e informações que possibilitam 
desenvolver diversas atividades que demandam embasamento estatístico, tais como: elaboração de análises e 
diagnósticos, seleção e identificação de públicos-alvo (mercados e/ou empresas), planejamento de ações e 
tarefas, entre outras. 
7 O SEBRAE utiliza a classificação de porte de empresa por faturamento, tendo as micro empresas receita bruta 
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), empresas de pequeno porte, receita bruta anual 
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais). 
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faturamento, as 62 (sessenta e duas) empresas foram distribuídas em: 29 (vinte e nove) médias 

e grandes empresas, 26 (vinte e seis) micro e pequenas empresas e 07 (sete) trading 

companies8, conforme representado na tabela 03 a seguir: 

 

Tabela 03 - Representação do Universo da Pesquisa 
 

Porte das Empresas Quantidade 

Médias e Grandes Empresas 29 

MPEs 26 

Tradings Companies 07 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
 

 Com o objetivo de viabilizar resposta ao problema desta pesquisa, a população deste 

estudo é caracterizada pelas 26 (vinte e seis) micro e pequenas empresas com exportação 

regular no período de 2009 a 2011, sendo esta portanto uma pesquisa censitária. 

 A presente pesquisa exclui as trading companies pelas características únicas deste tipo 

de empreendimento, visando assim evitar a “contaminação” da sua cultura organizacional 

para os resultados alcançados. 

Desta forma, as 26 (vinte e seis) micro e pequenas empresas pesquisadas classificam-

se por tipo de atividade econômica, que agrega as seções da Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas - CNAE9 em apenas seis categorias: Agropecuária, Comercial, 

Construção Civil, Indústria, Serviços e Demais atividades, conforme detalhado a seguir: 

 

Agropecuária 

1. Afical - A. Ferreira Indústria e Comércio de Alimentos 

2. Agroliz Ltda 

3. Agro Oriente Ltda 

4. Coopyfrutas Cooperativa dos Fruticultores da Bacia Potiguar 

5. Ctm Agrícola Ltda 

                                                 
8 Trading Companies, segundo definição de MALUF (2010), é uma expressão inglesa para designar as empresas 
comerciais exportadoras, que atuam como intermediárias entre empresas fabricantes e compradoras, nas 
operações de comércio exterior. 
9 A CNAE é informada pelo Cadastro Geral de Empresas do IBGE - CEMPRE, que reúne informações 
cadastrais e econômicas oriundas de pesquisas anuais do IBGE nas áreas de indústria, construção, comércio e 
serviços, bem como informações provenientes da Relação Anual de Informações Sociais − RAIS, que é um 
registro administrativo do Ministério de Trabalho. 
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6. Fatima S De Freitas 

7. Renovare Upanema Agropecuária Ltda 

8. Santo Antonio Agrícola Exportação Ltda 

 

Comercial 

9. R R Ferreira 
 

Indústria  

10. Acauan Com. e Serviços Ltda. 

11. Armil Mineração do Nordeste Ltda. 

12. Cerpol Ceras Potiguar Ltda 

13. Cida - Central de Ind. e Distribuição de Alimentos Ltda. 

14. Coopercaju - Cooperativa dos Beneficiadores Artesanais de Castanha de Caju 

15. Currais Novos Artes Em Minérios Ltda ME 

16. Europesca Indústria e Comércio De Pescado Ltda e Norpeixe Indústria e Comércio de 

Pescado Ltda 10 

17. Matersol Confecção de Roupas Íntimas Ltda 

18. Natal Pesca Ltda 

19. Nectarvis Processamento De Frutas Ltda 

20. Pesqueira Raymi Ltda. 

21. Porto Brasil Industria De Moveis E Confecções Ltda. 

22. Raro's Agroindústria de Produtos Aromáticos S.A. 

23. RCM Ind. e Com. Ltda. – Me 

24. Salinas Ind. de Pesca Ltda. 

25. Tags Industria Comercio E Representações Ltda 

 

Serviços 

26. Natal Catering Ltda 

 

 

 

                                                 
10 As empresas Europesca Indústria e Comércio de Pescado Ltda e Norpeixe Ind. e Com. de Pescado Ltda, 
apesar de apresentarem CNPJ diferentes, é formada pelos mesmos funcionários, representando assim a mesma 
empresa. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

           No tocante aos instrumentos de coleta de dados, foram utilizados pesquisa bibliográfica 

e um questionário, com perguntas fechadas e abertas  

          Na visão de Lakatos e Marconi (2009), a pesquisa bibliográfica tem como finalidade 

“colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado 

assunto, com o objetivo de permitir ao cientista o reforço paralelo na análise de suas pesquisas 

ou manipulação de suas informações”, sendo por isto escolhida para complementar a coleta de 

dados, conforme já exposto. 

 A escolha de questionário é justificada pela citação de Roesch (1999, p. 142), quando 

esta afirma:  

 
o questionário é um instrumento de coleta de dados que busca mensurar alguma coisa. 
Para tanto, requer reforço intelectual anterior de planejamento, com base na 
conceituação do problema de pesquisa e do plano de pesquisa, e algumas entrevistas 
exploratórias preliminares. 

 

  O questionário foi formado por 23 (vinte e três) questões que se relacionam 

diretamente com as questões de pesquisa, sendo dividido em quatro partes: perfil do 

respondente, perfil da empresa, processo exportador e desempenho da empresa. 

 
 
3.4 SUJEITOS DA PESQUISA 
 
 

O questionário foi respondido por dirigentes das micro e pequenas empresas 

exportadoras do Rio Grande do Norte, ou por seus funcionários ligados às atividades de 

exportação, entendidos como fontes adequadas e confiáveis, por serem conhecedoras da real 

atuação de suas empresas no comércio externo. 

 
 

  3.5 COLETA DE DADOS 

 

Os questionários foram aplicados durante os meses de abril e maio de 2012, sendo 

recolhidos direta e pessoalmente pela pesquisadora, devolvidos anexados a e-mails ou 

respondidos online com auxílio do aplicativo google docs11. 

                                                 
11 O Google docs é um serviço gratuito de armazenamento, compartilhamento e edição de arquivos online, 
permitindo criar, editar e salvar arquivos de texto, planilhas e apresentações na internet, de maneira que elas 
possam ser acessadas em qualquer lugar. 
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  A pesquisa foi realizada apenas com 14 de um total de 26 empresas, dado às seguintes 

situações: empresas não encontradas, empresas que haviam encerrado suas atividades 

exportadoras e empresas que não quiseram participar da pesquisa. 

 

As 14 (quatorze) empresas respondentes foram:  

 

1. Acauan Com. e Serviços Ltda 

2. Afical - A. Ferreira Indústria e Comércio de Alimentos 

3. Agro Oriente Ltda 

4. Agroliz Ltda  

5. Cida - Central de Indústria e Distribuição de Alimentos Ltda  

6. Coopercaju Cooperativa dos Beneficiadores Artesanais de Castanha 

7. Coopyfrutas - Cooperativa dos Fruticultores da Bacia Potiguar 

8. Currais Novos Artes em Minérios Ltda - ME 

9. Matersol Confecção de Roupas Intimas Ltda   

10. Natal Pesca Ltda  

11. Nectarvis Processamento de Frutas Ltda 

12. Pesqueira Raymi Ltda 

13. Raro's Agroindústria de Produtos Aromáticos S.A 

14. Salinas Ind. de Pesca Ltda 

 

  As 05 (cinco) empresas que não apresentaram disponibilidade para responder o 

questionário durante todo o período de coleta de dados foram: 

 

1. Armil Mineração do Nordeste Ltda  

2. Cerpol Ceras Potiguar Ltda 

3. Europesca Indústria e Comércio de Pescado e Norpeixe Indústria e Comércio de 

Pescado Ltda 

4. RCM Indústria e Comércio Ltda. – ME 

5. Renovare Upanema Agropecuária Ltda 

 

Tais empresas chegaram a ser contactadas pessoalmente, por e-mail e telefone, porém 

no decorrer dos dois meses de prospecção, seus representantes não apresentaram 
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disponibilidade para responder o questionário através de uma visita presencial à empresa ou 

envio por e-mail. 

  As 03 (três) empresas que não trabalham mais com exportação foram: 

 

1. Natal Catering Ltda  

2. Santo Antonio Agrícola Exportação Ltda  

3. Tags Indústria Comércio e Representações Ltda  

 

Fatores como a oscilação do câmbio, infraestrutura logística precária e mudanças na 

estratégia da empresa foram citados pelos empresários como os principais motivos para as 

modificações no foco das empresas, que finalizaram suas atividades internacionais durante o 

ano de 2012. 

 

As 03 (três) empresas que em 2012 encerraram suas atividades foram: 

 

1. Ctm Agrícola Ltda 

2. Porto Brasil Indústria de Móveis e Confecções Ltda 

3. R R Ferreira 

 

Tais empresas não conseguiram ser contactadas, não sendo possível conhecer os reais 

fatores que as influenciaram a encerrar suas atividades. 

 

Devido à limitação de informações mais detalhadas como contato e endereço 

atualizado, a empresa Fatima S de Freitas não pode ser contactada. 

 

No processo de coleta de dados, além dos dados primários, também foram utilizados  

dados secundários. Para Zanella (2006) tais dados apresentam as seguintes características: 

 

a) primários: refere-se aos dados em posse dos pesquisados, em documentos originais, que 

não foram utilizados em nenhum estudo ou pesquisa; e 

 

b) secundários: refere-se aos dados que já foram coletados, tabulados, ordenados e, algumas 

vezes, já analisados, tais como publicações, pesquisas já desenvolvidas, entre outras. 
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Reforçando a visão de Zanella (2006), Lakatos e Marconi (2009), as fontes 

secundárias possibilitam a resolução de problemas já conhecidos e permitem explorar outras 

áreas onde os problemas ainda não se cristalizaram suficientemente. Assim, na presente 

pesquisa, foram utilizados estudos de órgãos públicos, artigos e pesquisas científicas que 

norteiam a temática apontada. 

 

3.6 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Buscando atender os objetivos da pesquisa a análise de dados foi de natureza 

qualitativa. A pesquisa qualitativa foi escolhida pois, segundo Triviños (1987, p. 120): “Nas 

pesquisas qualitativas, a definição de problema é mais ampla e pode ser expressa como uma 

questão relevante que nos intriga e sobre a qual as informações não são suficientes.” 

A pesquisa qualitativa não busca enumerar ou medir eventos e, geralmente, não 

emprega instrumental estatístico para análise de dados. O foco da pesquisa qualitativa é amplo 

e parte de uma pesquisa diferenciada da adotada pelos métodos quantitativos. Dela faz parte a 

obtenção de dados descritivos, mediante contato direto e interativo do pesquisador com a 

situação objeto de estudo.  

Nas pesquisas qualitativas, é frequente que o pesquisador procure entender os 

fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da situação estudada e, a partir daí, situe 

sua interpretação dos fenômenos estudados. 

O trabalho qualitativo permite uma melhor análise da realidade apontada pelo público-

alvo escolhido: as micro e pequenas empresas, que apresentam uma visão particular do objeto 

de estudo apresentado, se diferenciando das médias e grandes empresas. 

Na seção seguinte, os dados colhidos através da utilização do questionário respondido 

pela população já especificada foram apresentados em tabelas, permitindo a visualização da 

frequência de cada resposta e posterior interpretação e análise descritiva. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

  Nesta seção serão apresentados e analisados os dados obtidos em resposta ao 

questionário aplicado aos dirigentes e funcionários da área de comércio exterior, das micro e 

pequenas empresas exportadoras do Rio Grande do Norte, evidenciando assim as suas 

percepções sobre múltiplos aspectos do processo de exportação ao qual suas empresas são 

submetidas. Dessa forma procura-se atender aos objetivos propostos na pesquisa, mediante a 

demonstração descritiva e a análise dos resultados alcançados com a aplicação de 

questionário. 

  A análise das questões presentes no instrumento de pesquisa divide-se em 04 (quatro) 

subitens: perfil dos respondentes, perfil das empresas, processo exportador e desempenho das 

empresas. 

           
4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 
 

No tocante ao perfil dos respondentes, as tabelas a seguir apresentam as informações 

relativas ao cargo, tempo na empresa, tempo no cargo e escolaridade.  

No que se refere ao cargo ocupado foram identificados: cargos de direção, cargos de 

gerência, analistas em comércio exterior e encarregados de exportação, conforme Tabela 04 

abaixo: 

Tabela 04 - Cargo ocupado pelos respondentes 
 

Cargo Quantidade 

Diretor 06 

Gerente 05 

Analista em Comércio Exterior 01 

Encarregado de Exportação 02 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
 

 Observa-se que a maior parte dos respondentes (11) é composta por diretores e 

gerentes, o que evidencia que os mais altos níveis hierárquicos da empresa apresentam 

conhecimento e controle da atividade de exportação. Reforçando os dados apresentados, 

Leonidou, Katsikeas e Piercy (1998), afirmam que a gerência é responsável pelo modo, 

direção e velocidade com os quais a empresa avança no desenvolvimento de suas exportações.  
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 Desta forma, pode-se inferir que o controle do gestor é um fator que influencia o 

sucesso da inserção internacional, sendo este um fator decisivo para que a maioria das 

empresas em estudo apresente uma regularidade nas exportações. 

A tabela 05 a seguir demonstra a relação entre o tempo de trabalho do respondente na 

empresa e no cargo que ocupa: 

 
Tabela 05: Tempo de trabalho na empresa x Tempo de trabalho no cargo 

 

Tempo de trabalho Até 05 anos De 06 a 10 
anos 

De 11 a 15 
anos 

De 16 a 20 
anos 

De 21 a 25 
anos 

      
Na empresa 04 04 03 01 02 
No cargo 06 03 03  02 
      
Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
 

De acordo com os dados observa-se uma maior concentração de respondentes (08) 

atuando na empresa em um período de até dez anos, enquanto os demais, em número de 6, 

atuam na empresa há mais de 10 anos. Isto significa dizer que há um conhecimento e 

experiência acumulada, importante para a condução das atividades, em especial se  

considerarmos os dados da Tabela 04  que mostra o cargo ocupado pelos respondentes em um 

nível gerencial elevado na estrutura organizacional das empresas.  

No que se refere ao tempo de serviço no mesmo cargo, observa-se que o maior número 

de respondentes (08 pessoas) ocupa o mesmo cargo por um período superior há 06 anos, 

sendo que dois respondentes informaram estar ocupando a mesma função há mais de 20 anos.  

Essa realidade retrata uma experiência grande dos respondentes para lidar com os 

desafios e a dinâmica do mercado exportador. O fato de que o tempo na empresa e tempo no 

cargo são semelhantes reforça a experiência e conhecimento da história da empresa e, 

portanto, amplia as possibilidades de leitura correta das mudanças que vão se processando no 

comércio exterior. 

Quanto à escolaridade dos respondentes da pesquisa, a Tabela 06 mostra que a 

atividade exportadora é desenvolvida na empresa por pessoas com escolaridade elevada. 

Logo, com capacidade de compreender e empreender soluções para as dificuldades da 

atividade exportadora. Observa-se que este fato ganha realce quando se sabe que a 

escolaridade se soma ao tempo de empresa, tempo no cargo e posicionamento na estrutura 

organizacional.  É importante registrar também que este dado contraria o senso comum de que 

as micro e pequenas empresas não possuem capacidade gerencial instalada.  
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Tabela 06 - Escolaridade 
 

Escolaridade Quantidade 
Primário Completo  
Segundo Grau Completo 01 
Nível Superior 09 
Pós Graduação Latu Sensu 02 
Pós Graduação Strictu Sensu (nível mestrado) 02 
Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
 

Reforçando o que foi exposto, Leonidou, Katsikeas e Piercy (1998) afirmam que, entre 

outras características (como idade, origem, domínio de idiomas, experiência profissional e 

viagens ao exterior) o perfil educacional dos executivos que lidam com as atividades de 

comércio exterior têm efeitos nas exportações de uma empresa. 

  Desta forma, se esse perfil educacional se mostra elevado, espera-se efeitos positivos 

no desempenho exportador dessas empresas. Isso se deve ao fato de que a exportação, por se 

tratar de uma atividade que necessita de conhecimento de mercado e visão crítica, permite que 

se destaque aquele empresário que apresenta capacidade de compreender o contexto 

econômico internacional, traçando estratégias flexíveis mais adequadas à realidade econômica 

atual.  

 

4.2 PERFIL DAS EMPRESAS 

 

  No tocante ao perfil das empresas, procurou-se conhecer as atividades econômicas e 

os principais produtos exportados por estas, assim como também seus principais mercados 

importadores. O tempo de existência e de atuação no comércio exterior também foi objeto da 

pesquisa. 

 A Tabela 07 mostra as atividades econômicas das empresas entrevistadas, que agrega 

as seções da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE12 em apenas seis 

categorias: Agropecuária, Comercial, Construção Civil, Indústria, Serviços e Demais 

atividades: 

 
 
 

                                                 
12 A CNAE é informada pelo Cadastro Geral de Empresas do IBGE - CEMPRE, que reúne informações 
cadastrais e econômicas oriundas de pesquisas anuais do IBGE nas áreas de indústria, construção, comércio e 
serviços, bem como informações provenientes da Relação Anual de Informações Sociais − RAIS, que é um 
registro administrativo do Ministério de Trabalho. 
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Tabela 07 - Atividades Econômicas 
 
Atividades Econômicas Empresas 
Agropecuária 04 
Comercial  
Construção Civil  
Indústria 10 
Serviços  
  
Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
 

 Com base nos dados apresentados na Tabela 07, observa-se uma grande concentração 

de empresas no setor industrial e ausência no setor comercial, resultados que contestam a 

tendência nacional. Sobre o tema, Altoé et al. (2011, p. 29) afirma: 

 

As firmas do setor comercial têm uma participação bem mais importante entre as 
microempresas exportadoras, comparativamente às firmas dos demais portes, ao 
passo que a participação das industriais é significativamente menor. A participação 
das empresas comerciais no número total de microempresas exportadoras ao longo 
do período 1998-2010 é da ordem de 40%, ou cerca de 15 pontos percentuais (p.p.) 
acima da participação que têm nos demais tamanhos de firma. As microempresas 
industriais, ao contrário, representam cerca de 50% do total de firmas, o que 
significa 15 p.p. abaixo do que se registra nas firmas de maior porte. 

 

 

  A tabela 08 a seguir traz o detalhamento dos produtos que se referem à atividade 

agropecuária e do número de empresas que exportam tais produtos. Observa-se que uma 

mesma empresa pode exportar mais de um produto: 

 
Tabela 08: Produtos Exportados Segundo Atividade Econômica Agropecuária 

 
Produtos Empresas  
Mamão 01 
Melancia com semente 03 
Melancia sem semente 03 
Melão 02 
Mel 01 
  
Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 

 

Esses produtos são comercializados em geral de forma in natura pelas empresas: 

Afical - A. Ferreira Ind. e Com. de Alimentos, Agro Oriente Ltda, Agroliz Ltda e Coopyfrutas 

Cooperativa dos Fruticultores da Bacia Potiguar. 
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Tal característica – a comercialização de produtos agropecuários sem nenhum 

beneficiamento – implica no fato de que o produto comercializado adquire um baixo valor no 

mercado internacional. Como exemplo, podemos citar o mel, cuja exportação é realizada de 

forma in natura e destinada em sua maioria para a Alemanha e Estados Unidos, responsáveis 

pelo beneficiamento e distribuição deste produto em outros países. 

  A tabela 09 a seguir traz o detalhamento dos produtos que se referem à atividade 

econômica indústria e do número de empresas que exportam tais produtos. Da mesma forma 

observa-se que uma mesma empresa pode exportar mais de um produto: 

 
Tabela 09 - Produtos Exportados Segundo Atividade Econômica Indústria 

 
Produtos Empresas 
Amêndoas de caju 01 
Biquínis/maiôs 01 
Lagosta 02 
Minerais - scheelita, tantalita e berilo 01 
Óleos essenciais – vetiver, palmarosa, eucalipto, patcholi e gerânio 01 
Peixe congelado 03 
Peças para bijouterias 01 
Peixe fresco 03 
Polpa de fruta 01 
Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 

 
 

Esses produtos são comercializados pelas empresas: Acauan Comércio e Serviços 

Ltda; Cida - Central de Industrialização e Distribuição de Alimentos Ltda; Coopercaju 

Cooperativa dos Beneficiadores Artesanais de Castanha de Caju; Currais Novos Artes em 

Minérios Ltda ME; Matersol Confecção de Roupas Intimas Ltda; Natal Pesca Ltda; Nectarvis 

Processamento de Frutas Ltda; Pesqueira Raymi Ltda, Raro's Agroindústria de Produtos 

Aromáticos S.A e Salinas Ind. de Pesca Ltda.  

No que se refere aos principais países importadores, as empresas respondentes citaram 

14 (quatorze) países como importadores de seus produtos, sendo alguns deles indicados mais 

de uma vez por empresas diferentes, conforme segue descrito na tabela 10: 

 
Tabela 10: Principais destinos das exportações 

 

Países Empresas 
Alemanha 02 
Áustria  01 
Canadá 01 
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Países Empresas 
China 01 
Dinamarca  02 
Espanha  06 
Estados Unidos  08 
França  04 
Holanda 04 
Inglaterra  04 
Irlanda  01 
Itália 04 
Portugal 03 
Suiça 01 
Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 

 

Entre os países citados, destacam-se os Estados Unidos (08 empresas exportadoras 

para este mercado) e a Espanha (06 empresas), além da França, Holanda, Inglaterra e Itália      

(04 empresas em cada um deles). Observa-se, com isso, que os Estados Unidos e os países do 

continente europeu configuram-se como os principais destinos das exportações das empresas 

respondentes.  

Essa realidade é condizente com o perfil das exportações do RN, que no período de 

janeiro a junho de 2012 (segundo dados do MDIC,2012) , concentrou 30,8% das exportações 

nos Estados Unidos, seguido da Espanha (representando 9,9% das exportações) e da Holanda 

(com 9,1% do total). 

Tal concentração, contudo, não configura um risco elevado, dado o razoável número 

de mercados nacionais envolvidos (11 países). Como se sabe, a diversificação de mercados 

deve ser buscada, pois de acordo com Fonseca (2002, p.508), “A diversificação de mercados 

reduz a volatilidade das exportações, diminuindo os efeitos de crises de demanda localizadas 

sobre a receita externa do país”. 

Ainda sobre o tema, o autor reforça: 

 
antes de se aventurar no mercado externo, (uma empresa) precisa analisar qual 
mercado apresenta melhores condições para a colocação de seu produto, os 
requerimentos técnicos e alfandegários para exportar para aquele mercado e a 
posição competitiva de seus concorrentes. 

                                                                                                         
(FONSECA, 2002, p. 509) 

 

   A escolha do mercado deve ser uma decisão planejada, sendo necessário conhecer o 

comportamento da demanda mundial, as vantagens comparativas do país e de seus principais 

competidores. Desta forma, ressalta-se a importância de que a escolha do mercado importador 

seja realizada após análise do mercado alvo e estudo detalhado de suas características. 
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  A Tabela 11 apresenta dados sobre o tempo de atuação dessas empresas no mercado 

nacional e internacional: 

Tabela 11 – Tempo de Existência 
 

 Até 05 
anos 

De 06 a 
10 anos 

De 11 a 
20 anos 

De 21 a 
30 anos 

De 31 a 
40 anos 

Da Empresa (em anos) 02 01 07 02 02 

No Comércio Exterior (em anos) 03 01 08  02 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
       
 

Observa-se que a maioria das empresas respondentes atua no mercado interno há mais 

de 6 (seis) anos, refletindo para o fato de que suas estratégias e práticas gerenciais têm sido 

exitosas em garantir a sua permanência no mercado. Apesar de estudos do SEBRAE (2011) 

indicarem um aumento da taxa de sobrevivência das micro e pequenas empresas, essa ainda 

não reflete a realidade das micro e pequenas empresas exportadoras, que vivenciam inúmeros 

obstáculos para se manterem no mercado. 

 Por outro lado, se considerarmos o tempo de atuação no mercado externo, pode-se 

constatar que elas também têm conseguido ocupar um nicho de mercado há bastante tempo, 

pois onze empresas – portanto, a maioria absoluta - estão atuando há mais de 6 (seis) anos 

exportando seus produtos para o exterior. Aliás, deve-se ressaltar que há uma relação bem 

estreita entre tempo de existência e tempo de atuação no comércio exterior, indicando que as 

empresas já nasceram para disputar este espaço.   

O ano exato do início da atuação dessas empresas é demonstrado na Tabela 12 a 

seguir: 

Tabela 12 – Início das atividades da empresa 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Mercado interno 1    1 2   1 2 

Mercado externo 1   1  2    4 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
 

Observa-se que a maior concentração do período de abertura das empresas no mercado 

interno foi durante os anos de 1997 e 2001 (totalizando 05 empresas).  

Em 2001, se deu o maior número de empresas ingressando no mercado internacional 

(04 empresas).  Os dados da Receita Federal (2012) explicam essa tendência: 
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A desvalorização do Real atingiu, em novembro de 2001, 46% em relação ao dólar 
americano, tomando-se por base dezembro de 1998. A balança comercial favorável 
ao longo do ano resultou tanto da redução nas importações - consequência da 
depreciação cambial e da desaceleração da atividade econômica interna - como 
também da expansão das exportações, que superaram os obstáculos da 
desaceleração da economia norte-americana, da retração de mercados como a 
Argentina e da grave crise energética brasileira. 

 
 Desta forma, a concentração de empresas iniciando suas atividades exportadoras 

durante o ano de 2001 é creditada à continuidade do crescimento das vendas para os Estados 

Unidos e ao fato de que, em períodos de retração da demanda interna, crescem as exportações. 

 

4.3 PROCESSO EXPORTADOR 

 

  No tocante ao processo exportador da empresa foram apresentadas questões que 

buscaram conhecer a estrutura organizacional das empresas para cuidar especificamente do 

comércio exterior e como as etapas deste processo são divididas, visualizando assim quais são 

aquelas de responsabilidade da empresa e quais as que estão sob o controle de outros 

órgãos/instituições. 

A primeira pergunta foi referente à estrutura organizacional existente para cuidar 

especificamente do comércio exterior. Na Tabela 13 a seguir, observa-se que: as empresas, 

em sua maioria, não têm estrutura definida, sendo as atividades feitas pelo proprietário ou 

pelos funcionários e às vezes com a utilização de escritórios de despachos aduaneiros. Este 

dado revela a informalidade de um conjunto de suas atividades e consequentemente a não 

institucionalização de suas práticas gerenciais uma vez que quase tudo se concentra na figura 

do proprietário ou de alguns funcionários. Em decorrência, está mais sujeita às turbulências 

do mercado na ausência dessas figuras centralizadoras das decisões e estratégias de mercado.  

 
Tabela 13 – Estrutura organizacional para cuidar especificamente do comércio exterior 

Estrutura Organizacional para Exportação Empresas 

Não há estrutura definida. Tudo é feito pelo proprietário da empresa 05 

Não há estrutura definida. Tudo é feito por alguns funcionários da empresa. 08 

Utilizo Escritório de Despacho Aduaneiro 07 

Utilizo Trading Companies  

Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
Obs: Questão de múltipla escolha  



75 
 

  Visualiza-se também a atuação dos escritórios de despacho aduaneiro, que em geral 

servem como complemento à estrutura organizacional interna à empresa. As trading 

companies, por sua vez, não são utilizadas por nenhuma empresa. 

Assim, visto que o processo de exportação concentra na figura do proprietário ou de 

alguns funcionários e que esta é, em sua maioria, uma característica das micro e pequenas 

empresas, justifica-se o foco do estudo em empresas deste porte, pois em sua maioria o 

processo de exportação é realizado internamente, sendo poucas as que terceirizam o controle e 

operacionalização das atividades de exportação. 

Em relação às etapas do processo exportador, constata-se na Tabela 14 que grande 

parte das atividades que compõem o processo de exportação estão sob responsabilidade da 

empresa: 

Tabela 14 – Distribuição das atividades de responsabilidade da empresa 
 
 
 
Etapas 

Responsabilidade 
da empresa  

Responsabilidade de 
outras instituições 

   Planejamento 12 01 
   Pesquisa de mercado 10 02 
   Negociação com o importador 12 01 
   Elaboração de fatura pro forma 14  
   Envio da fatura pro forma 14  
   Importador escolhe modalidade de 
pagamento  

14  

   Importador analisa os documentos 14  
   Exportador elabora fatura comercial 13 01 
   Exportador prepara mercadoria 14  
   Exportador elabora packing list 14  
   Exportador emite nota fiscal 14  
   Exportador providencia o pré-
transporte 

14  

   Exportador solicita despacho aduaneiro 09 05 
   Pagamento do frete e seguro 11 03 
   Recebimento do conhecimento de 
embarque  

10 04 

  Desembaraço e averbação junto à SRF 02 10 
   Emissão comprovante de exportação 05 07 
   Exportador consolida documentação  06 03 
   Exportador contrata câmbio 12 01 
   Exportador entrega documentação ao 
banco 

13 01 

   Exportador liquida cambio e recebe os 
reais  

12 01 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
Obs: Questão de múltipla escolha  
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Com base nos resultados apresentados, observa-se que as empresas em sua maioria 

controlam grande parte do processo exportador, estando 08 (oito) das 21 (vinte e uma) etapas 

sob o controle total e exclusivo da empresa.  

  Dentre as atividades pontuadas, as que estão sob o controle único da empresa incluem 

em sua maioria a confecção de documentos antes do envio do produto (Elaboração de fatura 

pro forma, Envio da fatura pro forma, Importador escolhe modalidade de pagamento, 

Importador analisa os documentos, Exportador prepara mercadoria, Exportador elabora 

packing list, Exportador emite nota fiscal, Exportador providencia o pré-transporte). 

  Desta forma, observa-se que a emissão, controle e encaminhamento desses 

documentos são realizados, em sua maioria, por funcionários da empresa, sendo estes os 

responsáveis pela articulação com os órgãos que solicitam tais documentos. Este fato favorece 

a agilidade e eficiência do processo exportador, visto que o pequeno tamanho das empresas, 

com uma estrutura organizacional enxuta (especialmente no que se refere às atividades do 

comércio exterior), permite uma melhor administração, controle e acompanhamento, tornando 

o trâmite desses documentos mais ágil a partir do momento em que dependem única e 

exclusivamente da empresa, ficando sob responsabilidade dos órgãos públicos a análise e 

liberação. 

  Diante das atividades que são de responsabilidade de outros órgãos, o Desembaraço 

junto a Receita Federal foi a etapa mais pontuada pelos respondentes (apontada por 10 

empresas).  

 Segundo a Secretaria da Receita Federal - SRF (2012), o desembaraço ou despacho 

aduaneiro tem por finalidade verificar a exatidão dos dados declarados pelo exportador ou 

importador em relação à mercadoria exportada ou importada, aos documentos apresentados e 

à legislação vigente, com vistas ao desembaraço. Com o desembaraço é autorizada a saída da 

mercadoria para o exterior, no caso de exportação, ou a entrega da mercadoria ao importador, 

no caso de importação. 

  O despacho aduaneiro é processado com base em declaração formulada pelo 

exportador ou importador. Com base nas informações prestadas, são calculados os tributos 

porventura devidos e efetuados os controles administrativos e o controle cambial. 

  Esta etapa (Desembaraço junto a Receita Federal), por exigir a apresentação de uma 

série de documentos, autorizações e certificados, deve ser realizada por um profissional da 

área, o despachante aduaneiro. Esse profissional irá realizar a verificação do correto 

enquadramento tarifário, atuação nos órgãos anuentes, além de pesquisar sobre as licenças, 

registros e documentos necessários para a liberação da carga. 
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  Em geral, esse profissional é contratado pela empresa para cumprir os trâmites de 

despacho, justificando a alta incidência de empresas que destinam esta etapa para outras 

instituições. 

  Ainda no que se refere ao processo exportador, os respondentes foram questionados 

sobre quais etapas do processo de exportação a empresa encontra mais dificuldades para 

executar, podendo o respondente indicar também os órgãos envolvidos em cada etapa. Os 

resultados podem ser visualizados na tabela 15 a seguir: 

 

Tabela 15 – Etapas em que a empresa encontra mais dificuldades para executar e os órgãos 

envolvidos 

 

Etapas Empresas Órgãos envolvidos 

   Planejamento 03  
   Pesquisa de mercado 03  
   Negociação com o importador 03  
   Elaboração de fatura pro forma   
   Envio da fatura pro forma   
   Importador escolhe modalidade de pagamento    
   Importador analisa os documentos   
   Exportador elabora fatura comercial   
   Exportador prepara mercadoria   
   Exportador elabora packing list   
   Exportador emite nota fiscal   
   Exportador providencia o pré-transporte 02 Cia Aérea e Marítima 
   Exportador solicita despacho aduaneiro   
   Pagamento do frete e seguro   
   Recebimento do conhecimento de embarque    
  Desembaraço e averbação junto à Secretaria 
da Receita Federal 

01 Secretaria da Receita 
Federal 

   Emissão comprovante de exportação   
   Exportador consolida documentação    
   Exportador contrata câmbio 01 Banco do Brasil 
   Exportador entrega documentação ao banco 01 Banco do Brasil 
   Exportador liquida cambio e recebe os reais  01 Banco do Brasil 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
Obs: Questão de múltipla escolha  
 

  De acordo com os dados apresentados na tabela 15, observa-se que ocorreu uma 

grande dispersão de respostas. Todavia, as etapas mais citadas (03 empresas marcaram cada 

uma delas) como aquelas onde as empresas encontram mais dificuldades de execução são de 

ordem gerencial (Planejamento, Pesquisa de Mercado e Negociação com o Importador), ou 
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seja, realizadas quase exclusivamente pelas próprias empresas, conforme se viu antes, na 

Tabela 14. O pré-transporte também foi citado por alguns empresários, que apontaram as Cias 

Aéreas e Marítimas como órgãos responsáveis por dificuldades como a escassez de rotas. 

  A Secretaria da Receita Federal e o Banco do Brasil também foram apontados como 

instituições envolvidas nas etapas em que as empresas apresentam mais dificuldades. A 

Secretaria da Receita Federal relaciona-se com a fase do desembaraço e averbação, já 

detalhada anteriormente. Já o Banco do Brasil foi apontado em fases que se relacionam com o 

controle cambial, que pode variar de acordo com a modalidade de pagamento escolhida. 

  Os respondentes também citaram órgãos anuentes13, que não se ligam diretamente a 

etapas fixas do processo de exportação. Entre eles, foram citados o IBAMA (responsável pela 

autorização para embarque de algumas espécies), Ministério da Agricultura (responsável pela 

emissão do Certificado Sanitário) e Ministério da Pesca (responsável pelo Certificado de 

Captura). 

  Tais instituições, na visão das empresas que recorrem aos seus serviços no processo 

exportador, identificam características que se tornam dificultadoras do processo de exportação 

tais como atendimento moroso, limitada equipe disponível para tratar de assuntos específicos 

e hierarquização do processo de tomada de decisão, características típicas de instituições 

burocráticas. 

  Reforçando o que foi exposto, os respondentes foram questionados sobre as principais 

dificuldades para execução das etapas do processo de exportação, cujo resultado está exposto 

na Tabela 16 a seguir: 

 

Tabela 16: Dificuldades para execução das etapas do processo de exportação 
 

Principais Dificuldades no Processo Exportador 
 

Empresas 

Atendimento moroso nos órgãos públicos 06 
Inúmeros pontos de controle da documentação 03 
Ausência de estrutura nos órgãos públicos para lidar com as 
particularidades das micro e pequenas empresa 

04 

Multiplicidade de órgãos públicos cuidando da mesma coisa 01 
Lentidão dos órgãos públicos para emissão dos documentos solicitados 04 
Excesso de documentos solicitados por esses órgãos públicos 03 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
Obs: Questão de múltipla escolha  

 

                                                 
13 Os órgãos anuentes são responsáveis por anuências prévias e verificações, necessárias em razão das 
especificidades do produto. 
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Observa-se que a opção Atendimento moroso nos órgãos públicos foi a alternativa de 

maior escolha, seguida das alternativas Ausência de estrutura de tais instituições públicas 

para lidar com as particularidades das micro e pequenas empresa e Lentidão dos órgãos 

públicos na emissão dos documentos solicitados  

 Fatores como Burocracia, Dificuldade em repassar o custo Brasil e Falta de linhas 

aéreas e marítimas para os Estados Unidos também foram citados como dificuldades para 

plena execução das etapas do processo exportador. 

 O atendimento moroso citado na tabela 16 é fruto, entre outros fatores, da 

hierarquização presente nos órgãos públicos, o que torna o processo lento (em especial no 

momento da emissão ou controle de documentos) e dificulta o relacionamento com o público 

externo, fazendo com que os empresários visualizem a ausência de estrutura de tais 

instituições públicas para lidar com as particularidades das micro e pequenas empresa. 

 Os resultados apresentados ratificam a visualização do processo exportador como 

burocrático, permitindo a percepção neste processo de características citadas por Merton 

(1978) como disfunções da burocracia, tais como: o excesso de formalização, rotinas e 

registros (atendimento moroso e lentidão dos órgãos públicos na emissão dos documentos) e 

conformidade às rotinas (ausência de estrutura para lidar com as particularidades das micro e 

pequenas empresas). 

No tocante ao excesso de formalização, rotinas e registros, Merton (1978, p. 112) 

considera como “um apego excessivo aos exigentes procedimentos formais”. Para o mesmo, 

“esse apego pode ser exagerado até o ponto em que a observação rigorosa das normas 

interfere na consecução dos fins da organização.” A resistência a mudanças ou conformidade 

às rotinas também é citada, sendo visualizada como “um processo extremo desse processo de 

deslocamento dos objetivos da organização.” (MERTON, 1978, p. 114) 

Diante do que foi exposto, visualiza-se a forma como as características burocráticas 

dificultam o processo de exportação, reduzindo a agilidade e, consequentemente, a 

competitividade da empresa. 

  No que se refere à identificação de responsabilidade pelas dificuldades com as 

atividades do processo exportador as alternativas dividem-se em: fatores internos da empresa 

(Estrutura organizacional da empresa para acompanhar todas as etapas é deficiente, Falta de 

capacitação gerencial da empresa, Pouca experiência com o comércio exterior) e  externos à 

empresa (Ausência de estrutura nos órgãos públicos para lidar com as particularidades das 

micro e pequenas empresas, Os órgãos públicos envolvidos não sofrem penalidades pela falta 
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de agilidade no processo) e inerentes à atividade exportadora (O processo exportador, com 

suas inúmeras etapas, por si só já cria muitas dificuldades). 

 Os resultados obtidos podem ser visualizados na tabela 17:  

 
Tabela 17: Responsabilidade por maiores dificuldades nas atividades do processo exportador 

 
Responsabilidade nas Dificuldades do Processo Exportador 
 

     Empresas 

Estrutura organizacional da empresa para acompanhar todas as etapas é 
deficiente 

01 

Falta de capacitação gerencial da empresa 01 
Ausência de estrutura nos órgãos públicos para lidar com as 
particularidades das micro e pequenas empresas 

05 

Pouca experiência com o comércio exterior 01 
O processo exportador, com suas inúmeras etapas, por si só já cria muitas 
dificuldades 

03 

Os órgãos públicos envolvidos não sofrem penalidades pela falta de 
agilidade no processo 

06 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
Obs: Questão de múltipla escolha 

 

  De acordo com os resultados apresentados, observa-se que houve uma concentração de 

respostas dando como responsáveis por maiores dificuldades nas atividades do processo 

exportador, o fato dos órgãos públicos não sofrerem penalidades pela falta de agilidade no 

processo de exportação, assim como a ausência de estrutura nos órgãos públicos para lidar 

com as particularidades das micro e pequenas empresas. Ou seja, na percepção dos 

entrevistados o responsável maior pelas dificuldades enfrentadas no processo exportador é o 

Estado brasileiro.  

  Esta avaliação revela que as empresas não consideram que as dificuldades podem estar 

relacionadas às suas estruturas e práticas de gestão. E aqui o curioso é que, anteriormente, 

quando solicitadas a indicar quais as atividades com maior dificuldade de realização – como 

visto na Tabela 15 – as empresas destacaram principalmente as etapas de planejamento, 

pesquisa de mercado e negociação com o importador, todas elas ligadas a atividades 

realizadas pelas próprias empresas, sem qualquer interferência dos órgãos públicos. 

 A Tabela 18 a seguir apresenta as principais consequências anteriormente identificadas 

nesse processo de exportação referentes a: atendimento moroso nos órgãos públicos, inúmeros 

pontos de controle da documentação, ausência de estrutura nos órgãos públicos para lidar com 

as particularidades das micro e pequenas empresa, multiplicidade de órgãos públicos 
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cuidando da mesma coisa, lentidão dos órgãos públicos para emissão dos documentos 

solicitados e excesso de documentos solicitados por esses órgãos públicos: 

 
Tabela 18: Consequências causadas pelas dificuldades do processo exportador 

 
Consequências das Dificuldades no Processo Exportador 
 

   Empresas 

Apesar das dificuldades, elas não chegam a se constituir como problemas 
para o processo de exportação 

02 

Prejuízos financeiros decorrentes de multas pelo não cumprimento dos 
prazo contratuais 

04 

Perda de clientes 06 
Perda de mercados (dificuldade de ampliar o número de países) 03 
Desistência do mercado externo  
Aumento de custos 08 
Nenhum dos problemas acima  
Outros 01 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
Obs: Questão de múltipla escolha  
 

Observa-se que Aumento de custos, Perda de clientes e Prejuízos financeiros são 

apontados como os principais problemas. Estes aspectos estão interligados entre si e afetam 

claramente o desempenho da empresa. Outrossim, estes aspectos também apontam para uma 

agenda de problemas a serem resolvidos.  

 Os respondentes também foram questionados sobre os principais documentos 

solicitados no processo exportador do produto que comercializa, sendo incitados a indicar, em 

média, quantos dias são necessários para liberação de cada documento. Os resultados podem 

ser visualizados na Tabela 19 a seguir: 

 
Tabela 19: Principais documentos solicitados no processo exportador versus tempo de 

liberação 
 

Documento Imediato Até 10 dias  Acima 10 e 

até 20 dias 

Acima de 20 e 

até 30 dias  

Apólice de Seguro 06 01   

Certificado de Análise 04 02 01  

Certificado de Origem 06 05   

Certificado de Qualidade 01    

Certificado Fitossanitário 04    

Conhecimento de carga 08 02   
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Documento Imediato Até 10 dias  Acima 10 e 

até 20 dias 

Acima de 20 e 

até 30 dias  

Contrato de Câmbio 05 03  01 

Comprovante de Exportação 04 05   

Fatura Pro Forma 10 01   

Fatura Comercial 11    

Manifesto de Carga 07    

Nota Fiscal 11 01   

Registro de Exprotação 08 01   

Romaneio de Embarque/ 

Packing List 

08 01   

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
Obs: Questão de múltipla escolha  

 

Os dados revelam que, em geral, tais documentos apresentam tempo de liberação 

imediato, com poucos (como o Contrato de Câmbio) apresentando casos extremos de 

liberação de até 30 dias, indicado todavia por apenas uma empresa. 

Este documento, segundo definição do BCB (2012) é o instrumento específico firmado 

entre o vendedor e o comprador de moeda estrangeira, no qual são estabelecidas as 

características e as condições sob as quais se realiza a operação de câmbio.   

As exigências para emissão deste documento, apontadas pelo BCB (2012), justificam 

casos extremos para liberação deste documento:  

 

1. As operações de câmbio são formalizadas por meio de contrato de câmbio e seus 
dados devem ser registrados no Sistema Integrado de Registro de Operações de 
Câmbio (Sistema Câmbio), devendo a data de registro do contrato de câmbio no 
Sistema Câmbio corresponder ao dia da celebração de referido contrato. 
2. Relativamente à assinatura dos contratos de câmbio:  
a) o Banco Central do Brasil somente reconhece como válida a assinatura digital dos  
contratos de câmbio por meio de utilização de certificados digitais emitidos no 
âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil), sendo responsabilidade do 
agente interveniente a verificação da utilização adequada da certificação digital por 
parte do cliente na operação, incluindo-se a alçada dos demais signatários e a 
validade dos certificados digitais envolvidos; 
b) no caso de assinatura manual, esta é aposta após a impressão do contrato de 
câmbio, em pelo menos duas vias originais, destinadas ao comprador e ao vendedor 
da moeda estrangeira. 
3. A assinatura manual pelas partes intervenientes no contrato de câmbio, quando 
requerida, constitui requisito indispensável na via destinada ao agente autorizado a 
operar no mercado de câmbio, devendo ser mantida em arquivo do referido agente 
uma via original dos contratos de câmbio, pelo prazo de cinco anos, contados do 
término do exercício em que ocorra a contratação ou, se houver, a liquidação, o 
cancelamento ou a baixa. 
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Já no que se refere aos órgãos públicos envolvidos neste processo, a Tabela 20 

apresenta esta realidade: 

 

Tabela 20: Documentos versus principais órgãos públicos envolvidos no processo exportador 
 

 
Documentos  BANCO SRF MAPA Ministério 

da Saúde  
Outro. Qual? 

Apólice de Seguro 02    TAM 

Certificado de 
Análise 

  03   Laboratórios 

Certificado de 
Origem 

03  02  FIERN 

Certificado de 
Qualidade 

   01 CNEN 

Certificado 
Fitossanitário 

  04  FIERN/Ministério da 
Agricultura 

Conhecimento de 
carga 

  01  Agente Marítimo/ 
Aéreo 

Contrato de 
Câmbio 

07 01   Empresa 

Comprovante de 
Exportação 

 05   Despachante 

Fatura Pro Forma 02 01   Empresa 

Fatura Comercial 01 01   Empresa 

Manifesto de Carga     Despachante 

Nota Fiscal 01 01   Empresa 

Registro de 
Exportação 

     

Romaneio de 
Embarque/ Packing 
List 

     

TOTAL 16 09 10 01  

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
Obs: Questão de múltipla escolha  

 
 
 É importante ressaltar que nenhum dos respondentes apresentou documentos que 

necessite do envolvimento do IBAMA.  
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Como documentos críticos, foram identificados os documentos expostos na Tabela 21 

a seguir: 

Tabela 21 - Documentos com tempo de liberação crítico 
 

Documentos Críticos Empresas 

Certificado Orgânico 01 

Fatura Pro Forma 01 

Conhecimento de Embarque 01 

Certificado de Análise 02 

Certificado de Origem/Form A 03 

Certificado Fitossanitário 01 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
 

 Observa-se que os documentos com tempo de liberação crítico, na percepção dos 

entrevistados, são em sua maioria os documentos solicitados pelo importador, tais como 

Certificado de Origem, de Análise e Fitossanitário, documentos que exigem um tempo maior 

de liberação por necessitar de uma análise mais detalhada.  Na percepção dos respondentes, 

porém, os documentos citados deveriam ter liberação imediata. 

Tais documentos atestam a origem da carga (Certificado de origem), comprovam a 

análise físico-química do produto exportado (Certificado de análise) e comprova as condições 

sanitárias e de salubridade dos produtos (Certificado fitossanitário), mostrando assim a 

valorização e exigência dos compradores internacionais. 

Conforme exposto na tabela 20, o Certificado de Origem (documento com maior 

representação entre os respondentes), pode ser emitido pelo Banco. Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – Mapa ou pela Federação das Indústrias - FIERN. 

O controle financeiro do comércio exterior do Rio Grande do Norte é, em geral, 

controlado pela agência GECEX em Recife-PE, o que para alguns respondentes justifica a 

lentidão no processo de liberação deste documento. 

 Por fim, buscou-se conhecer junto aos respondentes, a forma como estes avaliam o 

número de documentos exigidos no processo de exportação. Os resultados podem ser 

visualizados no Gráfico 01 a seguir: 
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Gráfico 01 - Percepção dos respondentes sobre o número de documentos exigidos no processo 
de exportação 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
 

 Os dados revelam que os respondentes se dividem em percepções opostas neste 

quesito, sendo a quantidade de documentos do processo exportador considerada adequada 

para a maioria dos respondentes (em geral empresas de atividade industrial), que percebem 

que essa exigência burocrática é inerente ao processo de exportação. 

 É importante ressaltar que os documentos solicitados no processo exportador variam 

de acordo com o tipo de produto, escolha do modal e exigências do importador. Em geral, os 

produtos agropecuários necessitam de uma quantidade maior de documentos que certifiquem 

a qualidade destes, o que justifica a divisão na percepção dos respondentes. 

   

4.4 DESEMPENHO DAS EMPRESAS 

 

Avaliar o desempenho de uma empresa exportadora requer uma análise minuciosa, 

uma vez que o desempenho pode ser conceituado e operacionalizado de várias formas. No 

tocante a este estudo, conforme já foi apresentado, o desempenho das empresas exportadoras 

será representado pelo crescimento das vendas, das demandas de produtos exportados não 

atendidos e da ampliação do mercado exportador. 

Neste sentido, em primeiro lugar, como elo de ligação entre o processo exportador e o 

desempenho das empresas indagou-se se o tempo de liberação de documentos pelos diversos 
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órgãos envolvidos no processo de exportação prejudicava o desempenho das micro e 

pequenas empresas respondentes. A Tabela 22 apresenta os resultados: 

 
Tabela 22 – Tempo de liberação de documentos versus prejuízo em desempenho 
 

Alternativas Respostas 

Sempre 04 

Frequentemente 06 

Às vezes 02 

Nunca 02 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Verifica-se, assim, que a maioria absoluta das empresas respondentes (71,4%) 

considera que o tempo de liberação de documentos para exportação tem uma forte ligação 

com o desempenho de suas empresas, causando-lhes prejuízo em sua atividade exportadora 

sempre ou frequentemente.  

Se a tais dados juntar-se aqueles que marcaram “Às vezes” ter-se-ia um percentual de 

mais de 85%, revelando assim a forte influência, na percepção dos respondentes, do tempo de 

liberação dos documentos para o desempenho de sua empresa. 

Uma rápida liberação dos documentos que acompanham a carga favorece o livre 

trânsito da mercadoria, permitindo que os órgãos envolvidos possam conhecer as 

características da negociação e da carga transportada. Com o atraso dessas informações 

documentadas, o processo de exportação torna-se interrompido, o que traz sérias 

consequências para a qualidade do produto (em especial quando este é perecível), para a 

empresa (que tem sua negociação prejudicada) e para o cliente (que tem a sua demanda 

interrompida).  

As consequências desses fatores são expostas na Tabela 23, que traz a percepção dos 

respondentes sobre as principais consequências para a empresa em função do tempo de 

liberação dos documentos necessários à exportação.  
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Tabela 23: Principais consequências para a empresa fruto do tempo de liberação dos 
documentos 

 
Principais Consequências 
 

Empresas 

Atraso na entrega do produto 05 
Perda de clientes 01 
Perda de mercados 01 
Queda no faturamento  
Prejuízo para a imagem da empresa 05 
Não prejudica 01 
Outros (lentidão do processo exportador) 01 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
Obs: Questão de múltipla escolha 
 

   Na percepção dos respondentes, as principais consequências do atraso na liberação dos 

documentos são: Atraso na entrega dos produtos e Prejuízo para a imagem da empresa. 

Conforme já foi exposto, tais consequências são prejudiciais por interferirem na relação 

comercial comprador x vendedor, especialmente em um mercado cada vez mais competitivo. 

   Porém, para os respondentes, o tempo de liberação dos documentos não chega a 

influenciar tão fortemente a relação da empresa com o mercado, visto que apenas na 

percepção de um respondente foram pontuadas consequências como Perda de clientes e 

Perda de mercados, havendo ainda um respondente que pontuou que esse atraso Não 

prejudica a empresa. 

   Esse atraso, porém, pode ser apontado como uma das características burocráticas 

presentes no processo exportador. A Tabela 24 a seguir demonstra a realidade percebida pelo 

respondente, associando características como Lentidão, Excesso de Controle, Excesso de 

Formalização com as etapas do processo exportador. 

 
Tabela 24: Etapas do processo exportador marcadas por características burocráticas 

 

Etapas do processo exportador Lentidão Excesso de 
controle 

Excesso de 
formalização 

Somatório 

   Planejamento  06  06 
   Pesquisa de mercado 03 01 01 05 
   Negociação com o importador 04 01 02 07 
   Elaboração de fatura pro forma 01 02 01 04 
   Envio da fatura pro forma 02 01  03 
   Importador escolhe modalidade de 
pagamento  

 02 01 03 

   Importador analisa os documentos 04 01 01 06 
   Exportador elabora fatura 01 01  01 
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comercial 
Etapas do processo exportador Lentidão Excesso de 

controle 
Excesso de 

formalização 
Somatório 

   Exportador prepara mercadoria 02 02  04 
   Exportador elabora packing list 01 02  03 
   Exportador emite nota fiscal 01 02  03 
   Exportador providencia o pré-
transporte 

 03  03 

   Exportador solicita despacho 
aduaneiro 

 02 01 03 

   Pagamento do frete e seguro  02 01 03 
   Recebimento do conhecimento de 
embarque  

01 03  04 

  Desembaraço e averbação junto à 
SRF 

02 03 02 07 

   Emissão comprovante de exportação 01 02 01 04 
   Exportador consolida documentação   01 02 03 
   Exportador contrata câmbio  03 01 04 
   Exportador entrega documentação 
ao banco 

 02 02 04 

   Exportador liquida cambio e recebe 
os reais  

01 02 01 04 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
Obs: Questão de múltipla escolha  
 

   Com base nos dados apresentados na Tabela 24, serão realizadas duas análises 

diferentes: por característica burocrática e pelo somatório. 

   No que se refere ao somatório alcançado, destacam-se as etapas “Negociação com o 

importador” e “Desembaraço e averbação junto à SRF”.  

   A etapa “Negociação com o importador” é a que apresenta mais influência da lentidão 

(apontada por 04 respondentes) e do excesso de formalização (apontada por 02 respondentes). 

Na negociação com o importador, de acordo com Vazquez (2004, p.187): 

 
O importante é que sejam determinadas com clareza as condições de operação. Os 
principais itens a definir são: as características do produto, embalagem para 
transporte, condições de venda (incoterms), preço, prazo de entrega, modalidade de 
pagamento, documento a serem fornecidos, condições de cobertura do seguro e 
transporte. 

 

   Desta forma e pelo excesso de termos a serem considerados durante a negociação, esta 

etapa pode em alguns casos apresentar características como lentidão, excesso de controle e de 

formalização, sendo considerada por 07 (sete) respondentes como contendo características 

burocráticas. Porém, é importante ressaltar que a negociação é um processo flexível e que vai 

sofrer influência do perfil dos envolvidos. 
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   Outra etapa apontada por também 07 (sete) respondentes foi o “Desembaraço e 

averbação junto à SRF”. Nesta etapa, o desembaraço ou despacho aduaneiro é processado 

com base em declaração formulada pelo exportador ou importador. Com base nas 

informações prestadas, são calculados os tributos necessários e efetuados os controles 

administrativos e o controle cambial das operações de comércio exterior. A averbação, por 

sua vez, é o ato final do despacho de exportação e consiste na confirmação, pela fiscalização 

aduaneira, do embarque da mercadoria e do registro de dados do transportador. 

   Nesta etapa, observa-se uma forte influência da união de características burocráticas 

como lentidão, excesso de controle e de formalização. 

   Quanto à análise individual das características burocráticas, a lentidão é mais visível, 

na percepção dos respondentes, em etapas como “Negociação com o importador" e 

“Importador analisa os documentos”. 

   Conforme já exposto, devido aos inúmeros itens da negociação, esta etapa pode tornar-

se lenta, em virtude das exigências do importador. Já no que se refere à análise dos 

documentos, um dos fatores que podem tornar esta etapa lenta é o trâmite interno, quando o 

tempo de liberação torna-se excessivo, interferindo no recebimento e análise do importador. 

   Outra característica burocrática, o excesso de controle foi apontado por mais 

respondentes na etapa do “Planejamento”. É importante ressaltar que esta etapa não segue um 

padrão, sendo influenciada pela gestão interna da empresa. Em geral, este planejamento é 

marcado essencialmente pela adequação da empresa e do produto para inserção no comércio 

exterior e alteração do contrato social, acrescentando na finalidade, a atividade exportação. 

  Por fim, o excesso de formalização é apontado por 02 (dois) respondentes como 

característica de etapas como a “Negociação com o importador”, “Desembaraço e averbação 

junto à SRF”, “Exportador consolida documentação” e “Exportador entrega documentação ao 

banco”. 

  Merton (1978, p. 114) classifica esse excesso de formalização como “um apego 

excessivo aos exigentes procedimentos formais”. Para o autor, “esse apego pode ser exagerado 

até o ponto em que a observação rigorosa das normas interfere na consecução dos fins da 

organização. 

  Desta forma, procurou-se conhecer se as etapas do processo exportador reflete o 

“apego excessivo aos exigentes procedimentos formais”, indagando sobre a necessidade das 

etapas do processo de exportação pontuadas anteriormente. Os resultados alcançados podem 

ser visualizados na tabela 25 a seguir: 
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Tabela 25: Avaliação sobre as etapas do processo exportador 
 

 Empresas 

Imprescindíveis ao processo de exportação 03 

Poderiam ser simplificadas e o resultado seria o mesmo 05 

Não tenho opinião 06 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
 

   Conforme pode ser observado, a maioria dos respondentes não apresentou opinião 

formada, enquanto 05 (cinco) visualizam que as etapas poderiam ser simplificadas e o 

resultado seria o mesmo. A simplificação do processo aduaneiro é uma ação cada vez mais 

citada em estudos da área, que julgam as etapas e procedimentos do processo exportador 

como excessivas e apontam a necessidade de uma “racionalização” (Prado e Matos, 2012) 

destes quesitos. 

   Diante dessa realidade, a Secretaria da Receita Federal vem realizando ações mínimas 

que buscam facilitar este processo. Uma dessas é a implementação do Novoex, uma 

reformulação do programa Siscomex Exportação, que permite o registro de exportações seja 

acessado diretamente na internet, sem instalação de programas adicionais. Essa melhoria, 

mesmo que apenas no momento do cadastro dos documentos, reduz o tempo do processo, 

agilizando o processo de exportação. 

   Posteriormente, buscou-se avaliar de que forma características como a lentidão, o 

excesso de controle e de formalização do processo de exportação exercem influência no 

desempenho da empresa. A Tabela 26 a seguir revela a percepção dos respondentes: 

 
Tabela 26: Como a lentidão, o excesso de controle e o excesso de formalização do processo 

de exportação afetam o desempenho de empresa 
 

 
Efeitos de Lentidão, Excesso de Controle e de Formalização 
 

Empresas 

Perda de clientes 05 
Perda de mercados 02 
Não atendimento de novas demandas 02 
Criação de uma imagem negativa da empresa 06 
Queda no faturamento 01 
Queda no volume de vendas (quantidade)  
Outros 02 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
Obs: Questão de múltipla escolha  
 



91 
 

   Seis (06) respondentes apontaram a Criação de uma imagem negativa da empresa, 

enquanto 05 apontaram a Perda de clientes. A Perda de mercados foi marcada por 02 

respondentes. Finalmente, 02 (dois) respondentes que marcaram a opção “Outros” 

assinalaram que as questões foram: Sem impacto no desempenho, pois essas características 

são inerentes ao controle desses órgãos e aumento de custos e de tempo. 

Com base nos resultados obtidos através do questionário, a Lentidão, Excesso de 

controle e o Excesso de formalização do processo de exportação são características inerentes 

aos órgãos públicos, cabendo à empresa estabelecer estratégias para lidar com essa realidade. 

Assim, observa-se que o atendimento moroso nos órgãos públicos, a lentidão desses 

órgãos para emissão dos documentos solicitados e a ausência de estrutura de tais instituições 

públicas para lidar com as particularidades das micro e pequenas empresa (fruto do conjunto 

de normas, regras e procedimentos do processo exportador) geram dificuldades para os micro 

e pequenos empresários como: aumento dos custos da empresa, prejuízos financeiros e perda 

de clientes, afetando o volume de vendas (quantidade e faturamento) das empresas 

exportadoras do RN deste porte através da criação de uma imagem negativa da empresa, 

perda de clientes e de mercados. 

A Lentidão, Excesso de controle e Excesso de formalização surgem como “disfunções 

da burocracia”. Para Merton (1978) e Motta e Bresser-Pereira (2004), oito características são 

consequência do modelo burocrático: (1) a internalização e elevado apego às normas; (2) o 

excesso de formalização, rotinas e registros; (3) a resistência a mudanças; (4) a 

despersonalização dos relacionamentos; (5) a ausência de inovação e conformidade às rotinas; 

(6) a exibição de sinais de autoridade; (7) a dificuldade no atendimento a clientes e conflitos 

com o público; e (8) a hierarquização do processo de tomada de decisão. 

A Tabela 27 revela como os respondentes julgam o seu desempenho, medido por 

faturamento no comércio exterior, nos últimos cinco anos.  

 
Tabela 27 – Avaliação do desempenho das empresas no mercado externo nos últimos cinco 

anos 
 

Avaliação pelas empresas de desempenho no mercado externo Empresas 

Muito bom 01 

Bom 07 

Regular 05 

Ruim 01 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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Verifica-se que os representantes das empresas, majoritariamente, classificaram esse 

desempenho como Muito Bom e Bom, enquanto 05 (cinco) respondentes classificaram como 

Regular. Apenas uma pequena minoria (01 respondente) assinalou tal desempenho como 

Ruim. Os resultados encontrados, bastantes distribuídos, pedem uma análise por atividade 

econômica.  

Porém, se segregarmos as respostas por atividade econômica das empresas 

percebemos que as micro e pequenas empresas do Rio Grande do Norte que desenvolvem 

atividades industriais apresentam uma perspectiva mais negativa deste desempenho (01 

avaliou o desempenho como Muito bom, 03 como Bom, enquanto 05 avaliaram como regular 

e 01 como Ruim), enquanto todas as 04 (quatro) empresas de atividade agropecuária 

classificam esse desempenho como Bom. 

A Tabela 28, por sua vez, traduz a avaliação deste desempenho: 

 
Tabela 28 - Forma como a avaliação de desempenho pode ser traduzida 

 
 

Resultado da Avaliação de Desempenho 
 

Empresas 

Aumento do número de clientes 03 
Aumento do número de mercados (países) 02 
Diminuição do número de clientes  
Diminuição do número de mercados (países)  
Aumento do faturamento 02 
Diminuição do faturamento 04 
Outros (Bons resultados produtivo e comercial) 02 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Os resultados obtidos na tabela 27 apresentam um resultado majoritariamente positivo, 

marcado por características como Aumento do número de clientes, Aumento do número de 

mercados (países), Aumento do faturamento e Bons resultados produtivo e comercial que 

juntos foram citados por 09 (nove) dos 14 (quatorze) respondentes, resultado que justifica o 

bom desempenho no comércio exterior apontado na tabela 20. 

É importante ressaltar que as 04 (quatro) empresas que marcaram a Diminuição do 

faturamento são todas da atividade industrial. 

  Observa-se, com isso, realidades distintas vivenciadas no ramo empresarial do Rio 

Grande do Norte, marcado por fracos resultados na perspectiva de empresas de atividade 

industrial e “bons” resultados para as empresas de atividade agropecuária. 
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  A Tabela 29, por sua vez, procura encontrar justificativas para os resultados 

apresentados, questionando quais os fatores aos quais se atribui este desempenho.  

 
Tabela 29 - Fatores aos quais se atribui este desempenho da empresa 

 
 

Fatores do Desempenho 
 

Empresas 

Estrutura organizacional da empresa deficitária 01 
Boa estrutura organizacional da empresa voltada para o comércio 
exterior 

04 

Excesso de documento para exportação 01 
Lentidão do processo burocrático de exportação 01 
Falta de capacitação da empresa 02 
Falta de incentivo do governo 02 
Concorrência de outras empresas 02 
Multiplicidade de órgãos públicos envolvidos no processo exportador   
Bom relacionamento com clientes e mercados 04 
Outros (Câmbio e redução de produção) 01 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
Obs: Questão de múltipla escolha. 
 

  Os resultados apresentados na tabela 28 atribuem o desempenho no comércio exterior 

prioritariamente para a gestão interna da empresa, traduzida através de uma Boa estrutura 

organizacional da empresa voltada para o comércio exterior, resultado reforçado pelo Bom 

relacionamento com clientes e mercados (ambas apontadas por 04 respondentes) e sendo 

apontada por empresas. 

  Observa-se que as características burocráticas pontuadas (Excesso de documento para 

exportação, Lentidão do processo burocrático de exportação, Falta de capacitação da 

empresa, Falta de incentivo do governo, Concorrência de outras empresas, Multiplicidade de 

órgãos públicos envolvidos no processo exportador) foram pouco apontadas de forma 

distribuída pelos entrevistados, o que demonstra que não existe uma característica burocrática 

específica que influencie as micro e pequenas empresas respondentes. 

Já no que se refere à perda de vendas no comércio exterior nos últimos anos, o Gráfico 

02 mostra a percepção dos respondentes:  
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Gráfico 02 - Perda de vendas no comércio exterior 
 

 
Fonte: A autora (2012) 
 

Nove respondentes afirmaram que perderam vendas, enquanto cinco afirmaram o 

contrário. Observa-se que tais resultados não são justificados pelo tipo de atividade 

econômica, visto que das 09 (nove) empresas que apontaram terem perdido vendas no 

comércio exterior, 06 (seis) são de atividade industrial enquanto 03 (três) são de atividade 

agropecuária, sendo este um resultado fruto de estratégias internas da empresa. 

Aos nove respondentes que afirmaram terem perdido vendas perguntou-se sobre quais 

os fatores explicativos para a perda de vendas da empresa no comércio exterior, obtendo-se os 

seguintes resultados: 

 

Tabela 30 - Fatores explicativos para a perda de vendas 
 

Fatores Explicativos da Perda de Vendas 
 

Empresas 

Deficiência da estrutura organizacional de exportação da empresa 02 
Excesso de documentos para exportação 01 
Lentidão do processo de exportação 02 
Falta de capacitação da empresa 01 

Falta de incentivo do governo 02 
Concorrência de outras empresas  
Outros (baixa capacidade de produção, Falta de mercados) 04 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
Obs: Questão de múltipla escolha. 
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  A Tabela 28 aponta como principais causas para a perda de vendas fatores de 

responsabilidade da empresa, tais como Deficiência da estrutura organizacional de exportação 

da empresa, Falta de capacitação da empresa, Concorrência de outras empresas e outros 

fatores, citados por 04 (quatro) respondentes, tais como baixa capacidade de produção e falta 

de mercados.  

  É importante ressaltar que a Baixa capacidade de produção apontada por 03 (três) 

respondentes de empresas de atividade industrial ser refere, entre outros fatores, à limitação de 

embarque de pescado no período da baixa safra. 

  Posteriormente, buscou-se conhecer se a empresa ganhou novos mercados, alcançando 

os resultados apresentados no Gráfico 03 a seguir: 

 
Gráfico 03: Ganho de novos mercados 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012)  
 
  Para 08 (oito) respondentes não houve ganho em  novos mercados, enquanto 06 (seis) 

informaram ter ganho. É importante ressaltar que entre estas 06 (seis) estão todas as 04 

(quatro) empresas do setor agropecuário. 

Tais dados reforçam o bom desempenho deste setor, que com o passar dos anos vem 

se consolidando no estado do Rio Grande do Norte e ganhando novos mercados, fruto de 

investimentos, como a introdução de modernas tecnologias no setor agropecuário, em especial 

a fruticultura.  

  A Tabela 31 informa sobre os fatores que explicam a entrada em novos mercados. 
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Tabela 31 - Fatores explicativos para a entrada em novos mercados 
 

Fatores Explicativos de Novos Mercados 
  

Empresas 

Simplificação do processo exportador  
Melhor conhecimento do mercado externo 03 
Apoio do governo 01 
Melhoria na estrutura organizacional da empresa 04 
Investimento na capacitação dos funcionários 01 
Melhoria da imagem dos produtos no exterior 02 
Aceleração dos prazos de tramitação na obtenção dos documentos  
Agilização do tempo para o despacho aduaneiro  
Outros (Ganhos de produtividade e qualidade, falta de motivação) 02 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
Obs: Questão de múltipla escolha. 
 

Observa-se que os fatores pontuados são todos internos, sendo a opção de maior 

incidência a alternativa “Melhor conhecimento do mercado externo”, com uma frequência de 

03 respostas em uma questão em mais de uma alternativa poderia ser marcada.  

  Fatores como Simplificação do processo exportador, Apoio do governo, Aceleração 

dos prazos de tramitação na obtenção dos documentos e Agilização do tempo para o despacho 

aduaneiro que se refeririam à influência do governo não apresentam influência na entrada de 

novos mercados, segundo a percepção das micro e pequenas empresas respondentes. 

Por fim, a Tabela 32 a seguir revela a percepção dos entrevistados sobre as reais 

dificuldades do processo exportador, que se dividem em dificuldades que podem ser 

classificadas como de ordem: 

 

a) Gerencial: Falta de estrutura gerencial da empresa, Falta de capacitação profissional 

nas empresas, Dificuldade em prospectar mercados 

b) Financeira: Custo do processo 

c) Burocrática: Lentidão do processo exportador, Excesso de normas, Multiplicidade de 

órgãos intervenientes no processo, Excesso de controle dos órgãos públicos, 

Cumprimento das exigências de todos os órgãos públicos em tempo hábil, Grande 

quantidade de órgãos intervenientes no processo, Falta capacitação dos profissionais 

de comércio exterior nos órgãos públicos 

d) Estrutural – referente ao porte da empresa: Falta de estrutura específica do governo 

para apoiar as MPEs e Apoio as MPEs para o cumprimento das formalidades e não à 

prospecção de novos mercados 
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Tabela 32 - Dificuldades do processo exportador 
 

 
 

Quantidade 

Lentidão do processo exportador 03 
Excesso de normas 03 
Multiplicidade de órgãos intervenientes no processo 03 
Excesso de controle dos órgãos públicos 04 
Falta de estrutura específica do governo para apoiar as MPEs 02 
Apoio às MPEs para o cumprimento das formalidades e não à 
prospecção de novos mercados 

05 

Cumprimento das exigências de todos os órgãos públicos em tempo 
hábil 

02 

Custo do processo 04 
Falta de estrutura gerencial da empresa 01 
Falta de capacitação profissional nas empresas 02 
Outros (Infraestrutura logística, Falta capacitação dos profissionais de 
comércio exterior nos órgãos públicos, Grande quantidade de órgãos 
intervenientes no processo e Dificuldade em prospectar mercados)  

04 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
Obs: Questão de múltipla escolha  
 

  Desta forma, na percepção das micro e pequenas empresas respondentes, em geral 

estão associadas a fatores externos, em especial a fatores essencialmente burocráticos, tais 

como: Lentidão do processo exportador, Excesso de normas e Multiplicidade de órgãos 

intervenientes no processo (todos apontados por 03 respondentes), Excesso de controle dos 

órgãos públicos e Cumprimento das exigências de todos os órgãos públicos em tempo hábil 

(apontados por 02 respondentes), Grande quantidade de órgãos intervenientes no processo, 

Falta capacitação dos profissionais de comércio exterior nos órgãos públicos (apontados por 

01 respondente). 

  É importante ressaltar o grande número de respondentes que apontaram também 

dificuldades de ordem estrutural, tais como Falta de estrutura específica do governo para 

apoiar as MPEs (02 respondentes) e Apoio às MPEs para o cumprimento das formalidades e 

não à prospecção de novos mercados (05 respondentes). 

Assim, com base nos resultados apresentados, pode-se afirmar que o conjunto de 

normas, regras e procedimentos do processo exportador não tem facilitado a abertura de 

novos mercados nem ampliado a carteira de clientes para as micro e pequenas empresas 

exportadoras do Rio Grande do Norte, sendo o bom desempenho obtido no mercado externo 

fruto de fatores essencialmente internos, como uma boa estrutura organizacional da empresa 

voltada para o comércio exterior somado a um bom relacionamento com clientes e mercados. 
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Desta forma, as micro e pequenas empresas exportadoras do RN deixaram de atender 

demandas do mercado exterior não apenas pela necessidade de obedecer ao conjunto de 

normas, regras e procedimentos do processo exportador, mas sim pela união de fatores 

internos (como a deficiência na estrutura organizacional de exportação da empresa) e externos 

(lentidão do processo de exportação e falta de incentivo do governo). 

Conforme pode ser observado, as exigências burocráticas trazem consequências como 

o aumento dos custos (gerado por prejuízos financeiros decorrentes de multas pelo não 

cumprimento de prazos contratuais), criando uma imagem negativa da organização, que pode 

até causar a perda de clientes, afetando diretamente no desempenho da empresa (no caso, o 

volume de vendas – quantidade e faturamento). 

  Assim, diante das dificuldades apontadas pelos respondentes no processo exportador, 

pode-se afirmar que as exigências burocráticas que são percebidas como dificultadoras do 

processo de exportação são: a necessidade de formalização, rotinas e registros, submissão às 

normas e caráter impessoal nas relações (que gera a despersonalização dos relacionamentos). 

Nesse contexto, os resultados alcançados respondem o objetivo geral desta pesquisa, 

que nos permite afirmar que as exigências burocráticas presentes no processo de exportação 

exercem influência sobre o desempenho das micro e pequenas empresas exportadoras do 

Rio Grande do Norte, mas sozinhas não conseguem explicá-lo, visto que o crescimento das 

vendas para o mercado externo, as demandas de produtos exportados não atendidas e a 

ampliação do mercado exportador é fruto de um conjunto de fatores internos e externos, de 

ordem gerencial, financeira, burocrática e estrutural. 
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5 CONCLUSÃO   

 

Com o propósito de analisar em que medida as exigências burocráticas presentes no 

processo de exportação explicam o desempenho das micro e pequenas empresas exportadoras 

do Rio Grande do Norte, esta pesquisa alcançou resultados que revelam, sob a ótica das 14 

(quatorze) micro e pequenas empresas - os desafios à exportação. 

Inseridas em um contexto global, as MPEs, ao mesmo tempo em que exercem um 

papel extremamente relevante na estrutura produtiva da economia brasileira em virtude do 

grande número de empreendedores existentes e expressivo volume de pessoal ocupado, 

perdem competitividade ao se deparar com os entraves ao seu desenvolvimento, sejam eles 

em âmbito gerencial, financeiro, burocrático ou estrutural. 

Para incitar uma melhor discussão sobre essas dificuldades, o presente estudo focou 

em apenas um desses entraves, sendo as exigências burocráticas do processo exportador 

escolhida pela grande frequência com que é citada na literatura. 

  As exigências burocráticas foram definidas, neste estudo, como o conjunto de normas, 

regras e procedimentos do processo exportador, que na percepção dos respondentes implicam 

em um atendimento moroso nos órgãos públicos, gerando lentidão para emissão dos 

documentos solicitados, fator que é agravado pela ausência de estrutura de tais instituições 

públicas para lidar com as particularidades das micro e pequenas empresas. 

Essas, na opinião dos respondentes, são as principais dificuldades para execução das 

etapas do processo exportador, que trazem consequências como o aumento dos custos (gerado 

por prejuízos financeiros decorrentes de multas pelo não cumprimento de prazos contratuais), 

criando uma imagem negativa da organização, que pode até causar a perda de clientes, 

afetando diretamente no desempenho da empresa (no caso, o volume de vendas – quantidade 

e faturamento). 

  Diante das dificuldades apontadas pelos respondentes, pode-se afirmar que as 

exigências burocráticas que são percebidas como dificultadoras do processo de exportação 

são: a necessidade de formalização, rotinas e registros, submissão às normas e caráter 

impessoal nas relações (que gera a despersonalização dos relacionamentos). 

  É importante ressaltar que a quantidade dos documentos que detalham o processo 

exportador foi considerada adequada, sendo estes documentos, na visão da maioria dos 

respondentes, inerentes ao processo exportador. 

  No desenvolvimento do estudo e, com base na análise dos dados colhidos através do 

instrumento de pesquisa, o perfil dos respondentes revelou empresários que exercem altos 
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cargos gerenciais (diretores e gerentes em sua maioria) há mais de seis anos, apresentando 

também um alto nível de escolaridade (a maioria possui graduação, enquanto alguns ainda 

apresentam pós graduação latu sensu e strictu sensu), contrariando o senso comum de que as 

micro e pequenas empresas não possuem capacidade gerencial instalada. 

  No que se refere ao perfil das empresas, as mesmas desenvolvem atividades 

agropecuária e industriais, com uma maior concentração de indústrias e, dentre estas, de 

empresas de pescado. Esse e outros produtos são destinados, em sua maioria, para países 

como os Estados Unidos e outros do continente europeu (Espanha, França, Holanda, França, 

Inglaterra e Itália).  

  Foi observado, também, que os respondentes passam por algumas dificuldades no 

desenvolvimento da atividade exportadora e que, ao buscar obedecer ao conjunto de normas, 

regras e procedimentos do processo exportador, a micro e pequena empresa sofre com o 

atraso na entrega do produto, o que traz prejuízos para a imagem da empresa, gerando até a 

perda de vendas. 

  Em virtude dessa realidade, os respondentes percebem que, para superar o conjunto de 

adversidades causado por fatores internos (como a deficiência na estrutura organizacional de 

exportação da empresa) e externos (como a lentidão do processo de exportação e falta de 

incentivo do governo), é necessário definir estratégias. 

  Tais estratégias são marcadas por investimentos na estrutura organizacional da 

empresa voltada para o comércio exterior e um bom relacionamento com clientes e mercados, 

gerando um bom desempenho da empresa no mercado externo, comprovado pelo aumento do 

número de clientes. 

Desta forma, para os respondentes, a abertura de novos mercados é fruto de fatores 

essencialmente internos, tais como um melhor conhecimento do mercado externo e melhorias 

feitas na estrutura da empresa. A melhoria da imagem do Brasil no exterior, fato bastante 

favorável para o incremento do comércio internacional, também permite a atração de novos 

investimentos estrangeiros, favorecendo a abertura de novos mercados e a ampliação da 

carteira de clientes. 

Diante da realidade apresentada, observa-se o esforço dos micro e pequenos 

empresários para se manter no mercado internacional, ambiente marcado por inúmeros 

obstáculos que implicam na irrisória participação de empresas deste porte nas exportações 

brasileiras e do Nordeste.  

Assim, diante dos resultados apresentados, pode-se inferir que as exigências 

burocráticas presentes no processo de exportação exercem influência sobre o desempenho 
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das micro e pequenas empresas exportadoras do Rio Grande do Norte, mas sozinhas não 

conseguem explicá-lo, visto que o crescimento das vendas para o mercado externo, as 

demandas de produtos exportados não atendidas e a ampliação do mercado exportador é fruto 

de um conjunto de fatores internos e externos, de ordem gerencial, financeira, burocrática e 

estrutural. 

 Desta forma, o que se pode concluir é que fatores externos como o custo do processo 

de exportação, falta de incentivo do governo, excesso de controle dos órgãos públicos e a 

infraestrutura logística do estado exercem sua influência na pequena participação das MPEs 

nas exportações do Brasil e do Nordeste, enquanto o desempenho exportador das MPEs 

relaciona-se a fatores gerenciais, com destaque para investimentos da estrutura organizacional 

da empresa, conhecimento do mercado internacional e bom relacionamento com clientes e 

mercados. 

Assim, para que o Brasil alcance seus objetivos de desenvolvimento é preciso criar um 

ambiente que proporcione vantagens competitivas para as empresas. Faz-se necessário a 

elaboração de políticas públicas que incentivem a formação de uma cultura exportadora 

duradoura, diminuição da carga tributária, facilidade de acesso ao crédito e baixo custo, 

infraestrutura logística e, principalmente, a desburocratização para aumentar a agilidade tão 

necessária às atividades de comércio exterior. 

Em linhas gerais, esta pesquisa apresenta dados bastante relevantes para a 

identificação dos motivos que desencorajam muitas empresas a ingressarem no mercado 

exterior, bem como uma visão geral sobre as dificuldades enfrentadas pelas micro e pequenas 

empresas exportadoras do Rio Grande do Norte. 

 Estes resultados, portanto, apontam para outras frentes de trabalho que procure, 

analisar a influência de outros entraves à exportação das micro e pequenas empresas; 

identificar a atuação do governo na promoção das exportações de empresas deste porte; 

conhecer os fatores gerenciais que motivam as exportações das MPEs e, por fim, apresentar 

ações que desenvolvam, nestas empresas, a cultura exportadora. 

 Os pontos acima citados contribuem para uma melhor percepção da atuação deste tipo 

de empresa, dada a relevância, para a economia do estado e do país, das micro e pequenas 

empresas. 
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APÊNDICE A 
 
QUESTIONÁRIO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE PESQUISA  
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Programa de Pós-Graduação em Administração 
Linha de pesquisa: Políticas Públicas e Governança 

 

Data: __ /__ / __ 

 

 

01.PERFIL DO RESPONDENTE: 

 

Cargo:  

Tempo na Empresa:                                             Tempo no Cargo: 

Escolaridade: 

(   ) Primário completo 

(   ) Segundo grau completo 

(   ) Nível superior 

(   ) Outra (discriminar): 

 

02. PERFIL DA EMPRESA:  

 

Atividade Econômica:  

 

(   ) Agropecuária                 (   ) Comercial                     (   ) Construção Civil                                                  

(   ) Indústria                        (   ) Serviço                         (   ) Demais Atividades 

Produtos exportados (discriminar - por ordem de importância): 

 

Mercados Importadores (Países - por ordem de importância na importação dos seus 

produtos: 

Tempo de Existência da Empresa (em anos): 

Tempo de Atuação no Comércio Exterior (em anos): 
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03.PROCESSO EXPORTADOR  

01. Qual a estrutura organizacional existente em sua empresa para cuidar especificamente do 
comércio exterior? 
 
(   ) Não há estrutura definida. Tudo é feito pelo proprietário da empresa 

(   ) Não há estrutura definida. Tudo é feito por alguns funcionários da empresa. 

(   ) Utilizo Escritório de Despacho Aduaneiro 

(   ) Utilizo  Trading Companies 

(   ) Outro (discriminar): 

 

02.Considerando as etapas simplificadas do processo exportador, descritas abaixo, marque 
com um “ X”  quais as atividades que são unicamente de  responsabilidade de sua empresa: 
 
 
 
Etapas 

Unicamente de 
Responsabilidade 
da empresa, ou 
seja, a empresa 
não precisa de 
intermediários 
para realizar a 
atividade  

Responsabilidade de 
outros 
órgãos/instituições e 
que a empresa tem 
que acionar para 
concretizar o 
processo de 
exportação 

Planejamento   
Pesquisa de mercado   
Negociação com o importador   
Elaboração de fatura pro forma   
Envio de fatura pro forma   
Importador escolhe modalidade    
Importador analisa os documentos   
Exportador elabora fatura   
Exportador prepara mercadoria para embarque   
Exportador elabora packing list.   
Exportador emite Nota Fiscal   
Exportador providencia o pré-transporte   
Exportador solicita despacho aduaneiro   
Solicita pagamento do frete e seguro   
Recebimento do conhecimento    
Desembaraço junto à SRF   
Emissão comprovante de exportação   
Exportador consolida documentação    
Exportador contrata câmbio   
Exportador entrega documentação    
Exportador liquida cambio    
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03.Considerando as etapas simplificadas do processo exportador descritas abaixo, marque  
com um “ X” quais as atividades que a sua empresa encontra mais dificuldades para executar 
e o(s) órgão(s) envolvidos(s) 
 
Etapas Atividades com maior 

dificuldade de 
realização  

Órgãos envolvidos 

Planejamento   
Pesquisa de mercado   
Negociação com o importador   
Elaboração de fatura pro forma   
Envio de fatura pro forma   
Importador escolhe modalidade    
Importador analisa os documentos   
Exportador elabora fatura   
Exportador prepara mercadoria para 
embarque 

  

Exportador elabora packing list   
Exportador emite Nota Fiscal   
Exportador providencia o pré-transporte   
Exportador solicita despacho aduaneiro   
Solicita pagamento do frete e seguro   
Recebimento do conhecimento    
Desembaraço junto à Receita Federal   
Emissão comprovante de exportação   
Exportador consolida documentação    
Exportador contrata câmbio   
Exportador entrega documentação    
Exportador liquida cambio    

 

 
04. Quais as dificuldades que você aponta para execução dessas etapas? (É possível marcar 
mais de uma alternativa). 
 
(   ) Atendimento moroso nos órgãos públicos. 
(   ) Inúmeros pontos de controle da documentação. 
(  ) Ausência de estrutura nos órgãos públicos para lidar com as particularidades das micro e 
pequenas empresa. 
(   ) Multiplicidade de órgãos públicos cuidando da mesma coisa. 
(   ) Lentidão dos órgãos públicos para emissão dos documentos solicitados.  
(   ) Excesso de documentos  solicitados por esses órgãos públicos.  
(   )  Outros ( especificar): ................................. 
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05.Na sua opinião, por que sua empresa tem maiores  dificuldades com estas atividades? (É 
possível marcar mais de uma alternativa). 
 
(   ) Estrutura organizacional da empresa  para acompanhar todas as etapas é deficiente. 
(   ) Falta de capacitação gerencial da empresa. 
(  ) Ausência de estrutura nos órgãos públicos para lidar com as particularidades das micro e 
pequenas empresas. 
(   ) Pouca experiência com o comércio exterior. 
(   ) O processo exportador, com suas inúmeras etapas, por si só já cria muitas dificuldades. 
(   ) Os órgãos públicos envolvidos não sofrem penalidades pela falta de agilidade no 
processo. 
(   ) Outras (especificar):.......................................................................................................... 
 
 
06.Na sua avaliação, quais as consequências causadas por este conjunto de dificuldades? 
 
(  ) Apesar das dificuldades, elas não chegam a se constituir problemas para o processo de 
exportação. 
(  ) Prejuízos financeiros decorrentes de multas pelo não cumprimento dos prazos contratuais. 
(  ) Perda de clientes. 
(  ) Perda de mercados (dificuldade de ampliar o número de países). 
(  ) Desistência do mercado externo. 
(  ) Aumento de custos. 
(  ) Nenhum dos problemas acima.  
(  ) Outros (especificar):................................................................................................................ 
 
 
07. Dentre as opções abaixo, marque os principais documentos solicitados no processo 
exportador de seu produto e indique, em média, quantos dias são necessários para liberação de 
cada documento. 
 

Documento Imediato Até 10 

dias  

Acima  10 

e até 20 

dias 

Acima de  

20 e até  

30 dias  

Acima 

de 30 

dias 

Apólice de Seguro       

Certificado de Análise      

Certificado de Origem      

Certificado de Qualidade      

Certificado Fitossanitário      

Conhecimento de Carga (B/L, 
AWB, TIF/DTA) 

     

Contrato de Câmbio      

Comprovante de Exportação       

Fatura Pro Forma      
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Documento Imediato Até 10 

dias  

Acima  10 

e até 20 

dias 

Acima de  

20 e até  

30 dias  

Acima 

de 30 

dias 

Fatura Comercial      

Manifesto de Carga      

Nota Fiscal      

Registro de Exportação      

Romaneio de Embarque / 
Packing List 

     

Outro (discriminar): 
 

     

 
 

08. Quais os documentos acima listados que você considera críticos, dado que a sua não 
liberação em tempo hábil atrasa todo o processo de exportação?  (Indique, em sua opinião, o 
tempo ideal de liberação de cada um deles). 
 
Documento (Discriminar abaixo) Tempo ideal de 

liberação (em 
dias) 

01.  
02.  
03.  
 

09.Como você  avalia  o número de documentos exigidos no processo de exportação? 

 
(   ) Excessivo 
(   ) Adequado 
(   ) Não sabe avaliar 
 
10.Marque com um “ X”  os principais órgãos públicos envolvidos na emissão de cada 
documento. 
  

Documentos  BANCO   IBAMA SRF MAPA Ministéri

o da 

Saúde  

Outro 

Qual? 

Apólice de Seguro       

Certificado de Análise       

Certificado de Origem       

Certificado de Qualidade       
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Documentos  BANCO IBAMA SRF MAPA Ministéri

o da 

Saúde  

Outro 

Qual? 

Certificado 
Fitossanitário 

      

Conhecimento de Carga 
(B/L, AWB, TIF/DTA) 

      

Contrato de Câmbio       

Comprovante de 
Exportação  

      

Fatura Pro Forma       

Fatura Comercial       

Manifesto de Carga       

Nota Fiscal       

Registro de Exportação       

Romaneio de Embarque 
/ Packing List 

      

 
 

04. DESEMPENHO DA EMPRESA: 

 
11. Você considera que, em geral, o tempo de liberação dos documentos pelos diversos órgãos 
envolvidos no processo exportador prejudica o desempenho de sua empresa? 
 
(   ) Sempre 
(   ) Frequentemente 
(   ) Às vezes 
(   ) Nunca 
 

12. Se sim, de que forma? (É possível marcar mais de uma alternativa) 
 
(   ) Atraso na entrega do produto. 
(   ) Perda de clientes. 
(   ) Perda de mercados. 
(   ) Queda no faturamento. 
(   ) Prejuízo para a imagem da empresa. 
(   ) Não prejudica. 
(   ) Outra (Indicar):----------------------------------------------------------------------------------------- 
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13.O quadro a seguir indica as etapas de  um processo de exportação simplificado. 
Identifique, seguindo a classificação abaixo, como se configura cada etapa de exportação: 
 
Lentidão – número de dias que uma etapa leva para ser concluída (L). 
Excesso de controle - número de pontos em que uma etapa é controlada (número de 
assinaturas (C). 
Excesso de formalização - número de documentos exigidos (EF). 
 
Obs: É possível que a mesma etapa seja configurada pela lentidão, excesso de controle e 
excesso de formalização. 
 
 
 
Etapas Lentidão 

( L) 
Excesso de 
Controle 
(EC) 

Excesso de 
formalização 
( EF) 

Planejamento    
Pesquisa de mercado    
Negociação com o importador    
Elaboração de fatura pro forma    
Envio de fatura pro forma    
Importador escolhe modalidade     
Importador analisa os documentos    
Exportador elabora fatura    
Exportador prepara mercadoria para embarque    
Exportador elabora “packing list”    
Exportador emite Nota Fiscal    
Exportador providencia o pré-transporte    
Exportador solicita despacho aduaneiro    
Solicita pagamento do frete e seguro    
Recebimento do conhecimento     
Desembaraço junto à Receita Federal    
Emissão comprovante de exportação    
Exportador consolida documentação     
Exportador contrata câmbio    
Exportador entrega documentação     
Exportador liquida cambio     

 

 

14.Na sua avaliação, todas as etapas podem ser consideradas: 

(   ) Imprescindíveis ao processo de exportação 
(   ) Poderiam ser simplificadas e o resultado seria o mesmo 
(   ) Não tenho opinião  
 
 
 
 



114 
 

15. Como a lentidão, o excesso de controle e o excesso de formalização do processo de 
exportação afeta o desempenho de sua empresa? (É possível marcar mais de uma alternativa) 
 
(   ) Perda de clientes 
(   ) Perda de mercados 
(   ) Não atendimento de novas demandas 
(   ) Cria imagem negativa da empresa 
(   ) Queda no faturamento 
(   ) Queda no volume de vendas (quantidade) 
(   ) Outro (discriminar): 
 
 
16. Como você avalia o desempenho de sua empresa (faturamento ) no comércio exterior nos 
últimos 5 anos? 
 
(   ) Muito bom 
(   ) Bom 
(   ) Regular 
(   ) Ruim 
 
 
17. Esta avaliação de desempenho pode ser traduzida de que forma? 

(   ) Aumento do número de clientes 
(   ) Aumento do  número de mercados ( países) 
(   ) Diminuição  do número de clientes 
(   ) Diminuição do  número de mercados ( países)  
(   ) Aumento do  faturamento 
(   ) Diminuição do  faturamento 
(   ) Outro (discriminar)................................................................................................................ 

 

18. Quais os fatores aos quais você atribui este desempenho? 

(   ) Estrutura organizacional da empresa deficitária 
(   ) Boa estrutura organizacional da empresa voltada para o comércio exterior 
(   ) Excesso de documentos para exportação 
(   ) Lentidão do processo burocrático de exportação 
(   ) Falta de capacitação da empresa 
(   ) Falta de incentivo do governo 
(   ) Concorrência de outras empresas 
(   ) Multiplicidade de órgãos públicos envolvidos no processo exportador 
(   ) Bom relacionamento com clientes e mercados 
(   ) Outro (discriminar):------------------------------------------------------------------------------------ 
 

19.A sua empresa perdeu vendas no comércio exterior nos últimos anos? 

(   ) Sim     (   ) Não 
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20. Se a resposta for positiva, quais os fatores explicativos para a perda de vendas de sua 
empresa no comércio exterior? (É possível marcar mais de uma alternativa) 
 
(   ) Deficiência da estrutura organizacional de exportação da empresa  
(   ) Excesso de documentos para exportação 
(   ) Lentidão do processo burocrático de exportação 
(   ) Falta de capacitação da empresa 
(   ) Falta de incentivo do governo 
(   ) Concorrência de outras empresas 
(   ) Outro (especificar):........................................................................................... 
 

21.A sua empresa tem ganho novos mercados ? 

(   ) Sim   (   ) Não 

 

22. Se sim, quais os fatores que explicam a abertura de novos mercados para a sua empresa 
(entrada em outros países)? 
 
(   ) Simplificação do processo exportador 
(   ) Melhor conhecimento do mercado externo 
(   ) Apoio do governo 
(   ) Melhoria na estrutura organizacional da empresa 
(   ) Investimento na capacitação dos funcionários 
(   ) Melhoria da imagem dos produtos no exterior 
(   ) Aceleração dos prazos de tramitação na obtenção de documentos necessários à exportação 
(  ) Agilização do tempo para o despacho aduaneiro 
 

23.Você diria que as dificuldades do processo exportador, em geral,  estão em: 

 

(   ) Lentidão do processo exportador 
(   ) Excesso de normas 
(   ) Multiplicidade de órgãos intervenientes no processo 
(   ) Excesso de controles dos órgãos públicos. 
(   ) Falta de estrutura específica do governo para apoiar a micro e pequena empresa 
(  ) Apoio às micro e pequenas empresas  restrito ao cumprimento das formalidades  e não à 
prospecção de novos mercados 
(   ) Cumprimento das exigências de todos os órgãos públicos em tempo hábil 
(   ) Custo do processo 
(   ) Falta de estrutura gerencial das empresas 
(   ) Falta de capacitação profissional nas empresas 
(   ) Outra (discriminar):------------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO A  
 
EMPRESAS EXPORTADORAS DO RIO GRANDE DO NORTE NO TRIÊNIO 2009-2011, 
COM DESTAQUE PARA AS TRADING COMPANIES. 
 

RAZÃO SOCIAL  CNPJ 
A. A. Couto Transportes Marítimos Ltda 04372832000190 
A. Ferreira Ind. Com. e Exp. Ltda. 08564981000101 
Acauan Com. e Serviços Ltda. 04491078000107 
Afical - A. Ferreira Ind. e Com. de Alimentos 06206788000173 
Agro Oriente Ltda. 01399440000126 
Agroliz Ltda. 06113522000186 
Armil Mineração do Nordeste Ltda. 01070694000104 
Blue Ocean - Indústria e Comércio, Importação e Exporta 10879115000151 
Bollo Brasil Produção e Comercialização de Frutas Ltda 07224156000103 
Bollo Brasil Produção e Comercialização de Frutas Ltda 07224156000286 
Bonor Ind. de Botões do Nordeste S.A. 10868610000165 
Bonor Industrial S/A. 02968267000100 
C Y Matsumoto - Real Group 01407372000108 
Caliman Agrícola Rn S/A 04570179000505 
Caliman Nordeste S.A. 04570179000173 
Camanor Produtos Marinhos Ltda. 08594814000103 
Cerpol Ceras Potiguar Ltda 09288255000176 
Cida - Central de Ind. e Distribuição de Alimentos Ltda. 02101468000106 
Cmr Brasil Produção e Comercialização Hortofrutícola Ltda 10315749000181 
Coopercaju Coop. dos Beneficiadores Artesanais de Casta 40768178000100 
Coopyfrutas-Cooperativa dos Fruticultores da Bacia Poti 07497139000131 
Coteminas S.A. 07663140000512 
Coteminas S.A. 07663140000946 
Cris Frutas Ltda. 02668610000193 
Ctm Agrícola Ltda 05809274000140 
Currais Novos Artes Em Minérios Ltda Me 35651827000140 
Del Monte Fresh Produce Brasil Ltda 72412216000256 
Ecobras Exportação e Importação Ltda 05004024000132 
Europesca Indústria e Comércio de Pescado Ltda 06139410000102 
Fatima S de Freitas 11143197000134 
Finobrasa Agroindustrial S.A. 10498764000293 
Guy Vautrin Imp. e Exp. 24536187000100 
Jiem Agrícola e Comercial Ltda. 02303637000182 
Laminor S.A. 05553211000175 
Lande Export e Import Ltda. 08064252000196 
Ldc Bioenergia S.A. 15527906000802 
Le Clos Rouge Comércio Ltda - Me 05456319000140 
Luz Exportadora e Importadora Ltda 03692104000100 
Mata Fresca Ltda. 02308677000117 
Matersol Confeccao de Roupas Intimas Ltda 70053459000139 
Natal Catering Ltda. 10196882000166 
Natal Pesca Ltda 01337158000203 
Nectarvis Processamento de Frutas Ltda 08602452000155 
Norpeixe Ind. e Com. de Pescado Ltda. 07075011000180 
Norte Salineira S.A. Ind. e Com. -  Norsal 08249021001129 
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RAZÃO SOCIAL CNPJ 
Pesqueira Raymi Ltda. 09632235000170 
Petrobras Distribuidora S A 34274233013506 
Petróleo Brasileiro S A Petrobras 33000167104900 
Porto Brasil Indústria de Moveis e Confecções Ltda. 06236485000101 
R R Ferreira 09133731000180 
Raro's Agroindústria de Produtos Aromáticos S.A. 48606891000150 
RCM Ind. e Com. Ltda. – Me 04183603000127 
Renovare Upanema Agropecuária Ltda 08198184000158 
Salinas Ind. de Pesca Ltda. 04744543000174 
Salinor - Salinas do Nordeste S.A. 03994427000221 
Salinor - Salinas do Nordeste S.A. 03994427000302 
Santo Antonio Agrícola Exportação Ltda 08190844000154 
Shell Brasil Ltda 33453598002843 
Simas Industrial de Alimentos S/A 03570768000199 
Tags Indústria Comércio e Representações Ltda 01430890000134 
Usibras - Usina Brasileira de Óleos e Castanha Ltda. 08395782000117 
Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda 02414858000390 
Vicunha Têxtil S/A. 07332190000789 

 

Fonte: FuncexData (2012) 
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ANEXO B 
 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EXPORTADORAS DO RIO GRANDE DO NORTE 
NO TRIÊNIO 2009-2011 
 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 
Acauan Com. e Serviços Ltda. 04491078000107 
Afical - A. Ferreira Ind. e Com. de Alimentos 06206788000173 
Agro Oriente Ltda. 01399440000126 
Agroliz Ltda. 06113522000186 
Armil Mineração do Nordeste Ltda. 01070694000104 
Cerpol Ceras Potiguar Ltda 09288255000176 
Cida - Central de Ind. e Distribuição de Alimentos Ltda. 02101468000106 
Coopercaju Coop. dos Beneficiadores Artesanais de Casta 40768178000100 
Coopyfrutas-Cooperativa dos Fruticultores da Bacia Poti 07497139000131 
Ctm Agrícola Ltda 05809274000140 
Currais Novos Artes Em Minérios Ltda Me 35651827000140 
Europesca Indústria e Comércio de Pescado Ltda*  06139410000102 
Fatima S de Freitas 11143197000134 
Matersol Confecção de Roupas Intimas Ltda 70053459000139 
Natal Catering Ltda. 10196882000166 
Natal Pesca Ltda 01337158000203 
Nectarvis Processamento de Frutas Ltda 08602452000155 
Norpeixe Ind. e Com. de Pescado Ltda.*  07075011000180 
Pesqueira Raymi Ltda. 09632235000170 
Porto Brasil Indústria de Moveis e Confecções Ltda. 06236485000101 
R R Ferreira 09133731000180 
Raro's Agroindústria de Produtos Aromáticos S.A. 48606891000150 
RCM Ind. e Com. Ltda. – Me 04183603000127 
Renovare Upanema Agropecuária Ltda 08198184000158 
Salinas Ind. de Pesca Ltda. 04744543000174 
Santo Antonio Agrícola Exportação Ltda 08190844000154 
Tags Indústria Comércio e Representações Ltda 01430890000134 
 

Fonte: FuncexData (2012) 

 

* As empresas Europesca Indústria e Comércio de Pescado Ltda e Norpeixe Ind. e Com. de 
Pescado Ltda, apesar de apresentarem CNPJ diferentes, é formada pelos mesmos 
funcionários, representando assim a mesma empresa. 
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ANEXO C  

LIVRO V DO DECRETO Nº 6.759/2009 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos  
 

DECRETO Nº 6.759, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2009 
 

Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a 
fiscalização, o controle e a tributação das operações de 
comércio exterior. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, 
 
DECRETA: 
Art. 1o A administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das 
operações de comércio exterior serão exercidos em conformidade com o disposto neste Decreto. 
 
 

CAPÍTULO V 
DA ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 

 
Art. 15. O exercício da administração aduaneira compreende a fiscalização e o controle sobre o 
comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, em todo o território 
aduaneiro (Constituição, art.237). 
 
Parágrafo único. As atividades de fiscalização de tributos incidentes sobre as operações de comércio 
exterior serão supervisionadas e executadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (Lei no  

5.172, de 1966, arts. 142, 194 e 196; Lei no 4.502, de 1964, art. 93; Lei no 10.593, de 6 de dezembro 
de 2002, art. 6o, com a redação dada pela Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, art. 9o). (Incluído 
pelo Decreto nº 7.213, de 2010). 
 
Art. 16. A fiscalização aduaneira poderá ser ininterrupta, em horários determinados, ou eventual, nos 
portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados (Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 36, 
caput, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 77). 
 
§ 1o A administração aduaneira determinará os horários e as condições de realização dos serviços 
aduaneiros, nos locais referidos no caput (Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 36, § 1º, com a redação 
dada pela Lei nº 10.833, de 2003, art. 77). 
 
§ 2o O atendimento em dias e horas fora do expediente normal da unidade aduaneira é considerado 
serviço extraordinário, devendo os interessados, na forma estabelecida em ato normativo da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ressarcir a administração das despesas decorrentes dos 
serviços a eles efetivamente prestados (Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 36, § 2º, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1o de setembro de 1988, art. 1o). 
 
Art. 17. Nas áreas de portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados, bem como em 
outras áreas nas quais se autorize carga e descarga de mercadorias, ou embarque e desembarque 
de viajante, procedentes do exterior ou a ele destinados, a administração aduaneira tem precedência  
sobre os demais órgãos que ali exerçam suas atribuições (Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 35). 
 
Art. 17. Nas áreas de portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados, bem como em 
outras áreas nas quais se autorize carga e descarga de mercadorias, ou embarque e desembarque 
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de viajante, procedentes do exterior ou a ele destinados, a autoridade aduaneira tem precedência 
sobre as demais que ali exerçam suas atribuições (Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 35). (Redação 
dada pelo Decreto nº 7.213, de 2010). 
 
§ 1o A precedência de que trata o caput implica: 
 
I - a obrigação, por parte dos demais órgãos, de prestar auxílio imediato, sempre que requisitado pela 
administração aduaneira, disponibilizando pessoas, equipamentos ou instalações necessários à ação 
fiscal; e Decreto nº 6759 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D67... 
4 de 190 17/09/2012 20:51 
 
II - a competência da administração aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outros órgãos, para 
disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos, unidades de 
carga e mercadorias nos locais referidos no caput, no que interessar à Fazenda Nacional. 
 
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se igualmente à zona de vigilância aduaneira, devendo os demais 
órgãos prestar à administração aduaneira a colaboração que for solicitada. 
 
I - a obrigação, por parte das demais autoridades, de prestar auxílio imediato, sempre que requisitado 
pela autoridade aduaneira, disponibilizando pessoas, equipamentos ou instalações necessários à 
ação fiscal; e (Redação dada pelo Decreto nº 7.213, de 2010). 
 
II - a competência da autoridade aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outras autoridades, para 
disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos, unidades de 
carga e mercadorias nos locais referidos no caput , no que interessar à Fazenda Nacional. (Redação 
dada pelo Decreto nº 7.213, de 2010). 
 
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se igualmente à zona de vigilância aduaneira, devendo as demais 
autoridades prestar à autoridade aduaneira a colaboração que for solicitada. (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.213, de 2010).  
 
Art. 18. O importador, o exportador ou o adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem 
têm a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os documentos relativos às transações que 
realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, e de 
apresentá-los à fiscalização aduaneira quando exigidos (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, caput): 
 
§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de instrução das declarações 
aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os documentos de negociação e cotação de 
preços, os instrumentos de contrato comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das 
mercadorias, os registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem como outros que 
a Secretaria da Receita Federal do Brasil venha a exigir em ato normativo (Lei no 10.833, de 2003, 
art. 70, § 1o). 
 
§ 2o Nas hipóteses de incêndio, furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro que provoque a perda 
ou deterioração dos documentos a que se refere o caput, deverá ser feita comunicação, por escrito, 
no prazo de quarenta e oito horas do sinistro, à unidade de fiscalização aduaneira da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil que jurisdicione o domicílio matriz do sujeito passivo, instruída com os 
documentos que comprovem o registro da ocorrência junto à autoridade competente para apurar o 
fato (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, §§ 2o e 4o). 
 
§ 3o No caso de encerramento das atividades da pessoa jurídica, a guarda dos documentos referidos 
no caput será atribuída à pessoa responsável pela guarda dos demais documentos fiscais, nos 
termos da legislação específica (Lei nº 10.833, de 2003, art. 70, § 5º). 
 
§ 4o O descumprimento de obrigação referida no caput implicará o não-reconhecimento de tratamento 
mais benéfico de natureza tarifária, tributária ou aduaneira eventualmente concedido, com efeitos 
retroativos à data da ocorrência do fato gerador, caso não sejam apresentadas provas do regular 
cumprimento das condições previstas na legislação específica para obtê-lo (Lei nº 10.833, de 2003, 
art. 70, inciso I, alínea “b”). 
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§ 5o O disposto no caput aplica-se também ao despachante aduaneiro, ao transportador, ao agente 
de carga, ao depositário e aos demais intervenientes em operação de comércio exterior quanto aos 
documentos e registros relativos às transações em que intervierem, na forma e nos prazos 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei nº 10.833, de 2003, art. 71). 
 
Art. 19. As pessoas físicas ou jurídicas exibirão aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, 
sempre que exigidos, as mercadorias, livros das escritas fiscal e geral, documentos mantidos em 
arquivos magnéticos ou assemelhados, e todos os documentos, em uso ou já arquivados, que forem 
julgados necessários à fiscalização, e lhes franquearão os seus estabelecimentos, depósitos e 
dependências, bem assim veículos, cofres e outros móveis, a qualquer hora do dia, ou da noite, se à 
noite os estabelecimentos estiverem funcionando (Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 94 e 
parágrafo único; e Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34). 
 
§ 1o As pessoas físicas ou jurídicas, usuárias de sistema de processamento de dados, deverão 
manter documentação técnica completa e atualizada do sistema, suficiente para possibilitar a sua 
auditoria, facultada a manutenção em meio magnético, sem prejuízo da sua emissão gráfica, quando 
solicitada (Lei no 9.430, de 1996, art. 38). 
 
§ 2o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para 
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos 
de natureza contábil ou fiscal ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na 
legislação tributária (Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, art. 11, caput, com a redação dada pela 
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 72). 
 
§ 3o Na hipótese a que se refere o § 2o, a Secretaria da Receita Federal do Brasil: 
 
I - poderá estabelecer prazo inferior ao ali previsto, que poderá ser diferenciado segundo o porte da 
pessoa jurídica (Lei no 8.218, de 1991, art. 11, § 1o, com a redação dada pela Medida Provisória no 

2.158-35, de 2001, art. 72); e 
 
II - expedirá ou designará a autoridade competente para expedir os atos necessários ao 
estabelecimento da forma e do prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser 
apresentados (Lei no 8.218, de 1991, art. 11, §§ 3o e 4o, com a 
redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 72). 
 
Art. 20. Os documentos instrutivos de declaração aduaneira ou necessários ao controle aduaneiro 
podem ser emitidos, transmitidos e recepcionados eletronicamente, na forma e nos prazos 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no 10.833, de 2003, art. 64, caput). 
 
§ 1o A outorga de poderes a representante legal, inclusive quando residente no Brasil, para emitir e 
firmar os documentos referidos no caput, também pode ser realizada por documento emitido e 
assinado eletronicamente (Lei no 10.833, de 2003, art. 64, § 1o, com a redação dada pela Lei no 

11.452, de 27 de fevereiro de 2007, art. 12). 
 
§ 2o Os documentos eletrônicos referidos no caput são válidos para os efeitos fiscais e de controle 
aduaneiro, observado o disposto na legislação sobre certificação digital e atendidos os requisitos 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no 10.833, de 2003, art. 64, § 2o, com 
a redação dada pela Lei no 11.452, de 2007, art. 12). 
 
Art. 21. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais 
excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis 
de efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes 
de exibi-los (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 195, caput). 
 
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos 
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários 
decorrentes das operações a que se refiram (Lei no 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único). 
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Art. 22. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade fiscal todas as informações 
de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros (Lei nº 5.172, de 1966, 
art. 197, caput):  
 
I - os tabeliães, os escrivães e demais serventuários de ofício; 
II - os bancos, as casas bancárias, as caixas econômicas e demais instituições financeiras; 
III - as empresas de administração de bens; 
IV - os corretores, os leiloeiros e os despachantes oficiais; 
V - os inventariantes; 
VI - os síndicos, os comissários e os liquidatários; e 
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, 
ministério, atividade ou profissão. 
 
Parágrafo único. A obrigação prevista no caput não abrange a prestação de informações quanto a 
fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, 
ofício, função, ministério, atividade ou profissão, nos termos da legislação específica (Lei no 5.172, de 
1966, art. 197, parágrafo único). 
 
Art. 23. A autoridade aduaneira que proceder ou presidir a qualquer procedimento fiscal lavrará os 
termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação 
aplicável, que fixará prazo máximo para a sua conclusão (Lei no 5.172, de 1966, art. 196, caput). 
 
§ 1o Os termos a que se refere o caput serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais 
exibidos pela pessoa sujeita à fiscalização (Lei no 5.172, de 1966, art. 196, parágrafo único). 
 
§ 2o Quando os termos forem lavrados em separado, deles se entregará, à pessoa sujeita à 
fiscalização, cópia autenticada pela autoridade aduaneira (Lei nº 5.172, de 1966, art. 196, parágrafo 
único). 
 
Art. 24. No exercício de suas atribuições, a autoridade aduaneira terá livre acesso (Lei no 8.630, de 25 
de fevereiro de 1993, art. 36, § 2o): 
 
I - a quaisquer dependências do porto e às embarcações, atracadas ou não; e 
II - aos locais onde se encontrem mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas. 
 
Parágrafo único. Para o desempenho das atribuições referidas no caput, a autoridade aduaneira 
poderá requisitar papéis, livros e outros documentos, bem como o apoio de força pública federal, 
estadual ou municipal, quando julgar necessário (Lei nº 8.630, de 1993, art. 36, § 2º). 
 
Art. 25. A estrutura, competência, denominação, sede e jurisdição das unidades da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil que desempenham as atividades aduaneiras serão reguladas em ato do 
Ministro de Estado da Fazenda. 
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ANEXO D 

   PORTARIA SECEX Nº 23 DE 20/07/2012 

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR 

 
PORTARIA Nº 23, DE 20 DE JULHO DE 2012 

(Publicada no D.O.U. de 23/07/2012) 
 
 

Altera os artigos 151 e 189 da Portaria SECEX nº 23, 
de 14 de julho de 2011.  

 
 

 A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pelos incisos I e XIX do art. 15 do Anexo I ao Decreto nº 7.096, de 4 de 
fevereiro de 2010, RESOLVE:  
 

Art. 1º Os arts. 151 e 189 da Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011, passam a 
vigorar com a seguinte redação:  

 
“Art. 151. As empresas amparadas pelo regime de drawback integrado deverão informar, 

durante o prazo de validade do ato concessório, as notas fiscais de compra no mercado interno 
por meio da opção “Cadastrar NF” do módulo específico do SISCOMEX.  

 
Parágrafo único. “Na hipótese de a nota fiscal não observar os requisitos de que trata o 

Anexo XIII desta Portaria, a beneficiária do regime deverá apresentar ao DECEX, dentro da 
validade do AC, ofício que contenha cópia da nota fiscal complementar, retificadora, ou de 
retificação, ou a carta de correção, na forma da legislação tributária.” (NR)  

 
“Art. 189. O prazo de validade do RE para início do despacho aduaneiro de exportação das 

mercadorias é de 60 (sessenta) dias contados da data do seu deferimento.  
 
§ 1º No caso de operações envolvendo produtos sujeitos a contingenciamento e outras 

situações incluídas no Anexo XVII desta Portaria, o prazo de que trata o caput fica limitado às 
condições específicas, no que couber.  

 
§ 2º O despacho aduaneiro de exportação referente a determinado RE deverá ser iniciado 

dentro do prazo de validade deste.  
 
§ 3º “O RE não utilizado até a data final de sua validade poderá ser prorrogado.”(NR)  
 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

TATIANA LACERDA PRAZERES 
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