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A burocracia é apenas um capí-
tulo da liberação da importação
de insumos e bens de capital pa-
ra a indústria. Outros se acumu-
lam na forma de regras e leis e
de práticas pouco cuidadosas
nos armazéns, portos e locais
de inspeções. Segundo o presi-
dente da Associação Brasileira
dos Importadores de Máquinas
e Equipamentos Industriais
(Abimei), Ennio Crispino, o
maior entrave está nas filas den-
tro e fora dos portos, o reflexo
mais claro da precária infraes-

trutura do setor no País, e nas
mudanças inesperadas de re-
gras sobre tributação.

Os importadores, disse Cris-
pino, tendem a engolir os prejuí-

zos desses processos no setor
de bens de capital para não re-
passar às empresas que farão
uso do equipamento. A perda
do cliente pode ser mais custo-

sa do que o prejuízo da opera-
ção. “Temos de absorver a per-
da na nossa margem de lucro”,
afirmou. “O problema maior es-
tá no fato de o atraso na entrega
de uma máquina a uma indús-
tria significar falta de meio de
produção, atraso em contrata-
ções, suspensão de um contra-
to de venda do produto final.”

A vida dos importadores de
bens de capital tende a ser estres-
sante. Uma mudança na regra de
cobrança de um dos quatro tribu-
tos incidentes sobre a importa-
ção de um componente, por
exemplo, levou recentemente
uma moderna fabricante de estei-
ras, de São Paulo, ao uso da mais
simplória forma de emissão de
nota fiscal. Segundo seu executi-
vo-chefe, um funcionário teve de
calcular e preencher, à mão, as

notas de 100 itens importados.
A regra federal de incorpora-

ção de até 40% de conteúdo na-
cional em produtos industriais
gera outro problema quando o
destino é outro Estado. Há duas
tarifas de Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) a serem consideradas
em um produto com cerca de 50
itens – para os componentes na-
cionais, 4%, e para os importa-
dos, 8,8% ou 12%. A burocracia
é replicada dentro das firmas.
“Minha área financeira tem cin-
co pessoas, e o chefe é um conta-
dor. Na matriz alemã, há apenas
três funcionários. Eu tenho
sempre de explicar o porquê.”

Além do executivo, outros
dois empresários conversaram
com o Estado. Todos temem re-
presálias de funcionários dos ór-
gãos envolvidos na liberação de
importações. Para os três, o in-
vestimento na produção de bens
industriais no Brasil está ameaça-

do por entraves, somados à tribu-
tação onerosa e com frequentes
alterações. Sem novas exceções,
o setor fabricante de equipamen-
tos e peças para a exploração de
petróleo no campo de Libra en-
frentará os mesmos entraves.

Não raro,um equipamento vin-
do dos Estados Unidos, Japão ou
Alemanha é danificado dentro
de portos, conta outro executivo
de uma importadora de maquiná-
rio. Os bens de capital, em geral,
fazem a travessia oceânica emba-
lados com uma espécie de papel
alumínio e material isolante. Na
fiscalização, agentes muitas ve-
zes cortam a embalagem com
um estilete para a verificação e,
sem instrumento adequado, não
a fecham. Para um equipamento
de US$ 600 mil a US$ 1,5 milhão,
o ato pode significar um custo de
US$ 15 mil ou mais em reparos.
“Cinquenta por cento das nossas
importações têm problemas co-
mo esse”, afirmou./D.C.M.

Todos os dias úteis, entre 450 e
500 despachantes aduaneiros
circulam pelo Terminal de Car-
gas do aeroporto de Guarulhos.
Vivem da regra de “quanto mais
burocracia, melhor”, percor-
rem as repartições com desen-

voltura e se alimentam de
“quentinhas” vendidas nos por-
ta-malas de carros estaciona-
dos nas redondezas. O serviço
deles não custa barato. Mas,
sem os despachantes, empre-
sas e pessoas físicas dificilmen-
te conseguem liberar um produ-
to importado no Brasil.

“O despachante sempre será
bem colocado na atividade de
comércio exterior”, afirmou o
presidente do Sindicato dos
Despachantes Aduaneiros de
São Paulo, Marcos Farneze, ao

ser confrontado com a possibili-
dade de, um dia, a burocracia
ser reduzida substancialmente.
“Claro que nós vivemos da buro-
cracia. Quanto pior, melhor pa-

ra nós”, reconheceu.
Se algumas facilidades tecno-

lógicas para o desembaraço
aduaneiro foram introduzidas
no Sistema Integrado de Co-
mércio Exterior (Siscomex),
nos últimos anos, recursos tos-
cos ainda se fazem necessários.
A sala improvisada dos despa-
chantes aduaneiros no aeropor-
to de Guarulhos está no final de
um corredor do piso térreo, en-
tre os postos de desembaraço
do Ministério da Agricultura e
da Receita Federal. Sentados

em bancos ao longo de uma me-
sa de madeiras, entre armários
pregados nas paredes, eles pre-
servam em local de destaque
uma máquina de escrever.

O instrumento tem serven-
tia. Também na sala oferecida
aos profissionais pelo sindica-
to, outra velha máquina de es-
crever faz companhia aos termi-
nais de computadores. De vez
em quando, a gente precisa ape-
lar à máquina”, afirmou Farne-
ze, que atua há 46 anos como
despachante.

Segundo um executivo de em-
presa de bens de capital, os des-
pachantes cobram em torno de
3% do valor FOB do produto
que, nesse setor, custa facilmen-
te mais de US$ 100 mil.

Um bom despachante é ca-
paz de contornar erros no pro-
cesso e de se movimentar pelos
órgãos anuentes, de forma a re-
duzir os custos de armazena-
gem e a permitir a rápida libera-
ção do produto. Mas há pouca
certeza sobre todos os métodos
por eles usados. “Eu nem per-
gunto o que o nosso despachan-
te faz para liberar os componen-
tes de máquinas que importa-
mos. Nem quero saber.” / D.C.M.

Despachantes tiram vantagem das dificuldades

Queixas vão das filas às regras de tributação

Burocracia trava comércio exterior
Apesar das promessas de melhora, País ainda é o 106º entre 118 nações em um ranking de eficiência para desembaraço de mercadorias
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Escondidas entre os inúme-
ros itens do chamado Custo
Brasil, a demora e a complexi-
dade na liberação da importa-
ção de insumos, máquinas e
equipamentos para os seto-
res produtivos ainda são pesa-
delos para investidores. Pro-
cedimentos burocráticos des-
necessários impedem a ade-
são de indústrias brasileiras
a cadeias internacionais de
valor e as “desintegram” do
restante do mundo, diz José
Augusto de Castro, presiden-
te da Associação Brasileira de
Comércio Exterior (AEB).

Os custos adicionados nes-
sas operações, por sua vez, são
repassados aos preços das mer-
cadorias e subtraem sua com-
petitividade. “Os impedimen-
tos para o ingresso do Brasil em
cadeias de valor são sérios e
nos condenam a exportar com-
modities. Nós produzimos ma-
nufaturas isoladamente. Esta-
mos desintegrados”, afirmou
Castro. “O fato de não sermos
ágeis na liberação de importa-
ções restringe o potencial de
aumento dos investimentos
produtivos.”

Os agentes do comércio exte-
rior brasileiro ouviram do gover-
no Dilma Rousseff a promessa
de adoção, até o final do ano, de
uma “janela única” para o pro-
cessamento de exportações e
importações. Em vez de o agen-
te recorrer a cada órgão anuen-
te, entraria com os papéis em
apenas um canal eletrônico. Os

fiscais de diferentes áreas captu-
rariam dali as informações ne-
cessárias para sua análise.

A Receita Federal igualmente
promete para 2014 a oferta de
um aplicativo para tablets e tele-
fones celulares destinado a im-
portadores interessados em
acompanhar o processo do em-
barque à liberação no Brasil. Os
que lidam com o comércio exte-
rior, porém, estão acostumados
a atrasos também no cumpri-
mento das promessas oficiais.

Ranking da Federação das In-
dústrias do Estado de Rio de Ja-
neiro (Firjan), com base em da-
dos colhidos pelo Banco Mun-
dial em 2012, dá ao Brasil a 106.ª
posição, em uma lista de 118 paí-
ses, no processo de desembara-
ço aduaneiro em portos.

O Brasil demora 5,5 dias para
liberar uma mercadoria. China e
Índia, apenas para citar os gran-
desemergentes, despendemme-
nos tempo – 3,5 e 3,4 dias, respec-
tivamente. Em estudo sobre os
aeroportos, a Firjan concluiu
que, enquanto em Xangai o pro-
duto importado é desembaraça-
do em 4 horas, em Guarulhos de-
mora 177 horas (oito dias) e no
Galeão, 217 (10 dias).

Importadores e despachan-
tes no Brasil sabem que a demo-
ra é bem maior. Produtos sub-
metidos ao aval da Anvisa, co-
mo medicamentos biológicos
destinados a indústrias farma-
cêuticas, chegam a esperar qua-
se um mês – isso se o produto
cair no canal verde da Receita
Federal (sem inspeção de docu-
mentos nem física).

Máquinaseequipamentos,pe-
lo mesmo canal, demoram sete
dias.Cada períodode estocagem
dosprodutosimportadosnosar-
mazéns de portos e aeroportos
significa custo. No Aeroporto de
Guarulhos, dois dias custam, em
média,3%dovalorCIFdoprodu-
to. Nos portos brasileiros, pode
ser de 1% a 2% do valor CIF.

Pessoal. A Firjan atribui a de-
mora à redução do número de
auditores e de pessoal dos ór-
gãos governamentais nos por-
tos e aeroportos. O presidente
do Sindicato Nacional de Audi-
tores Fiscais da Receita Federal
do Brasil (Sindifisco), Pedro De-
larue, concorda. Entre 2005 e
2006, disse ele, havia 150 fiscais
no Porto de Santos e 100 no Ae-
roporto de Cumbica. Hoje, são
80 e 60, respectivamente.

Noanopassado, a Receitaplei-
teou ao Ministério do Planeja-
mento a abertura de 1.200 vagas
emconcurso. Só 250 foram auto-
rizadas. “O cobertor é curto”,
afirmou Delarue. “A Receita vi-
ve entre a necessária agilidade e
o necessário controle. Se rela-
xar a vistoria, o risco é inundar a
Rua 25 de Março”, completou.

Se uma lei de 1966 fosse adota-
da, insiste a Firjan, esses escritó-
rios oficiais teriam de funcionar
24 horas todos os dias nas unida-
des aduaneiras. O Brasil subiria
para a 68.ª posição no ranking do
Banco Mundial, com uma média
de 2,7dias para a liberação de pro-
dutos nos portos – abaixo da mé-
dia mundial, de três dias. O custo
dedesembaraçoaduaneironoGa-
leão seria 59% menor do que o de
Heathrow (Reino Unido) e 74%
menor do que o de Cingapura.

No governo, os setores res-
ponsáveis esquivam-se da res-
ponsabilidade pela demora na
liberação – e, consequentemen-
te, pelo custo ao importador, em
especial de máquinas e insumos
industriais.A gerentedeContro-
le Sanitário no Comércio Exte-
rior da Anvisa, Solange Marques
Coelho, disse que a instituição
reduziu de 12 para cinco dias
úteis o prazo para o deferimento
da Licença de Importação. A re-
dução teria ocorrido na semana
passada. Mas despachantes ex-
perientes,como Altair Bernardi-
no de Oliveira, que atua em Gua-
rulhos desde sua inauguração,
disse que ainda leva de 15 a 20
dias para sair o aval da Anvisa.

Segundo Solange, o problema
não está na atuação ou no núme-
ro de agentes da Anvisa, mas nas
deficiências de infraestrutura
dos portos, pouco ágeis na trans-
ferência das cargas sujeitas a ins-
peção. No Porto de Santos, insis-
tiu ela, essa demora é de 48 a 72
horas. A Receita Federal, por
sua vez, alega que 84,5% das de-
clarações de importação são de-

sembaraçadas em 24 horas pela
Receita – para os 15% restantes,
em 36 horas. Mas, antes disso,
passam-se três dias do atraca-
mento do navio ao armazena-
mento das mercadorias. Mais
cinco dias são requeridos para o
registro da importação e, após o
desembaraço, mais cinco dias
para o importador conseguir re-
tirar o produto do armazém.

“Não podemos fazer conta de

padaria. O comércio exterior au-
mentou inegavelmente nos últi-
mos anos, e as equipes foram re-
duzidas. Mas houve incorpora-
ção de tecnologia e de gerencia-
mento de risco”, afirmou Ernani
Argolo Checcucci Filho, subse-
cretário de Aduana e Relações In-
ternacionais da Receita Federal,
que dispõe de cerca de 4.000 fun-
cionários distribuídos em 357
unidades aduaneiras do País.

Tempo. Despachantes aduaneiros no terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos: governo promete novas tecnologias

Volume. Manuseio de cargas também está entre as queixas

● Expediente
Um bom despachante é capaz
de contornar erros no processo
e de se movimentar pelos órgãos
anuentes, de forma a reduzir
os custos de armazenagem e a
permitir a liberação do produto

Para representante do
sindicato da categoria,
Marcos Farneze,
‘quanto pior, melhor’,
referindo-se à burocracia

● Cortes

Importadores tendem a
engolir os prejuízos dos
processos no setor de
bens de capital para não
repassar às empresas

Brasil está entre os piores em burocracia aduaneira 
nos portos

DEMORA

PAÍSES NÚMERO DE DIAS

Etiópia
Venezuela

Arábia Saudita
Nigéria

BRASIL*
Rússia
Bolívia

Argentina
Peru
Índia

China
Espanha

BRASIL*
África do Sul

Estados Unidos
Malásia

Reino Unido
Uruguai

Austrália
Alemanha

Tailândia
Chile

Japão
Nova Zelândia

Taiwan
Cingapura

Holanda
Rep. da Coreia

Hong Kong
Suíça

Média Mundial

20,0
12,8
7,6
6,4
5,5
4,6
4,6
3,9
3,7
3,5
3,4
2,8
2,7
2,7
2,2
2,1
2,1
2,0
1,8
1,6
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
1,1
1,0
0,6
0,4
3,0

Aeroportos do Brasil levam de 25 a 54 vezes mais tempo 
para liberar carga
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*Situação atual  **Se órgãos anuentes funcionassem 24 horas nos portos

FONTES: SISTEMA FIRJAN, COM BASE NOS DADOS DO LOGISTICS PERFORMANCE 
INDEX 2012, DO BANCO MUNDIAL, SOBRE 118 PAÍSES

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

“O comércio exterior
aumentou e as equipes
foram reduzidas. Mas
houve incorporação
de tecnologia.”
Ernani A. Checcucci Filho
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 out. 2013, Economia & Negócios, p. B7.




