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A grande maioria dos empresários que atua no comércio exterior ainda desconhece detalhes 
das alterações propostas pela Receita Federal no último dia 19. 
 
Com a intenção de agilizar os processos para importação e exportação em até 10 dias, a 
Receita alterou as regras para as empresas operarem através da apresentação da habilitação 
simplificada.  
 
Segundo a Instrução Normativa (IN) 650, publicada no Diário Oficial da União (DOU), a 
modalidade pode ser requerida tanto por companhias que operem com valores máximos de 
US$ 150 mil pelo Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), quanto pelas empresas 
que apresentam a Declaração de Débitos e Crédito Tributários Federais (DCTF) mensal, 
considerados “grandes contribuintes”, e que também serão enquadrados automaticamente no 
modo simplificado. Com isso, importadores e exportadores que operam com o despacho 
aduaneiro poderão ser beneficiados com a nova regra da Receita Federal.  
 
Apesar da importância da nova lei, muitos empresários do setor ainda desconhecem a IN/SRF 
650. É o caso de Reinaldo dos Santos, responsável pela gestão de operações da Tito Global 
Trade Services . “Por se tratar de uma normativa que foi editada muito recentemente ainda 
está faltando o setor se informar sobre o assunto. Após a regulamentação teremos a exata 
dimensão dos benefícios, se é que vão existir, para o registro/cadastro dos importadores e 
exportadores, o chamado RADAR”, constata o executivo da multinacional.  
 
Prestadora de serviços de comércio exterior e logística, a Tito desembaraça 6.750 processos 
aduaneiros mensais no Brasil. Em serviços logísticos, a empresa registrou aumento de 60% na 
movimentação de contêineres em 2005 em relação ao ano anterior. A empresa espera ampliar 
em 30% o faturamento na América Latina em 2006 e chegar a US$ 17 milhões. 
 
No Paraná o empresariado começa a buscar informações sobre a revisão do sistema Siscomex 
para exportadores. A área de comércio exterior da Federação das Indústrias (Fiep) promoveu 
uma palestra na semana passada para empresários convidados, na qual representantes da 
Gerência de Comércio Exterior da Superintendência Regional da Receita Federal esclareceram 
alguns tópicos da nova legislação. A Fiep não irá se pronunciar sobre as mudanças. “É uma 
transição muito recente, que precisa ser melhor avaliada”, dizem os técnicos da entidade.  
 
De acordo com Adalberto Panzan, presidente da Associação Brasileira de Logística (Aslog), 
embora ainda seja recente a Normativa deverá auxiliar as empresas com a redução do tempo.  
 
“A legislação deverá reduzir para até 10 dias os pedidos que antes levavam 20 dias”, diz. Para 
o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo (Sindasp), Valdir Santos, 
a nova legislação atende a uma solicitação antiga do setor. “As trades (companhias mercantis) 
deverão ser beneficiadas com a facilitação da documentação”, conta. 
 
Habilitação 
 
Segundo informações da Receita Federal, cerca de 33% dos operadores logísticos também 
terão de solicitar a chamada habilitação ordinária. Cerca de 52% das empresas exportadoras e 
59% dos importadores serão atingidos. Para Carlos Ernesto de Campos Júnior, executivo-chefe 
da área de informação da Target Trading , empresa que conta com 40 clientes entre médios e 
grandes dos setores farmacêutico, telecomunicações, eletroeletrônicos, equipamentos médicos 
e metais não ferrosos, a nova legislação poderá impulsionar em até 10% sobre a meta inicial 
os negócios da empresa já este ano. “A previsão é fechar 2006 com 50% a mais de negócios”. 
 
Em Porto Alegre, o diretor da Ocean , que presta consultoria a importadores e exportadores 
gaúchos, Marcelo Alves, explica que as mudanças anunciadas simplificam o processo. “As 
novas regras atingem as empresas que comercializam o produto, não as de logística.” 
 



Em Belo Horizonte, a Instrução Normativa não agradou aos exportadores. Para Patrícia 
Pugedo, representante local da SDV , especializada no transporte internacional de cargas, essa 
agilidade nas operações de importação e exportação não será sentida em curto prazo. “Abrem-
se novas perspectivas para o setor. Mas o processo ainda está bem no início. Vamos ver o 
resultado disso apenas nos próximos meses”. 
 
Para Patrícia Helena Bicalho, proprietária da BC Trade , que exporta atualmente material de 
construção, alimentos e serviços para Angola, a norma não reflete a demanda do setor.  
 
Segundo a empresária, o sistema da Receita não é pratica, e o preenchimento das planilhas 
continua o mesmo. 
 
De acordo com o economista Alexandre Brito, do Centro Internacional de Negócios da 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), a IN 650 não atende as 
necessidades do setor.  
 
“O entrave maior é a classificação do negócio em função da razão social”. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 30 maio 2006, Negócios, p. B1. 


