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RESUMO 
 
O biogás é uma fonte renovável de energia e sua recuperação converge com a 
necessidade da redução de emissões causadoras de efeito estufa. Entretanto, a 
implantação de projetos de valorização energética do biogás proveniente de estações 
de tratamento de esgoto (ETEs) no Brasil ainda não é trivial. O mercado brasileiro é 
incipiente em relação a fornecedores de equipamentos destinados a plantas de 
biogás, desencadeando a necessidade premente de importação, onerando de forma 
significativa os custos de implantação de projetos e dificultando a obtenção de 
indicadores financeiros atrativos que justifiquem os investimentos. Adicionalmente, no 
Brasil, existem barreiras alfandegárias e legais vinculadas à importação de 
equipamentos que, junto com as correntes flutuações de moedas no mercado exterior, 
dificultam ainda mais a disseminação das práticas de uso energético do biogás de 
ETEs. Também, os procedimentos necessários para a aquisição de equipamentos via 
importação não são apresentados de forma clara, primeiramente pela quantidade de 
instruções normativas, decretos e portarias, posteriormente, pelo número de órgãos 
governamentais envolvidos. Além disso, tipicamente, os profissionais que atuam no 
setor desconhecem diversos mecanismos que possam facilitar os trâmites 
burocráticos e desonerar os custos de importação relacionados a equipamentos de 
biogás. Nesse sentido, este trabalho buscou avaliar as principais barreiras 
alfandegárias e legais vinculadas à importação de equipamentos que precisam ser 
atenuadas no Brasil para incentivar a recuperação energética do biogás em ETEs. Os 
resultados demonstram que as barreiras identificadas estão diretamente relacionadas 
a aspectos fiscais, técnicos, administrativos e tarifários. Igualmente, desenvolveu-se 
um procedimento com um método para estimativa de custos com importação de 
equipamentos dessa natureza. O procedimento no formato de orientação de trabalho 
(OT) foi aplicado em um estudo de caso com a finalidade de estimar os custos de 
importação de conjuntos moto geradores de energia elétrica que totalizem a potência 
nominal de 1 MW oriundos de diferentes países, concluindo que, no ambiente 
regulatório percebem-se fragilidades no que tange aos mecanismos de incentivo aos 
equipamentos para biogás.  
 
Palavras-chave: Biogás. Barreiras alfandegárias. Carga tributária. ETEs. 
Recuperação energética.  
 



 

 

ABSTRACT 
 
Biogas is a renewable energy source and its recovery converges with the need to 
reduce greenhouse emissions (GHG). However, the implementation of projects for 
energy valorization of biogas from sewage treatment plants (STPs) in Brazil is still not 
trivial. The Brazilian market is incipient in relation to suppliers of equipment for biogas 
plants, triggering the pressing need for imports, placing a significant burden on project 
implementation costs and making it difficult to obtain attractive financial indicators that 
justify the investments. Additionally, in Brazil, there are customs and legal barriers 
linked to equipment imports which, together with the current fluctuations of currencies 
in the foreign market, make it even more difficult to disseminate the practices of energy 
use of biogas from STPs. In addition, the procedures necessary for the acquisition of 
equipment by importing are not clearly presented, first by the number of normative 
instructions, decrees and ordinances, later by the number of government agencies 
involved. Moreover, typically, the professionals who work in the sector are unaware of 
several mechanisms that can facilitate the bureaucratic procedures and relieve the 
import costs related to biogas equipments. In this sense, this work sought to evaluate 
the main customs and legal barriers related to the import of equipment that need to be 
mitigated in Brazil to encourage energy recovery of biogas in STPs. The results show 
that the barriers identified are directly related to fiscal, technical, administrative and 
tariff aspects. Likewise, a procedure was developed with a method for estimating the 
costs of importing equipment of such nature. The procedure in the work orientation 
format (OT) was applied in a case study with the purpose of estimating the costs of 
importing motorcycle generator sets totaling 1 MW nominal rate capacity developed in 
three scenarios from different countries, concluding that, in the regulatory environment 
there are weaknesses regarding the incentive mechanisms for biogas equipment. 
 
 
Keywords: Biogas. Tariff and legal barriers. Import. Sewage treatment plant (STPs). 
Energetic recovery.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 MOTIVAÇÃO 

 

Os serviços de coleta e tratamento de esgotos no Brasil devem aumentar 

expressivamente nas próximas duas décadas, de acordo com as metas do Plano 

Nacional de Saneamento Básico (Plansab). O país, que hoje trata cerca de 40% dos 

esgotos sanitários nele gerados, aumentará o índice de tratamento de esgotos para 

mais de 90% até 2033, caso as metas propostas no Plansab sejam atendidas. Além 

disso, a eficiência dos sistemas existentes e o crescente consumo energético no setor 

de saneamento apresentam uma série de oportunidades de melhoria. O desafio dos 

próximos anos não é apenas universalizar os serviços de coleta e tratamento de 

esgotos, mas fazê-los com qualidade e de forma sustentável. 

 Adicionalmente, com o aumento do rigor das legislações ambientais, o setor 

tende a sofrer, cada vez mais, pressão para aumentar a eficiência dos seus processos 

de tratamento, minimizando as emissões de gases indutores do efeito estufa e 

reduzindo a pressão de resíduos. O resultado, possivelmente, será o advento de 

estações de tratamento de esgoto (ETEs) mecanizadas, e, consequentemente, mais 

energo-intensivas.  

Em países industrializados, o biogás (subproduto do tratamento de esgotos 

sanitários) é amplamente utilizado, tanto para geração de energia elétrica quanto para 

a secagem do lodo entre outros. É também uma fonte útil de energia que pode auxiliar 

a diminuir os custos envolvidos no tratamento de efluentes e de secagem do lodo 

(NOYOLA; MORGAN-SAGASTUME; LÓPEZ-HERNANDEZ, 2006). 

No Brasil, de modo geral, já se percebe que o valor agregado do biogás tem 

potencial para ser um grande gerador de receitas, porém sua utilização ainda é 

incipiente. 

Os sistemas anaeróbios, em especial digestores de lodo e reatores UASB, são 

tecnologias amplamente utilizadas no Brasil em sistemas de esgotamento sanitário e 

que produzem biogás. A não utilização e a emissão do biogás na atmosfera causam 

impactos negativos ao meio ambiente, em especial devido ao seu potencial de 

aquecimento global (UNFCCC, 2014). Além disso, tal prática, normalmente, está 

associada a problemas de maus odores nas comunidades vizinhas às ETEs.  
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O consumo de energia elétrica representa, hoje, o segundo maior custo 

operacional para as prestadoras de serviço de água e esgoto no país, ficando atrás, 

apenas, dos gastos com mão de obra, sendo que, em alguns casos, esse consumo já 

é a maior despesa operacional (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011). 

Adicionalmente, a gestão do lodo residual pode representar, em alguns casos, até 

60% dos custos operacionais em uma ETE (ANDREOLI; FERNANDES; DE SOUZA, 

2001 apud CRUZ et al., 2016). 

Por outro lado, a recuperação e o aproveitamento energético do biogás podem, 

por exemplo, contribuir para reduzir a quantidade de lodo aterrado, gerar eletricidade 

e, consequentemente, reduzir os custos operacionais de uma ETE, além de 

proporcionar benefícios sociais e ambientais (PROBIOGAS, 2015). 

Contudo, existe a crença, no setor de saneamento brasileiro, de que o uso 

energético do biogás é uma solução ainda para o futuro. Muitas prestadoras desse 

serviço alegam que a principal razão de não haver mais projetos é a falta de 

viabilidade financeira. 

Como este é um mercado muito novo, em que parte significativa dos 

equipamentos é importada, o setor ainda carece de preços de referência, de um 

mercado já ajustado. Mesmo assim, já existem plantas em funcionamento, que 

entraram em operação nos últimos anos, e outras em fase de projeto e construção.  

Em um estudo recente, concluiu-se que ETEs concebidas para atender entre 

100.000 e 200.000 habitantes teriam condições de usar o biogás para a geração de 

calor e eletricidade com taxas internas de retorno entre 8 e 25%. Para ETEs com 

capacidade para atender entre 200.000 e 450.000 habitantes, essas taxas poderiam 

alcançar até 80% (VALENTE, 2015). 

A utilização de energia térmica e elétrica resulta em uma redução de custos de 

15 a 20%, indicando que o limite de viabilidade poderá estar abaixo de 

100.000 habitantes, no caso de utilização dos dois tipos de energia (PROBIOGAS, 

2015b). 

Os modelos hoje existentes consideram o uso do biogás para a geração 

distribuída de energia elétrica, para a secagem e higienização do lodo ou ambos. 

Consequentemente, os principais custos evitados (receitas) com projetos dessa 

natureza estão associados com redução de despesas com energia elétrica e/ou com 

o transporte e disposição final do lodo.  
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Na análise de viabilidade financeira de projetos dessa natureza esses valores 

precisam ser trazidos a valor presente e comparados com os valores de investimento. 

Destaca-se, porém, que o mercado brasileiro ainda é incipiente em relação a 

fornecedores de equipamentos destinados a plantas de biogás em ETEs, 

desencadeando a necessidade típica de importação, o que normalmente onera de 

forma significativa o custo dos projetos, dificultando a obtenção de indicadores 

financeiros atrativos que justifiquem os investimentos.  

Adicionalmente, no Brasil, existem barreiras alfandegárias e legais vinculadas 

à importação de equipamentos que, junto com as correntes flutuações de moedas no 

mercado exterior, dificultam ainda mais a disseminação das práticas de uso energético 

do biogás de ETEs. Sabe-se que, os procedimentos necessários para a aquisição de 

equipamentos via importação não são apresentados de forma clara, primeiramente 

pela quantidade de instruções normativas, decretos e portarias, posteriormente, pelo 

número de órgãos governamentais envolvidos. E que, tipicamente, os profissionais 

que atuam no setor desconhecem diversos mecanismos que possam facilitar os 

trâmites burocráticos e desonerar os custos de importação relacionados a 

equipamentos de biogás. 

Diante do exposto, fica estabelecida a seguinte pergunta de pesquisa: “Quais 

os mecanismos alfandegários e legais, incluindo ferramentas para cálculo dos custos 

com importação de componentes, existentes e/ou que precisam ser desenvolvidos 

para incentivar à recuperação energética do biogás em ETEs no Brasil?”. 

 

 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Avaliar os mecanismos alfandegários e legais para o incentivo à recuperação 

energética do biogás em estações de tratamento de esgoto no Brasil. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

a) Identificar as barreiras alfandegárias e legais vigentes no Brasil associadas 

com a importação de equipamentos voltados para o uso energético do 

biogás em ETEs; 
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b) Desenvolver uma orientação de trabalho (OT) com o passo a passo para 

estimativa de custos com importação de equipamentos para o uso 

energético de biogás em ETEs brasileiras; 

c) Aplicar a OT supracitada para estimativas dos custos com importação de 

conjunto motogeradores de energia elétrica a partir de três diferentes 

origens de embarque.  

 

 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este documento está estruturado em cinco Capítulos, um Apêndice e seis 

Anexos. O Capítulo 1 aborda aspectos introdutórios e contempla as justificativas e 

motivações para o desenvolvimento desta pesquisa e declara os objetivos inerentes 

ao trabalho. 

O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico e o estado da arte relativo à cadeia 

do biogás gerado em ETEs, a política brasileira de importação contemplada pelo 

sistema fiscal e regimes aduaneiros, mecanismos de incentivo, Regimes Aduaneiros 

Especiais e o planejamento logístico do processo de importação e demais 

subcapítulos fundamentais para a compreensão do trabalho. No Capítulo 3 são 

destacados os passos metodológicos inerentes ao projeto. O Capítulo 4 relata os 

resultados e discussões. O Capítulo 5 apresenta as conclusões e proposições de 

trabalhos futuros. O Apêndice I refere-se ao Internacional Commercial Terms 

(Incoterms) e suas quatro categorias de abrangência, o mesmo faz parte do Capítulo 

4. O Anexo I refere-se a uma etapa exigida pela Receita Federal, a qual deve ser 

providenciada por uma empresa importadora, enquanto que os Anexos II a VI referem-

se aos modelos de documentos exigidos em um processo de importação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 SANEAMENTO E BIOGÁS 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017), saneamento é o 

controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer 

efeitos nocivos sobre seu bem estar físico, mental e social.  

O saneamento básico é uma das mais importantes áreas de responsabilidade 

de uma sociedade, normalmente de responsabilidade da gestão pública. A 

implantação de sistemas de tratamento de esgoto, água, resíduos e drenagem 

constituem um desafio (HELLER et al., 1995). 

Além disso, é no saneamento básico que se diferenciam países desenvolvidos 

de outros não desenvolvidos. Países de primeiro mundo, normalmente, já resolveram 

seus problemas relativos a saneamento.  

A Lei nº 11.445/07 de Saneamento Básico sofreu diversas alterações, sendo 

que a partir deste momento identifica-se uma forte valorização de temas relacionados 

à gestão, planejamento e eficiência, obrigações ambientais e, principalmente, com 

relação à qualidade de serviços prestados. 

Segundo o art. 2º da Lei nº 11.445/07, considera-se Saneamento Básico o 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de (BRASIL, 2007): 

a) abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, pela 

disponibilização, pela manutenção, pela infraestrutura e pelas instalações 

necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e os seus instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, pela disponibilização e 

pela manutenção de infraestrutura e das instalações operacionais de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, 

desde as ligações prediais até sua destinação final para a produção de água 

de reuso ou o seu lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas atividades, 

pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino final dos resíduos sólidos domiciliares e 

dos resíduos de limpeza urbanas; e, 
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d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, constituídos pelas 

atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de 

drenagem de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 

amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 

águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização 

preventiva das redes. 

A Lei Federal do Saneamento Básico aborda, portanto, o conjunto de serviços 

de abastecimento público de água potável, coleta, tratamento e disposição final 

adequada dos esgotos sanitários; drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, 

além da limpeza pública urbana e o manejo dos resíduos sólidos. 

O desafio é grande, pois com a inexistência de pessoal especializado em larga 

escala, além das debilidades na capacidade de gestão existente no país, faz com que 

poucos municípios contem com uma gestão adequada e gerenciamento completo de 

resíduos sólidos, que garanta a sustentabilidade dos serviços e a racionalidade da 

aplicação dos recursos técnicos, humanos e financeiros. Em função disso, buscando 

um salto na capacidade de gestão, a lei instituiu a prestação regionalizada dos 

serviços de saneamento básico, para possibilitar a escala racional na gestão dos 

resíduos sólidos e equipes técnicas permanentemente capacitadas. 

Como consequência da utilização de água para abastecimento, há a geração 

de esgotos. Entende-se como sistema de esgotos sanitários, o conjunto de obras e 

instalações destinadas a propiciar a coleta, transporte e afastamento, tratamento, 

disposição final das águas residuárias da comunidade, de uma forma adequada do 

ponto de vista sanitário (VON SPERLING et al., 1995). 

Caso não seja dada uma adequada destinação aos esgotos, esses acabam 

poluindo o solo, contaminando as águas superficiais e subterrâneas e, 

frequentemente, passam a escoar a céu aberto, constituindo-se em focos de 

disseminação de doenças (VON SPERLING et al., 1995). 

As deficiências na coleta e no tratamento de esgoto no Brasil não são novas, 

mas pela primeira vez foi conseguido estimar o impacto da falta de saneamento nos 

cursos dos rios, segundo Sergio Ayrimoraes, superintendente do Planejamento de 

Recursos Hídricos da Agência Nacional das Águas (ANA) - órgão ligado ao Ministério 

das Cidades - em entrevista recente (INCT, 2018).  

O Brasil produz, todos os dias, 9,1 mil toneladas de Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO), das quais somente 39% são tratadas. “Isso significa que mais de 5,5 
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mil toneladas do que produzimos em casa são jogados sem nenhum tipo de 

tratamento, diariamente, em rios que são usados pela população”, explica Ayrimoraes 

(INCT, 2018). Segundo dados do IBGE e PNAD em 2017, a média nacional referente 

à rede geral ou fossa ligada à rede alcançou 66%, conforme representado na Figura 

1. 

 
Figura 1 -  Distribuição Percentual da Rede Geral de Esgoto ou Fossas Ligadas à Rede  

por Regiões 

 
Fonte: IBGE (2017) 

 

O Atlas Esgotos – Despoluição de Bacias Hidrográficas (ANA, 2017) reporta 

que a maioria dos municípios brasileiros despeja pelo menos 50% do esgoto que 

produz diretamente em cursos d’água próximos, sem submetê-los a qualquer trabalho 

de limpeza. Assim, estima-se que o investimento necessário para regularizar a 

situação de coleta e tratamento de esgoto em todas as cidades do país até 2035 é de 

cerca de R$ 150 bilhões (ANA, 2017). 

De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento 

(SNIS, 2014), o índice de coleta e tratamento de esgoto tem apresentado um 

crescimento nos últimos anos, mesmo que moderado. O ano de 2035 consta no Plano 
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Nacional de Saneamento (Plansab), estabelecido em 2013, como o prazo auto 

imputado pelo Brasil para universalizar o tratamento de água e de esgoto, sendo que 

deverão ser inseridas as questões financeiras e de criação de inteligência para lidar 

com o atual sistema e coordenação entre os municípios.  

O Brasil não está sozinho no descaso com o esgotamento sanitário, o relatório 

mundial da ONU (2015) sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, informa que 

mais de 80% das águas residuais (que sofrem interferência de esgoto doméstico ou 

industrial) vão parar nos rios e oceanos do planeta sem tratamento. 

Uma excelente e satisfatória solução para as águas residuais são as estações 

de tratamento de esgoto (ETEs), unidades operacionais do sistema de esgotamento 

sanitário que por meio de processos físicos, químicos ou biológicos removem as 

cargas poluentes dos esgotos, devolvendo ao ambiente o produto final, efluente 

tratado, em conformidade com os padrões exigidos pela legislação ambiental.   

A partir do tratamento do esgoto podem-se gerar subprodutos com potencial de 

aproveitamento, tal como o biogás. O aproveitamento do biogás para fins energéticos 

é uma alternativa interessante de geração de energia renovável. A produção de 

energia por meio de fontes renováveis é um dos grandes desafios da economia atual 

devido à grande necessidade da diminuição do uso de combustíveis fósseis e pelo 

apelo à diminuição da emissão de gases de efeito estufa (CRUZ et al., 2016).  

Entre as formas mais utilizadas de tratamentos de esgotos nas cidades estão 

os sistemas de lodo ativados (aeróbios) e com reatores anaeróbios (reatores do tipo 

UASB – reatores de fluxo ascendente e de manta de lodo). Em ambos os sistemas é 

possível a produção de biogás, sendo que nos casos de reatores anaeróbios, esse 

aproveitamento se dá juntamente com o tratamento do efluente, enquanto que nos 

sistemas de lodo ativados é necessária a digestão anaeróbia posterior do lodo oriundo 

do processo (PROBIOGÁS, 2017a). 

Chernicharo (2007) definiu os reatores anaeróbios como reatores biológicos 

nos quais o esgoto é tratado na ausência do oxigênio livre (ambiente anaeróbio), 

ocorrendo à formação de uma massa anaeróbia (lodo anaeróbio) e, como um dos 

subprodutos principais do processamento da matéria orgânica, tem-se a formação do 

biogás, composto principalmente de metano (CH4) e de gás carbônico (CO2). 

O sistema de lodos ativados é o mais utilizado nas grandes estações de 

tratamento de esgoto. Esse sistema é amplamente utilizado em nível mundial para o 

tratamento de despejo de efluentes domésticos e industriais, em situações que são 
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necessários uma elevada qualidade (VON SPERLING, 2002). Ainda, segundo Von 

Sperling (2002), esse sistema inclui um índice de mecanização superior aos de outros 

sistemas de tratamento, implicando em uma operação mais sofisticada e em maiores 

consumos de energia elétrica.  

Enquanto que na digestão anaeróbia, o processo de degradação biológica da 

matéria orgânica, em condições de ausência de oxigênio, gera subprodutos como o 

biogás. Formado por diversas substâncias, em distintas proporções, o biogás 

proveniente dos reatores UASB é composto majoritariamente por metano (70 a 81%), 

nitrogênio (10 a 25%) e gás carbônico (6 a 14%), (BRASIL, 2017a).  

Ressalta-se que durante os estágios iniciais, o uso de reatores UASB para o 

tratamento de esgoto, devido ao projeto e operação ainda incipientes no Brasil, 

criaram entraves à credibilidade do sistema, culminando em rejeição da tecnologia 

anaeróbia, todavia, a confiança vem sendo restabelecida em décadas recentes como 

resultado da intensificação de estudos e pesquisas na área (BRESSANI-RIBEIRO et 

al, 2018).  

Bressani-Ribeiro et al (2018) também aponta que existe uma seleção 

preferencial para reatores anaeróbios pela possibilidade da associação de menor 

CAPEX e OPEX quando da comparação com sistemas aeróbios, dado o menor 

consumo de energia elétrica e eventual produção de energia a partir do 

aproveitamento do biogás, compacidade e baixa produção de lodo já estabilizado. 

Adicionalmente, o Brasil possui um potencial de produzir cerca de 78 milhões 

de metros cúbicos de biogás e biometano de segunda geração. Esse dado leva em 

consideração números de 2017 e consta de um levantamento apresentado pela 

ABIOGÁS. Desse volume, a maior parte, ou 56 milhões de m³ são originados do setor 

sucroenergético, 15 milhões de m³ da produção de alimentos e outros 7 milhões de 

m³ derivam do saneamento básico (PROBIOGÁS, 2016).  

Segundo o Probiogás (2016) no Guia técnico de aproveitamento energético do 

biogás em ETEs, esse volume equivale a cerca de 30% da disponibilidade de energia 

no país ou a 73% do gás natural do país, possuindo um potencial significativo para 

auxiliar na diversificação da matriz energética nacional.  

O aproveitamento energético do biogás é regulamentado conforme o uso que 

será dado a ele. No caso, para a geração de energia elétrica, por exemplo, 

independente da fonte, devem ser observadas as definições e obrigações 

estabelecidas na Lei nº 9.074/1995, que define o marco regulatório do setor elétrico e 
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estabelece as formas de comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado 

Nacional (SIN).  

A referida lei também estabeleceu a figura do Produtor Independente de 

Energia (PIE), efetivando a possibilidade de uma empresa privada de produzir e 

comercializar energia elétrica, bem como a figura do Autoprodutor, que é um titular de 

concessão, permissão ou autorização para produzir energia elétrica para seu uso 

exclusivo, podendo mediante autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), comercializar seus excedentes de energia (PROBIOGÁS, 2016). 

Além disso, em relação a políticas sobre o biogás, existe o Renovabio, que é 

uma política de estado importante que encaixa o biogás dentro da matriz energética 

nacional. Com isso, observa-se a perspectiva de encaixar a fonte como uma opção 

para a geração de energia na base, pois se assemelha à UHE por existir a 

possibilidade de estocagem, um fator que, facilita enormemente o despacho seletivo. 

Outro benefício apontado para o combustível é a perspectiva de produção 

descentralizada da fonte que tem como característica principal gerar energia e 

desenvolvimento econômico no local onde é produzido (ABIOGÁS, 2018). 

Segundo dados do Centro Internacional de Energias Renováveis Biogás-

CIBIOGÁS (2018), há casos em locais de produção de proteína animal, como às 

margens da Usina de Itaipu, no oeste do Paraná, onde abatedouros de frango tem no 

biogás, fonte para atender toda sua demanda por energia em substituição a outras 

fontes, entre elas a madeira para o aquecimento dos animais. Outro ponto é o retorno 

do investimento realizado que dependendo do caso chega a ser de apenas quatro 

anos ao se avaliar o aporte com base na Resolução Normativa nº 687/2015 da 

ANEEL, à atualização da Resolução Normativa nº 482/2012. 

Independente do combustível, a perspectiva da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) é de que o crescimento da geração distribuída seja exponencial no 

país nos próximos sete anos. A atual estimativa da agência reguladora é de que o 

país alcance algo próximo a 4,6 GW em capacidade instalada ao final desse período, 

valor muito superior aos 100 MW que estão registrados pelo órgão (ABIOGÁS, 2017). 

O Quadro 1 lista algumas iniciativas, tais como programas e projetos em 

pesquisa e desenvolvimento, na área de biogás no Brasil. 

 
 Programas e projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de biogás no Brasil. 
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Sigla Programa Ano Objetivos e Investimentos 
PROSAB Programa de Pesquisas 

em Saneamento Básico 
1983 Discussão sobre prioridades de pesquisa 

em saneamento. Investimento em R$ 
19,5 milhões (FINEP, CNPq, CAPES, 
CAIXA) 

Programa GD Programa Geração 
Distribuída com 
Saneamento Ambiental 

2006 Implantou, no oeste do Estado do PR, 8 
unidades de demonstração com 
produção de biogás e geração de 
energia, sendo 1 pequeno criador de 
suínos e 1 abatedouro de aves (200 mil 
aves abatidas/dia). Investimentos pela 
área de P&D da Itaipu e Copel, FINEP e 
proprietários interessados no programa. 
(FINEP, 2014b) 

Rede Biogás Desenvolvimento de 
Soluções Tecnológicas a 
partir do Biogás Produzido 
em Sistema de 
Tratamento de Esgotos e 
Aterros Sanitários para 
Produzir Energia Elétrica 
 
 

2013 
para 
execução 
em 4 
anos 

Chamada Pública 06/2010: Saneamento 
Ambiental e Habitação (Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI) / 
Ministério das Cidades e FINEP. 
Chamada Pública 014/2012: P&D da 
Agência Nacional de Energia Elétrica- 
ANEEL. Recebeu 23 propostas, valor 
total das submissões foi cerca de R$ 476 
milhões. (ANEEL (2012b). 
 

Rede 
BIOGÁSFERT 

Tecnologias para 
Produção e uso de biogás 
e fertilizantes a partir do 
tratamento de dejetos 
animais no âmbito do 
Plano ABC 

2013 à 
2017 

Reúne pesquisadores em biogás e 
fertilizantes (Embrapa, Itaipu, 
universidades e institutos de pesquisa 
brasileiros). Desenvolver ações para 
gerar soluções tecnológicas de produção 
e uso integrado de biogás e 
biofertilizantes orgânicos e 
organominerais a partir de dejetos 
animais. Investimentos de R$ 7,3 
milhões. (EMBRAPA, 2013) 
 

CIBIOGÁS-Er Centro Internacional de 
Energias Renováveis-
Biogás 

2013 Parceria entre Itaipu, Eletrobrás, 
Organização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial e outras 19 
entidades. Objetivo é tornar o biogás um 
produto através do desenvolvimento de 
novos negócios e incorporá-lo à matriz 
energética nacional. 
 

Programa  
i-NOPA 

Energia Heliotérmica e 
Tecnologias de Biogás. 
Edital nº 57/2013 (Seleção 
de projetos em pesquisas 
em “Energia Heliotérmica” 
e “Tecnologias de Biogás). 

2013 Promovido pela Capes, Serviço Alemão 
de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) e 
Agência Alemã de Cooperação 
Internacional (GIZ). Objetivo de promover 
o intercâmbio científico entre grupos de 
pesquisa brasileira e alemã, formação de 
recursos humanos, incentivar a inovação 
tecnológica no setor público e privado 
através dos resultados das pesquisas 
desenvolvidas e contribuir para o 
desenvolvimento sustentável (CAPES 
2013).   

Instituto 
Nacional de 
Ciência e 

Projeto submetido no 
âmbito da chamada INCT-
MCTI/CNPq/CAPES/FAPs 

2017 Formado por 7 das mais importantes 
instituições brasileiras de ensino e 
pesquisa na área de saneamento: UFMG 
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Sigla Programa Ano Objetivos e Investimentos 
Tecnologia -
INCT ETEs 
Sustentáveis 

nº 16/2014 aprovado em 
março de 2014. 
Coordenado pelo 
Ministério de Ciência e 
Tecnologia, conta com o 
aporte de recursos do 
Conselho Nacional de 
Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(CNPq), Coordenação de 
Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior 
(CAPES/MEC) e 
Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais (FAPEMIG) 

(coordenadora), UFC, UFMS, UFPE, 
UFRJ, USP e ISAE/FGV. Foi criado com 
o intuito de se tornar centro de referência 
nacional e internacional na área de 
saneamento básico, tratamento de 
esgotos, resíduos sólidos, biogás e reuso 
de águas. O INCT ETEs Sustentáveis foi 
concebido não só para gerar 
conhecimento científico, mas também 
gerar tecnologia nacional para transferir 
para a sociedade.  

Fonte: Adaptado de Mariani e Cavaliero (2014). 

 

 O Quadro 2, por sua vez, resume os planos e programas desenvolvidos pelo 

Governo Federal nos últimos 15 anos ligados com o tema biogás. 

 
 Planos e programas do Governo Federal ligados ao tema biogás.  

 
Sigla Programa Ano Objetivos e Investimentos 

Plano 
Nacional de 
Agro Energia 

Desafios da cadeia de 
biogás: aproveitamento 
como fonte de calor, 
energia elétrica e 
combustível, processos de 
purificação, compressão e 
armazenamento 

2006 à 
2013 

Organizar e desenvolver proposta de 
pesquisa, desenvolvimento, inovação e 
transferência de tecnologia para garantir 
sustentabilidade e competitividade às cadeias 
de agro energia. (MAPA, 2006). 
 
 
 
 

Plano ABC 

Agricultura de Baixo 
Carbono ou Plano Setorial 
de Mitigação e Adaptação 
às Mudanças Climáticas 
para a Consolidação de 
Economia de Baixa 
Emissão de Carbono na 
Agricultura 

2011 

Política pública que detalha as ações de 
mitigação e adaptação às mudanças de clima 
pela agropecuária para que o Brasil cumpra os 
compromissos assumidos para a redução de 
emissão de GEE pelo setor. Um dos 
programas refere-se ao tratamento de dejetos 
animais, havendo ações de assistência 
técnica, capacitação, financiamento aos 
produtores. (MAPA;MDA, 2011). 
 

PROBIOGÁS 

Projeto Brasil-Alemanha 
de Fomento ao 
Aproveitamento 
Energético de Biogás no 
Brasil 

2013 à 
2017 

Contribuir para ampliação do uso energético 
do biogás ,redução das emissões de metano e 
dióxido de carbono na atmosfera. 
Desenvolvido pelo Minist. das Cidades, 
Secret. Nac.de Saneamento Ambiental, 
juntamente com o Gov. Alemão (GIZ). 
 
 

RENOVABIO 
Política Nacional de 
Biocombustíveis instituída 
pela Lei nº 13.576/2017 

Final de 
2016 
com 

Estímulo à produção do biogás e a geração 
compartilhada para energia elétrica para 
grupos de produtores de pequeno porte; 
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Sigla Programa Ano Objetivos e Investimentos 
metas 
por 10 
anos 

Criação de Ambiente Regulatório específico 
para plantas flexíveis que permitam valoração 
do energético em seus diversos usos finais; 
Criação de processo simplificado na obtenção 
de Licenças Ambientais para usinas de biogás 
e comercialização de adubo orgânico; 
Controles estatísticos e arrecadatórios 
específicos da nova fronteira energética, 
através de novas classificações fiscais na 
NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). 
Novos ex-tarifários para insumos e 
equipamentos do Biogás e de procedimentos 
aduaneiros e tributários simplificados sob 
modalidades REIDI e outros regimes especiais 
aplicáveis ao setor (MME, 2018) 

Fonte: Mariani e Cavaliero (2014) 

 

As fontes energéticas podem ter seus custos elevados e, portanto, requerem 

um olhar especial para os financiamentos oferecidos para o estímulo à sua utilização 

e incremento à matriz energética nacional. O biogás pela sua importante contribuição 

para a diminuição de emissões de GEE e pela redução drástica de envio de resíduos 

a aterros necessita receber maiores incentivos à sua implantação. Algumas linhas de 

financiamento são elencadas a seguir: 

 

a) BNDES FINAME: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social 

(BNDES) tem por objetivo financiar empreendimentos que contribuam para 

o desenvolvimento sustentável do Brasil, com incentivo à inovação, ao 

desenvolvimento local e regional e à preservação do meio ambiente; por 

meio de ações para acelerar o crescimento dos segmentos beneficiados, 

movimentar os setores-chave da economia e melhorar a vida dos cidadãos 

brasileiros. Podem ser financiados máquinas e equipamentos novos de 

fabricação nacional e listados no Credenciamento de Fabricantes 

Informatizado (CFI) – BNDES. Pode ser utilizado o Fundo Garantidor para 

Investimentos (BNDES FGI) cuja garantia é o próprio equipamento 

financiado, sendo que o financiamento pode ser de até 80% do valor do 

investimento em um prazo total de até 120 meses. 

O Finame energia renovável é uma iniciativa recente do BNDES para 

incentivar os investimentos em energia limpa, em junho de 2018 foi lançado 

o Programa Fundo Clima – Linha Máquinas e Equipamentos Eficientes para 
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financiar investimentos em sistemas fotovoltaicos, permitindo inclusive o 

acesso de pessoas físicas, com um resultado exitoso de 80 milhões de 

financiamentos aprovados em menos de dois meses, conforme 

demonstrado no Quadro 3. 

 
 Parâmetros de Linhas de Financiamento BNDES FINAME – Micro, Pequenas e 

Médias Empresas.  
 

Classificação Micro – Pequenas e Médias 
Empresas Grandes Empresas Controle Acionário 

Estrangeiro 
Taxas TFB 

TLP ou SELIC 
1,42% a.a + agente financiador 

TFB 
TLP ou SELIC 
1,42% a.a + agente 
financiador 

Cesta de moedas + 
variação cambial U$ dólar 
ou Euro 

Prazo 7 anos com 1 de carência ou 10 
anos com 2 de carência 

7 anos com 1 de carência 
ou 10 anos com 2 de 
carência 

7 anos com 1 de carência 
ou 10 anos com 2 de 
carência 

% Financiado 100% 80% 80% 
Garantias Penhor fiduciário garantia real, 

recebíveis, aval, fiança, fundo 
FGI 

Penhor fiduciário garantia 
real, recebíveis, aval, 
fiança;  

Penhor fiduciário garantia 
real, recebíveis, aval, 
fiança;  

TFB = taxa fixa do BNDES (6,92% a.a. – valor de março de 2019) 
TLP = taxa de longo prazo (7,5% a.a. – valor de março de 2019) 
SELIC = Taxa básica de juros da economia (6,75% a.a. – valor de março de 2019) 
FGI = Fundo garantidor do investimento (de acordo com a negociação – válida apenas para micros, pequena e 
médias empresas) 
Micro empresa = faturamento ate R$ 360 mil /ano 
Pequenas empresas = faturamento acima de R$ 360 mil até R$ 4,8 milhões /ano 
Médias empresas = faturamento acima de R$ 4,8 milhões /ano até R$ 300 milhões /ano 
Grandes Empresas = faturamento acima de R$ 300 milhões / ano 

Fonte: Adaptado de BNDES (2018) 

 

b) FINEP: empresa pública federal vinculada ao MCTI (Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Informação). Sua visão é transformar o Brasil por meio de 

inovação. Atua com diversas modalidades de financiamento 

(reembolsáveis, não reembolsáveis, integrados) além de fomentar fundos 

de capital empreendedor (ANPEI, 2018); 

c) PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica): criado pela Lei nº 10.438/2012, tem como objetivo aumentar a 

participação da energia elétrica gerada por fontes eólica, biomassa e 

pequenas centrais hidrelétricas no Sistema Elétrico Interligado Nacional e 

conta com um programa de apoio financeiro do BNDES. O custo do 

programa, cuja energia é contratada pela Eletrobrás, é pago por todos os 

consumidores finais (livres e cativos) do Sistema Integrado Nacional (SIN), 

exceto os classificados como baixa renda (ANEEL, 2012); 
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d) PRONAF SUSTENTÁVEL: linha de crédito para sustentabilidade ambiental 

dentro das linhas do Programa Nacional para a Agricultura Familiar. 

Financia medidas e técnicas que minimizam o impacto ambiental da área 

rural, além de permitir ao agricultor melhor convívio com o bioma em que a 

propriedade está inserida (MDA, 2013); 

e) PROGRAMA FUNDO CLIMA: é um dos instrumentos da Política Nacional 

sobre Mudança do Clima que garante recursos para projetos, estudos e 

empreendimentos que visem a mitigação das mudanças climáticas. Criado 

pela Lei nº 12.114/2009, tem como objetivo apoiar a implantação de 

empreendimentos, aquisição de máquinas e equipamentos e o 

desenvolvimento tecnológico relacionado à redução de emissão de GEE e 

à adaptação das mudanças de clima e aos seus efeitos. Possui dez 

subprogramas, entre os quais o de energias renováveis (onde a biomassa 

está incluída) além da de resíduos sólidos (disposição de resíduos 

preferencialmente com aproveitamento para a geração de energia) 

(BNDES, 2012). 

 

Atualmente, um novo aporte de 228 milhões de reais possibilitará a reabertura 

do Fundo Clima para pedidos de financiamento. Além de sistemas fotovoltaicos, a 

linha pode financiar aerogeradores de pequeno porte, geradores de energia a biogás 

e inversores de frequência. Os financiamentos do Fundo Clima devem ser feitos junto 

aos bancos públicos e a taxa de juros é de até 4,5% ao ano, com prazo máximo de 

12 anos (BRASIL, 2018). O BNDES tem apoiado pioneiramente projetos de biogás, 

mas os investimentos ainda estão aquém do potencial vislumbrado (BNDES, 2018).  

 Além de investimentos tímidos, outro fator relevante que é um entrave ao 

desenvolvimento do biogás, relaciona-se ao fato que o mercado brasileiro ainda é 

incipiente em relação a fornecedores de equipamentos destinados a plantas de biogás 

em ETEs, desencadeando a necessidade típica de importação, o que normalmente 

onera de forma significativa o custo dos projetos, dificultando a obtenção de 

indicadores financeiros atrativos que justifiquem os investimentos.  

 Contudo, a necessidade de importação não pode ser considerada um 

impeditivo, visto que os negócios nas duas últimas décadas são definidos em um 

ambiente global, esse ambiente global tem forçado as empresas, independente de 
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sua localização ou base de mercado, a considerar o restante do mundo em sua análise 

de estratégia competitiva (GROSS, 2001).  

As empresas não podem isolar-se ou ignorar fatores externos, tais como 

inovações tecnológicas existentes em outros países, tendências econômicas ou 

situações competitivas a exemplo de acordos comerciais pactuados em blocos 

econômicos dentre os quais seus concorrentes estejam inseridos. Atualmente não é 

incomum um produto ser desenvolvido nos Estados Unidos, ser manufaturado na 

China e ser amplamente comercializado nos demais países. 

A globalização também intensificou a difusão tecnológica entre as nações, 

destaque para países como Alemanha, Inglaterra, Áustria que estão bem mais 

avançados na implantação de plantas ETEs e na fabricação de equipamentos 

altamente eficientes na produção de biogás.  

 
 IMPORTAÇÃO E GLOBALIZAÇÃO 

 

Importação, conforme definição da Subsecretaria de Aduana e Relações 

Internacionais: “Compreende a entrada temporária ou definitiva em território nacional 

de bens ou serviços originários ou procedentes de outros países, a título oneroso ou 

gratuito” (BRASIL, 2014, p.1). 

Para Bizelli e Barbosa (2002), importação é o ingresso no país de mercadorias 

e serviços, obedecendo a normas comerciais, cambiais e fiscais. Sendo que, 

tecnicamente um processo de importação é dividido em três fases: 

a) Administrativa: cumprimentos de normas internas como abertura e instrução 

de procedimentos licitatórios, e externos como obtenção de Licença de 

Importação com anuência de outros órgãos como ANVISA, CNEN, 

Ministério da Agricultura, etc., ou análise quanto à sua dispensa; 

b) Cambial: compreende a transferência do valor ao exterior para pagamento 

de mercadorias ou serviços que tem normas específicas a serem 

cumpridas; 

c) Fiscal: procedimento da passagem das mercadorias junto ao território 

aduaneiro onde são feitos o exame físico dos materiais, recolhimento dos 

tributos e o direito das isenções, dentro das fundamentações apresentadas 

na Declaração de Importação. 
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A política de comércio exterior brasileira está basicamente voltada para o 

desenvolvimento econômico, tendo como meta prioritária a elevação de receitas 

provenientes da exportação em níveis compatíveis com as exigências de progresso 

do País, isto é, aqueles necessários ao atendimento da crescente procura de 

matérias-primas, produtos semielaborados, máquinas e equipamentos 

imprescindíveis à expansão e à renovação do parque industrial e bem assim dos 

compromissos decorrentes de importações destinadas à execução de projetos 

prioritários setoriais e regionais (BIZELLI; BARBOSA, 2002).  

 No Brasil, particularmente, notou-se no início da década de 70 um processo de 

liberalização das importações, incrementado, notadamente, pelo chamado “milagre 

brasileiro”. Entretanto, com o advento da crise mundial do petróleo, principalmente, o 

comércio internacional, em seu todo, viu-se amplamente prejudicado diante da criação 

dos mais diversos mecanismos protecionistas, somados aos já existentes. 

 O Brasil, por seu turno, lançou mão de determinados expedientes igualmente 

protecionistas, visando de um lado, rígido controle das importações em face da 

conjuntura (prevenção da evasão de divisas e favorecimento do controle da dívida 

externa) e, de outro, a substituição das importações objetivando o fortalecimento de 

seu parque industrial. 

O comércio internacional representado pelas operações de importação e 

exportação e a globalização estão diretamente interligados, pois a globalização é uma 

forma das empresas se tornarem mais competitivas, consistindo na concentração da 

produção em determinado polo. A concentração permite a produção em larga escala, 

o que reduz custos e, consequentemente, beneficia o consumidor. Na verdade, a 

globalização aumentou o comércio internacional e fez crescer a interdependência das 

nações. O mundo atual é chamado de aldeia global, porque as nações estão, dia após 

dia, ficando mais interdependentes.   

Contudo, os países não dispõem de todas as mercadorias necessárias à sua 

sobrevivência ou para aumentar sua competitividade e melhorar a eficiência de 

produção em larga escala. Essa interdependência, muitas vezes, aparece entre 

nações que podem produzir a mesma mercadoria. Entretanto, produzem a custos 

diferentes, devido à tecnologia (know-how), obtida por meio de pesquisas bem 

sucedidas. Essa interdependência não é só de produtos, mas de tecnologia e também 

de capital. Os países de primeiro mundo, que dispõem de mais recursos, aplicam 
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grandes quantias em pesquisas. Com isso eles passam a vender know-how e receber 

royalties. 

Em 1776, Adam Smith publicou o livro Riqueza das nações, onde ele afirmava 

que cada país pode produzir determinada mercadoria com custos menores que os 

outros. Consequentemente, esse país se beneficiará se exportar mercadorias e 

importar outras. Isso proporcionará aos países vantagens recíprocas. Essa é a teoria 

da vantagem absoluta (SMITH, 1776). Já Ricardo (1817), apresenta sua teoria da 

vantagem comparativa, demonstrando a possibilidade de haver comércio 

internacional mesmo que um país não possa produzir a custo mais baixo que os 

outros.  

Um dos efeitos da globalização é o crescimento econômico, de acordo com o 

relatório World Economic Situation and Prospects 2018 (ONU, 2018). Em 2017 o 

crescimento econômico global foi estimado em três por cento, uma aceleração 

significativa comparada com os somente 2,4 por cento registrados em 2016, o maior 

índice de crescimento global registrado desde 2011. 

Os indicadores das últimas décadas também comprovam que a globalização 

fez bem ao mundo, pois multiplicou de tamanho, em menos de quarenta anos, ela 

passou de onze trilhões de dólares para setenta e seis trilhões em 2016 (BANCO 

MUNDIAL, 2018).  

Parte dessa riqueza foi gerada pelo avanço do comércio exterior e dos 

investimentos estrangeiros. As trocas de bens e serviços já respondem por 56 por 

cento do PIB Global e o volume de investimentos no mundo alavancou na ordem de 

cinquenta bilhões de dólares no início da década de 80 para 2,3 trilhões em 2016.  

Para o economista Scheinkman (2018), o comércio internacional também 

possibilita uma divisão de produção, o que leva a um ganho de escala e permite que 

investidores e empresas estrangeiras tragam para o país técnicas e métodos de 

produção mais eficientes, sendo muito benéfico para a economia. 

No entanto, dentro do comércio internacional existem mecanismos para impedir 

o avanço e também e também para estimular o crescimento de economias. Nas 

relações comerciais contemporâneas o livre comércio é mais exceção do que regra, 

tanto nos países menos desenvolvidos quanto nas economias industrializadas. O 

mecanismo mais utilizado para atingir este objetivo é a barreira comercial imposta por 

muitos países (BIZELLI, BARBOSA, 2002). 
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Geralmente, o Governo intervém com o objetivo de favorecer o produtor 

nacional frente aos concorrentes estrangeiros. Para a Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimentos – Apex-Brasil e a Confederação Nacional da Indústria 

– CNI (2017), esse processo é denominado proteção e, embora predominantemente 

vise reduzir importações, pode promover também, mecanismos de promoção às 

exportações. A proteção pode se dar por meio de diversos instrumentos de 

intervenção pública sobre o comércio exterior, em seu conjunto denominado política 

comercial (WORLD TRADE ORGANIZATION, 2012). 

Portanto, é comum que a atividades de importação sejam respaldadas por 

barreiras. As barreiras podem ser: 

a) Barreiras tarifárias e não tarifárias; 

b) Barreiras técnicas; 

c) Barreiras ecológicas, sanitárias e fitossanitárias; 

 

Como classificação geral, as medidas protecionistas podem ser divididas em 

barreiras tarifárias ou não tarifárias. No primeiro caso, a proteção à indústria nacional 

se efetiva por meio da imposição de tarifas aduaneiras sobre os produtos importados; 

a consequência evidente é a majoração de preços sobre os produtos importados, 

incentivando o consumo de produtos nacionais. 

As barreiras não tarifárias, conforme definido pela Associação Brasileira da 

Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ, 2017), são quaisquer mecanismos 

e instrumentos de política econômica que influenciam o comércio internacional sem o 

uso de mecanismos tarifários, os tipos clássicos são as quotas de importação.  

As barreiras técnicas são regulamentos e normas técnicas que, por variarem 

de país para país, podem aumentar os custos associados ao comércio e onerar toda 

a cadeia produtiva, reduzindo os ganhos potenciais das transações comerciais entre 

importadores e exportadores. O ponto focal para as notificações brasileiras ao Comitê 

de Barreiras Técnicas é o INMETRO (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 

2018).  

São tipos de barreiras técnicas, entre outros, as exigências ambientais, 

fitossanitárias, ambientais e laborais. As barreiras ecológicas, sanitárias e 

fitossanitárias, por exemplo, são criadas quando há alegação que, para produzir um 

determinado bem houve agressão ao meio ambiente. Com o intuito de proteger a vida 

humana e animal contra a utilização de contaminantes, agrotóxicos, aditivos, doenças 
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ou toxinas causadoras de patologias, diversos países utilizam-se dessas barreiras, 

objetivando proteger a saúde humana, barrando importações suspeitas, que 

descumprem a determinadas especificações sanitárias (CONSOLLE, 2006). 

Hoeflich (2018) aponta que a crescente desregulamentação dos mercados, ao 

mesmo tempo em que permitiu o crescimento do comércio internacional, também deu 

margem ao incremento do desafio para as administrações aduaneiras, no sentido de 

aumentar a sua eficiência quanto à avaliação das mercadorias e dos riscos advindos 

do fluxo de comércio, cada vez mais dinâmico, em um mundo conectado 

tecnologicamente cuja demanda cobra agilidade nos controles aduaneiros.  

Complementando sobre a importância de uma maior agilidade nos controles 

aduaneiros, a partir de 01 de outubro de 2018, o projeto-piloto do Novo Processo de 

Importação, Declaração Única de Importação (DUIMP)1 entrou em operação no 

âmbito do Portal Único de Comércio Exterior. A DUIMP tem a finalidade de substituir 

a Declaração de Importação (DI), sendo que os benefícios esperados são a 

simplificação e a desburocratização dos procedimentos aduaneiros com a decorrente 

redução do tempo e custo para os operadores privados e órgãos de controle, em um 

esforço conjunto entre administração pública e sociedade em busca do 

aperfeiçoamento de negócios, o qual proporciona maior competitividade às empresas 

brasileiras no cenário internacional (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio - MDIC, 2019).  

Para um eficaz entendimento dos benefícios esperados com a DUIMP no 

processo de desburocratização dos controles aduaneiros, faz-se necessário um breve 

histórico da evolução dos processos do comércio exterior brasileiro. 

Anterior a 1997, para se importar no Brasil era necessário o preenchimento de 

inúmeros formulários, dar entrada com a solicitação do pedido de importação em 

órgãos arcaicos e esperar pelos carimbos de anuência dos profissionais burocratas, 

que não raro engavetavam os processos, o que dificultava ainda mais o engessado 

processo de importação (ARAUJO, 2019). Ainda, segundo Araújo (2019), com um 

enorme ritual a ser seguido, sem informatização ou sistemas integrados, importar no 

Brasil era uma tarefa árdua para quem ousasse trazer qualquer produto do exterior. 

 
1 Os procedimentos relativos ao despacho aduaneiro de importações abrangidas pelo projeto-piloto 

foram disciplinados na Instrução Normativa RFB 1.833 e na Portaria da Coordenação-Geral de 
Administração Aduaneira (COANA) nº 77, publicadas no Diário Oficial da União (DOU) em 27 e 28 
de setembro 2018, respectivamente. 
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Porém, em 1997 ocorreu uma mudança significativa, com a completa eliminação dos 

formulários de papel, evoluindo para um modelo eletrônico chamado Sistema 

Integrado de Comércio Exterior – Siscomex.   

Desde então, muita coisa mudou, esse sistema ficou defasado, a internet se 

tornou uma realidade, em 2013 o Brasil assinou um acordo de facilitação econômica 

com a Organização Mundial de Comércio (OMC) e uma revolução aconteceu: o 

conceito de Single Window (guichê único), uma profunda reformulação sistêmica, 

normativa e procedimental, tudo objetivando a atuação dos órgãos governamentais 

mais eficiente, integrada e harmonizada (ARAÚJO, 2019). 

O Siscomex foi instituído pelo Decreto nº 660 de setembro de 1992, sendo 

efetivado o Siscomex Exportação em 1993 e o Siscomex Importação em 1997. Todas 

as medidas administrativas incidentes sobre as importações e exportações deveriam, 

assim, ser efetuadas por intermédio do Siscomex, conforme representado na Figura 

2, em sua primeira versão no padrão Windows. 

 
Figura 2 -  Versão do Siscomex em 1997 – Padrão Windows 

 

 
Fonte: ARAÚJO,C. (2019) 
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 O Siscomex foi pioneiro no mundo para o controle administrativo e aduaneiros 

em operações de comércio exterior, integrando as atividades de registro, 

acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, por intermédio de 

um fluxo único e automatizado de informações. Promovendo a integração das 

atividades de todos os órgãos gestores do comércio exterior brasileiro, inclusive o 

câmbio, permitindo o acompanhamento, orientação e controles das diversas etapas. 

Todas as operações aduaneiras no Brasil, a partir de então, passaram para a 

gestão do Siscomex, sobre a administração da Receita Federal do Brasil, Secretaria 

do Comércio Exterior e Banco Central do Brasil, permitindo uma perfeita integração, 

demonstrado na Figura 3. 

 
Figura 3 -  Etapas integradas de comércio exterior – Portal Siscomex . 

 

 

 
Fonte: BRASIL (Portal Siscomex, 2019) 

 

2.2.1 SISTEMA FISCAL E REGIMES ADUANEIROS   

 

 A Classificação Fiscal de Produtos, ou seja, a Classificação Tarifária de 

Mercadorias é de fundamental importância, porque da sua perfeita execução depende 
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não só a correta arrecadação de tributos, como a realização efetiva da política 

econômica em relação aos diferentes países, permitindo determinar a alíquota a que 

está sujeita uma mercadoria, situando a mercadoria no seu código correspondente, 

inserido no instrumento legal adequado ao caso, conhecendo-se assim, o tributo a 

que está sujeita (BIZELLI, 2002). 

 O Brasil aderiu à Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de 

Designação e de Codificação de Mercadorias, em 31/10/1986, promulgado por meio 

do Decreto nº 97.409 de 23/12/1988, comprometendo-se assim, a adotar o Sistema 

Harmonizado que é uma nomenclatura de seis dígitos de uso múltiplo e uma estrutura 

baseada em uma série de posições subdivididas em quatro dígitos.  

 Às mercadorias que ingressarem no território aduaneiro nacional, ou dele 

saírem, podem ser aplicados diferentes regimes aduaneiros, cabendo ao interessado 

solicitar a aplicação do que melhor preencha os objetivos da operação de que são 

objetos, observada a legislação pertinente. 

 Na expressão “regimes aduaneiros”, o termo regime é empregado no sentido 

jurídico e relaciona-se com a conduta obrigatória de que a ele submetem-se seus 

bens, conduta esta garantida por uma série de medidas coercitivas, a expressão 

aduaneiro restringe o termo regime, significando que se refere apenas à conduta de 

quem está sujeito à legislação que regula o comércio exterior, no que tange ao 

intercâmbio de mercadorias (BRASIL, 2015). 

 Já o Regime Tributário das Importações no Brasil, não compreende somente o 

Imposto de Importação, tributo este seletivo que incide na entrada de mercadorias 

estrangeiras no território aduaneiro. Compreende, igualmente, a imposição de outros 

tributos que, apesar de não terem como fato gerador a entrada de mercadorias no 

País, assim entendido o registro da Declaração de Importação (DI), acaba por onerar 

a operação de importação (SEBRAE, 2018).  

 O imposto sobre importações – denominado tarifa – é cobrado quando a 

mercadoria ingressa no país podendo incidir de forma específica onde o imposto é 

cobrado referente às quantidades importadas, independentemente do valor do 

produto. Podendo também ser cobrado de forma “ad-valorem” onde o imposto é 

calculado com uma porcentagem do preço do produto, como a Tarifa Externa Comum 

(TEC), de 20% acordada entre os países membros do MERCOSUL (BERTO, 2004; 

CIESP, 2007). 
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2.2.2 TRIBUTAÇÃO NO BRASIL                                                                 

 

 Para investir em funções básicas o Estado necessita de dinheiro. Para isso, 

arrecada do contribuinte valores normalmente crescentes. Entretanto, dentro de uma 

economia transnacionalizada, a carga tributária excessiva sufoca o povo em geral, o 

empresário e indústria, particularmente, implica perda de competitividade 

internacional pelo encarecimento dos bens tributados em cada etapa do processo 

produtivo pela sua incidência em cascata (GARCIA JUNIOR, 2005). O autor ainda 

defende que, a antiga ideia de que o Estado para se desenvolver e promover o bem-

estar social necessita aumentar sua carga tributária deve ser equalizada, além de 

alertar para a perda de competitividade externa e consequente empobrecimento de 

um país, em virtude da diminuição de ingresso de divisas.  

 A tributação no Brasil é exorbitante e prejudica demasiadamente o valor de 

bens e serviços produzidos. A incidência em cascata e tributos ocasiona o conhecido 

“custo Brasil”, o que dificulta o entendimento e um dimensionamento mais acurado 

sobre todos os gastos envolvidos em um projeto de aquisição. O “custo Brasil” também 

ocasiona perda de competitividade, impelindo outros mercados a importarem de 

outros países, os quais estão comprometidos em fortalecer seus espaços econômicos 

deixando seus produtos mais competitivos (ALBUQUERQUE; VEDANA, 2017). 

 Na prática, o “custo Brasil” é o diferencial de custo em se produzir o mesmo 

produto no Brasil ou no exterior. Ele decorre do conjunto de dificuldades estruturais, 

burocráticas e econômicas que encarecem a produção e o investimento no Brasil 

(ABIMAQ, 2018). Os itens que o compõem são inúmeros e estão presentes no sistema 

tributário distorcido, que impõe carga desigual, gera resíduo e é extremamente 

complexo.  

 
Tem-se no Brasil, diante da elevada carga tributária e das distorções 
no Sistema Tributário Nacional (STN), um impedimento ao 
desenvolvimento socioeconômico, devido à redução da rentabilidade 
privada e das disfunções sociais resultantes da tributação regressiva 
(BOTELHO, 2008 apud ABRANTES, 2018).    
 

Com relação à tributação no Brasil, a literatura aponta que o termo “Custo 

Brasil” começou a fazer parte do vocabulário do país a partir de 2005, após a 

Confederação Nacional das Indústrias (CNI), lançar uma cartilha para divulgar as 

ineficiências e distorções que o CB causam na produtividade e competitividade 
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brasileira. Há ampliação do termo, como dificuldades de aprovação de projetos e 

propostas políticas e sociais puramente por desavenças ou interesses políticos 

partidários, em que projetos importantes e inovadores são descartados devido a esse 

perfil brasileiro (CNI, 1995; OLIVEIRA, 2000).  

O custo Brasil é apontado como fator restritivo ao ingresso de investimentos 

estrangeiros no Brasil, indo além de fatores apontados na literatura, podendo estar, 

na maioria das vezes, ligado ao processo de formação empresarial, sociocultural e 

geoestratégico, ampliando assim a gama de fatores que contribuem para o “Custo 

Brasil”: a carga tributária, os custos portuários, os transportes, os encargos 

trabalhistas, os financiamentos, a energia, as telecomunicações e a regulamentação 

governamental”. (TUOTO, 2007; VEDANA, 2017). 

   

2.2.3 LICENÇAS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  

 

 Quando um país enfrenta escassez de divisas, pode controlar a importação e 

exportação, mediante a emissão de licenças. O Governo designa um órgão que 

estuda suas necessidades e autoriza a importação dos artigos essenciais, de acordo 

com as disponibilidades cambiais. Como há escassez de divisas, também é 

necessário controlar a exportação para que o Governo tenha certeza de que toda 

receita de divisas foi entregue ao país (ALVES, P.C. 2018; ARAÚJO, C. 2018). 

 O sistema de licenciamento engessa a economia da nação, cria um processo 

burocrático e facilita a corrupção. É muito difícil controlar o superfaturamento das 

importações e o subfaturamento das exportações; isso porque grande parte das 

mercadorias importadas tem preços oscilantes e, para muitas delas, é difícil conhecê-

las com segurança. As duas hipóteses (superfaturamento das importações e 

subfaturamento das exportações) permitem criar depósitos irregulares no exterior 

(BIZELLI, 2002). 

 Um sistema de taxas livres resolveria o problema. Entretanto, os governos 

temem as taxas livres porque encarecem as importações, o que agrava o processo 

inflacionário. Na verdade, a taxa irreal de câmbio não pode ser sustentada 

indefinidamente, porque o aviltamento da moeda estrangeira estimula as importações 

e desestimula as exportações. Assim, em dado momento, cessam as exportações e, 

consequentemente, não há divisas para importar. Nesse momento, o Governo se vê 

obrigado a reajustar a taxa cambial, encarecendo as importações (MAIA, 1999). 
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 Na tentativa de aliviar a carga aduaneira e tributária sobre produtos importados, 

deve haver bastante rigor na gestão dos processos por parte da empresa importadora, 

pois existem diversos mecanismos que podem diminuir sobremaneira alguns 

impostos, acarretando em vantagens competitivas sobre o custo final desses 

produtos. São os chamados mecanismos de incentivo de incentivo à importação, além 

dos regimes aduaneiros especiais, Ex-Tarifário, Entreposto Aduaneiro com Controle 

Informatizado (RECOF), o Regime Aduaneiro Especial de Importação de Insumos 

destinados à Industrialização por Encomenda (RECOM), o Regime Aduaneiro 

Especial de Exportação e de Importação de Bens destinados às atividades de 

pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural (REPRETRO), o 

Regime Especial de Incentivos Para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), só 

para citar alguns.  

 

 MECANISMOS DE INCENTIVO À IMPORTAÇÃO  

 

2.3.1 Ex-tarifário 

 

 A redução da alíquota do Imposto de Importação de bens de capital, de 

informática e de telecomunicação, assim como de suas partes, peças e componentes, 

sem produção nacional, assinalados na Tarifa Externa Comum – TEC com “BK” ou 

“BIT”, poderá ser concedida na condição de “Ex-Tarifário”, ou seja, representam uma 

redução no custo do investimento (CIESP, 2007). 

  

 Para Bizelli (2002), a importância deste regime consiste em três pontos 

fundamentais: 

a) Viabiliza aumento de investimentos em bens de capital (BK), de informática 

e de telecomunicações (BIT) que não possuam produção equivalente no 

Brasil; 

b) Possibilita inovação por parte de empresas de diferentes segmentos da 

economia, com a incorporação de novas tecnologias inexistentes no Brasil, 

com reflexos na produtividade e competitividade do setor produtivo – 

conforme preconizado nas diretrizes do Plano Brasil Maior (PBM); 

c) Produz um efeito multiplicador de emprego e renda sobre segmentos 

diferenciados da economia nacional. 
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 A concessão do regime é dada pela Resolução CAMEX nº 66/2014 da Câmara 

de Comércio Exterior (Camex), após análise pelo Comitê de Análise de ex-tarifários 

(Camex) dos pareceres elaborados pelo SDP.  

 Os pleitos de redução do imposto de importação para bens de capital, de 

informática e de telecomunicações, deverão ser dirigidos à SDP/MDIC e apresentados 

em duas vias originais, em papel timbrado. Depois de protocolado o pleito para a 

solicitação de Ex-Tarifário este poderá ser acompanhado eletronicamente utilizando o 

número de protocolo no site do MDIC, no endereço eletrônico: 

<http://www.protocolo.mdic.gov.br/>. 

 Durante o processo desse estudo, a Resolução CAMEX nº 66/2014 da CAMEX 

foi Revogada pela Portaria nº 309, de 24 de junho de 2019. Corroborando a 

constatação das inúmeras Resoluções, Leis, Portarias, Normas que regem a estrutura 

do comércio exterior brasileiro. 

 

2.3.2 Regime Especial de Incentivos Para o Desenvolvimento da Infraestrutura- REIDI 

 

 Criada em 15 de junho de 2007 a Lei nº 11.488, em seu art. 2º estabelece que 

a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de 

infraestrutura nos setores de saneamento básico, energia, transportes, portos e 

irrigação poderá se beneficiar na desoneração por meio da suspensão do PIS/PASEP 

e COFINS sobre as receitas decorrentes da aquisição e importação de máquinas, 

equipamentos, materiais de construção e serviços relacionados à obra, ainda que esta 

já esteja em desenvolvimento, desde que haja previsão de novos investimentos 

(BRASIL, 2007). Ainda, é suspensa a incidência destas contribuições sobre o aluguel 

de máquinas e equipamentos utilizados nas obras, sendo que os tributos suspensos 

convertem-se em sujeitos à alíquota zero depois de incorporados ao bem. 

 Segundo o Ministério das Minas e Energia (MME), a habilitação de beneficiários 

no REIDI poderá ser requerida por pessoa jurídica de direito privado, titular de projeto, 

para implantação de obras no setor de energia, alcançando geração, cogeração e 

transmissão de energia elétrica.  

 A pessoa jurídica de direito privado, titular do projeto, interessada na adesão 

ao REIDI, deverá requerer o enquadramento do projeto à Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL, acompanhado de Formulário de Informações gerado no Sistema 
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do REIDI - SREIDI, ou à Secretária de Geologia, Mineração e Transformação Mineral 

- SGM, do MME, conforme cada caso. A Agência analisa a adequação do pleito e 

instrui o processo, encaminhando a documentação para decisão final do MME. O 

SREIDI (BRASIL, 2007). 

 Dentre diversos regimes aduaneiros especiais, este é um dos que mais se 

enquadra ao programa do biogás na redução de tributos para a implantação de ETEs, 

visto o MME suspender a exigência das Contribuições para o PIS/PASEP e para a 

COFINS, nas aquisições, locações e importações de bens e nos serviços, vinculadas 

ao projeto de Infraestrutura aprovado, realizadas no período de cinco anos contados 

da data da habilitação de pessoa jurídica, titular do projeto (MME, 2018).  

 

 PLANEJAMENTO LOGÍSTICO DA IMPORTAÇÃO  

 

 Quando uma empresa inicia estudos de exportação ou importação, além dos 

aspectos relativos à negociação dos bens, fundamentalmente devem ser analisados 

três importantes componentes: estudo de viabilidade, operacionalidade e custos. 

 O estudo de viabilidade conduz a empresa a analisar quais as possibilidades 

de existirem os serviços adequados exigidos pela mercadoria no local de origem (no 

país exportador) e no local de destino (no país importador). A operacionalidade 

demonstrará quais os meios de transporte factíveis para o produto, envolvendo ponto 

de embarque, equipamentos e desembarque e os custos definirão se a negociação 

deve ocorrer ou não (LUDOVICO; NELSON, 2010). 

 Independentemente da perspectiva utilizada para definir a logística, considera-

se que os objetivos básicos são os de tratar as atividades logísticas como um sistema 

que garanta sua eficiência, reduzindo custos e tempo de entrega.  

A globalização, que ocorre no mundo desde a década de 1960, fez com que as 

empresas mudassem suas formas de comercialização, o que acabou refletindo na 

implantação de estratégias que a logística possa oferecer (MENDONÇA; KEEDI, 

1997). Conceitua-se a logística como um estudo científico dos sistemas de 

organização e controle, colocado a serviço da atenção da demanda a um menor custo 

(IMAM, 2000). 

Os modais de transporte mais utilizados são o marítimo, aéreo e o rodoviário, 

sendo que o transporte marítimo internacional, como elemento fundamental do 
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comércio mundial, é uma atividade econômica regida por uma extensa gama de 

normas e princípios internacionalmente aceitos.  

O transporte aéreo, por sua vez, conta com maior frequência de serviços, com 

coberturas mais amplas e maior velocidade. Contudo suas tarifas são 

comparativamente mais altas do que os demais meios de transporte. Esse meio 

oferece grandes vantagens à indústria que necessitar importar um componente 

essencial para o funcionamento da linha de montagem.  

 Com relação ao acondicionamento das mercadorias, se a mesma enfrenta 

longo período de viagem passando por vários meios de transporte, ficando exposta a 

avarias, roubos e perdas, então, a unitização ou a embalagem se converte em 

elemento de grande importância na operação internacional. O procedimento logístico 

de unitizar uma carga tem a ver com o tipo de mercadoria, por seus atributos físicos 

por meio de pallets ou contêineres, enquanto que o seu embalamento visa protegê-lo 

durante o manuseio ou transporte. 

Ao analisar o transporte marítimo, o primeiro benefício que se observa é o de 

poder embarcar grandes quantidades de mercadorias, assim como peso ou cubagem. 

Em relação aos custos, dadas as grandes tonelagens que os navios podem 

transportar, as tarifas são em geral muito econômicas, sempre na dependência das 

ofertas e negociações entre o embarcador e a empresa marítima.  Os fretes são 

calculados pela massa (em tonelada) ou volume (m3) do embarque. As empresas 

marítimas consideram sempre o que for maior, pois a regra é para cada tonelada 

existe um espaço de um metro cúbico no navio. Outras formas de cobrança são por 

contêiner (desconsiderando a massa e o volume da mercadoria) ou ainda pelo valor 

da mercadoria (percentual sobre o valor FOB – Ad-valorem). 

No início das atividades, os embarques e desembarques das mercadorias eram 

realizados individualmente, por unidade, e demoravam muito para serem concluídos, 

permanecendo os navios muito tempo nos portos, com custos elevados para os 

armadores e comerciantes (MENDONÇA; KEEDI, 1997). Com o avanço da tecnologia, 

sistemas automatizados, portainers modernos, esteiras transportadoras e com o 

conceito de carga unitizada evoluiu para o uso de pallets e para a criação da grande 

estrela do modal marítimo, o container.  

 A necessidade de reduzir custos de transporte e manuseio e aumentar a 

segurança e a rapidez nos intercâmbios comerciais fez surgir uma caixa padronizada, 

denominada container. Geralmente, no transporte marítimo, os contêineres possuem 
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20` (vinte pés) e 40`(quarenta pés), sendo que os tipo dry standard (padrão) são os 

mais utilizados. Os tipos e finalidade são os mais diversificados, mas sempre devem 

estar de acordo com as padronizações internacionais.  

 Os diversos tipos de containers utilizados no modal marítimo, cada qual 

apropriado para determinadas mercadorias são apresentados no Quadro 4. 

 
 Tipos e finalidades de containers  

Tipo Descrição Finalidade – tipo de carga 
Dry box Totalmente fechado, com 

porta nos fundos 
Container mais utilizado e adequado para a 
maioria das cargas secas como alimentos, 
roupas, moveis, pecas, etc 

Reefer Totalmente fechado com porta 
nos fundos 

Apropriado para cargas pereciveis congeladas 
ou refrigeradas  

Bulk container Totalmente fechado, com 
aberturas no teto (escotilhas) 

Apropriado para transporte de graneis solidos 
(agricolas) 

Open Top Sem teto, fechado com lonas Apropriado para cargas que apresentem 
dificuldades para embarque pela porta dos 
fundos. Proprio para mercadorias que excedam 
a altura do container 

Open side Com apenas 3 paredes, sem 
uma parde lateral 

Para mercadorias que apresentem dificuldades 
para embarque pela porta dos fundos. Exemplo. 
Maquinas com excesso lateral e altura 

Flat rack Container plataforma, 
combinacao de open top e 
open side 

Adequado para cargas pesadas, grandes e com 
excesso de dimensoes 

Plataform Sem paredes e sem teto, 
tendo apenas o piso 

Piso apropriado para cargas de grandes 
dimensoes ou muito pesadas 

Tank Dentro de armacao de 
tamanho padronizado 

Proprio para liquidos em geral, perigosos ou nao 

Fonte: Adaptado de Mendonça e Keedi (1997) 

 

Junto com o acondicionamento de cargas em containers, evoluiu-se também 

para as modalidades de estufagem por FCL (full container load – carga completa de 

container), termo utilizado na ova e desova de container para designar quem realizará 

estas operações, se o armador ou os comerciantes. E LCL (Less than a container load 

– menos do que um container completo), indicando que dentro do container poderá 

conter mercadorias de mais de um cliente (importador ou exportador). As despesas 

logísticas e aduaneiras advindas destes diferentes tipos de acondicionamento, 

também possuem suas características e particularidades. 

O último modal a ser abordado é o rodoviário, sendo que um dos fatores 

básicos para uma boa escolha de transportadora é o poder de negociação dos custos 

operacionais que existem nesse transporte. O pagador do frete deve, de acordo com 

o volume transportado, negociar o frete e outras despesas para poder viabilizar sua 

operação de compra ou venda com o exterior (MENDONÇA; KEEDI, 1997). 
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O transporte terrestre constitui, devido à sua flexibilidade operativa, o meio ideal 

para a realização do serviço porta a porta (door to door – coleta na origem: fabricante 

e ou/exportador e entrega no destino: comprador ou importador). Os custos são bem 

inferiores em relação aos demais meios, por oferecer facilidade de coleta e entrega 

sem transbordos. 

Ainda, segundo Mendonça e Keedi (1997), a composição do frete que deverá 

constar no conhecimento de embarque é a seguinte: (i) frete básico: tarifa x peso ou 

volume da mercadoria; (ii) ad-valorem: percentual cobrado sobre o valor da 

mercadoria a título de seguro obrigatório. O pagador do frete deve consultar a 

transportadora sobre cláusulas de cobertura da apólice assim como os seus custos; 

(ii) taxa de despacho na fronteira: por apresentar valores diferentes entre 

transportadoras, é recomendada a consulta antes da contratação do embarque. 

Uma ferramenta para cálculo de frete rodoviário, incluindo todas as taxas de 

pedágio que ocorrem no percurso, estão disponíveis em <http:www.qualp.com.br>, 

ferramenta disponibilizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, 

2018). 

Destaca-se que uma logística de transporte estruturada adequadamente, 

calcada sobre as diversas variáveis do processo, entre elas os custos e os prazos de 

entrega, podem ser determinantes para a lucratividade ou prejuízo na atividade 

importadora. A cadeia do biogás não é diferente, ao contrário, por ser pioneira em 

diversos aspectos, para que a aquisição de equipamentos no exterior e a logística de 

distribuição desses bens sejam realizadas de forma eficaz desde o ponto de origem 

(exportador) até o destino final (importador), torna-se vital que os profissionais 

envolvidos nas etapas sejam criteriosos para que toda a operação não seja 

comprometida, ocasionando atrasos e custos desnecessários. 
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3 METODOLOGIA 
 

O presente estudo foi desenvolvido para avaliar as principais barreiras 

alfandegárias e legais vinculadas à importação de equipamentos necessários para 

incentivar a recuperação energética do biogás gerado em ETEs. 

Na fase inicial foi constatada a incipiência de fornecedores nacionais de 

equipamentos destinados a plantas de biogás, desencadeando a necessidade de 

importação proveniente de mercados mais consolidados. A metodologia adotada para 

desenvolver o estudo foi de natureza qualitativa, desenvolvida em três etapas. 

A primeira etapa para a estruturação da pesquisa sob o viés exploratório e 

descritivo compreendeu a contextualização do panorama da geração de energia do 

biogás em Estações de Tratamento de Esgoto Sustentáveis – ETEs no Brasil e as 

implicações fiscais, tributárias e alfandegárias de um processo de importação de 

equipamentos para o biogás em ETEs. A segunda etapa contemplou o 

desenvolvimento de uma orientação de trabalho (OT), com o procedimento de um 

processo de importação marítimo de conjunto motogeradores e a terceira etapa 

compreendeu a execução do procedimento (OT) somado a um método de cálculo, os 

quais foram aplicados em estudo de caso demonstrando as despesas aduaneiras, 

tributos, legislações estruturantes e órgãos federais, estaduais e municipais 

envolvidos em um processo de importação, oriundo de três países , para efeitos de 

comparação, assim demonstrados na Figura 4.  
 

Figura 4 -  Delineamento da Pesquisa. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: elaboração própria 
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O desenvolvimento da pesquisa contemplando os objetivos específicos, 

categorias de análise e coleta de dados inerentes a cada uma das três etapas, estão 

resumidos no Quadro 5. 

 
 Etapas para a realização da pesquisa  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 METODOLOGIA PARA A CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETIVO GERAL 

  

O ponto inicial para a estruturação da pesquisa com abordagem qualitativa foi 

buscar a compreensão sobre o panorama da geração de energia do biogás em 

Estações de Tratamento de Esgoto Sustentáveis – ETEs no Brasil, consolidada 

através da presença em palestras ministradas pelo INCT ETEs Sustentáveis, pela 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES-PR) e Companhia 

de Saneamento do Paraná (SANEPAR). Essa fase, desenvolvida entre agosto e 

dezembro de 2017, também compreendeu a estruturação do referencial teórico sobre 

o biogás gerado em ETEs, através das coletâneas desenvolvidas pelo PROBIOGÁS 

(2016) e o Ministério das Cidades com o Guia técnico de aproveitamento energético 

ETAPAS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CATEGORIAS DE 

ANÁLISE COLETA DE DADOS 

1 

Identificar as barreiras 
alfandegárias e legais 
vigentes no Brasil 
associadas com a 
importação de 
equipamentos voltados 
para o uso energético do 
biogás em ETEs 

Lei do Saneamento Básico; 
ETEs e o biogás 
Legislações (Decretos, 
Instruções normativas, Leis 
e Portarias: importação de 
equipamentos). TEC (Tarifa 
Externa Comum); Portal 
Tributário e Siscomex; 

Bibliografia:  
Globalização e Importação 
no Brasil; mecanismos de 
incentivo de importação. 
Tributação no Brasil e 
infraestrutura logística. 
Documental: sites do 
governo Federal 

2 

Desenvolver um 
procedimento Orientação 
de Trabalho (OT) para 
estimativa de custos com 
importação de 
equipamentos para o uso 
energético de biogás em 
ETEs brasileiras 

Ministérios 
Sistemas de Comércio 
Exterior 
Prestadores de serviços 
Sisbacen 
Siscomex 
 

Prestadores de serviço, 
Ministérios, sistemas de 
comercio exterior, TEC. 
Siscomex 
Banco Central 

3 

Aplicar o procedimento 
supracitado para 
estimativas dos custos 
com importação de 
conjunto motogeradores 
de energia elétrica a partir 
de três diferentes origens 
de embarque 

Fabricantes de 
motogeradores; 
Provedores Logísticos 
Normas Fiscais, Tributárias 
e aduaneiras.  
CONFAZ 
SEFAZ 

Bibliografia 
Documental 
Visita técnica à ETE Belém 
(Curitiba-PR) 
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do biogás em ETEs, além dos autores mais referenciados no assunto do biogás em 

ETEs como Chernicharo C.A.L. (2007), Cardoso H. (2017), Mariani L. (2014; 2018), 

Possetti G.R.C.(2018), Valente (2015), Zanette (2009).  

Adicionalmente, compreendeu a investigação em literatura com recorte no 

período de 2000 a 2018 sobre os principais investimentos e planos governamentais 

para seu incentivo na incorporação da matriz energética brasileira sob o viés de 

energias renováveis. Complementando com a evolução do comércio exterior brasileiro 

e as implicações com o atual cenário mundial, exigências documentais e 

administrativas para um processo de importação de equipamentos, respectivas 

implicações legais, tributos e regimes especiais de importação, os impactos causados 

pela globalização. Finalmente com levantamento de dados para a identificação das 

principais barreiras vinculadas com a importação de equipamentos para a cadeia de 

biogás em ETEs.  

 

 IDENTIFICAÇÃO DAS BARREIRAS ALFANDEGÁRIAS E LEGAIS 

 

A estruturação da primeira etapa, com a finalidade de identificar as barreiras 

alfandegárias e legais vigentes no Brasil, associadas com a importação de 

equipamentos voltados para o uso energético do biogás em ETEs, foi realizada entre 

fevereiro a maio de 2018.  

Compreendeu um levantamento minucioso para verificação na literatura sobre 

quantas publicações contemplavam um roteiro de importação de equipamentos 

voltados para a cadeia do biogás, nas seguintes bases de dados: Elsevier, Scielo, 

Emerald e Google Acadêmico, utilizando-se dos termos e sentenças: “biogas 

equipments to Brazil” (equivalente em Português a equipamentos de biogás para o 

Brasil), “procedures to import machines or biogas equipments to Brazil” 

(procedimentos para importar máquinas ou equipamentos para a geração de Biogás 

ao Brasil) com zero resultado, sugerindo não haver ainda um estudo mais 

aprofundado nesse tema.  

A busca, por envolver pesquisa documental, então, direcionou-se aos sites do 

Governo Federal nas bases dos Órgãos intervenientes do Comércio Exterior 

Brasileiro, com destaque especial a consultas no site da Secretaria da Receita 

Federal, órgão federal pela administração tributária e aduaneira:  
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• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC, o qual foi 

substituído pela Secretaria Especial de Comércio Especial de Comércio 

Exterior e Negócios Internacionais – SECINT em 18 de junho de 2019 pela Lei 

nº 13.844/19. Órgão central no âmbito de regulação do Comércio Exterior; 

• Departamento de Operações de Comércio Exterior – DECEX: órgão 

responsável pela operacionalização das políticas da Secretaria de Comércio 

Exterior. O DECEX administra o Sistema Integrado de Comércio Exterior 

(SISCOMEX) e sua função é simplificar a operacionalidade do comércio 

exterior brasileiro e promover as exportações (não é o foco desse estudo).  

• Secretaria de Comércio Exterior – SECEX: responsável por englobar as 

funções de políticas de Comércio Exterior e gestão de controle comercial; 

• Secretaria da Receita Federal – SRF: órgão específico, singular, subordinado 

desde 18 de junho de 2019 ao Ministério da Fazenda. Responsável pela 

administração de tributos de competência da União, inclusive os 

previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio exterior. Também 

subsidia o Poder Executivo Federal na formulação da política tributária 

brasileira e outras atribuições que não serão mencionadas, pois não fazem 

parte do escopo desse estudo.   

• Banco Central do Brasil – BACEN ou BCB: órgão responsável por regular e 

supervisionar todo o Sistema Financeiro Nacional (SFN), controlar o mercado 

de crédito, conduzir as políticas monetária e cambial, habilitar e fiscalizar 

instituições financeiras, entre outros. 
 

A consulta para a coleta de dados nos órgãos governamentais citados acima 

cumpriu com o objetivo na obtenção de dados para a estruturação das três fases 

representativas do Comércio Exterior: 

• Administrativa (operacional)  

• Cambial 

• Fiscal  

 

A pesquisa bibliográfica e documental nessa fase teve o objetivo de identificar 

qual a classificação fiscal (NCM) do conjunto motogerador, além de coletar dados para 
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a estruturação da base de informações sobre o referido equipamento. Os passos 

foram: 

a) Identificar a descrição que melhor identificasse o conjunto motogerador 

em termos de uso (finalidade), capacidade geradora, potência e outros 

elementos necessários para a classificação; 

b) A classificação foi realizada com base na Tarifa Externa Comum (TEC) 

disponível no site da Receita Federal no portal Siscomex; 

c) Obtida a NCM 8503.00.10 para conjunto motogerador de energia de 

biogás gerado em Estações de Tratamento de Esgoto (resíduos 

orgânicos ou esgoto). O objetivo foi identificar a alíquota do Imposto de 

Importação e tributos, se configurado como material proibido à 

importação, possíveis benefícios fiscais tal como “ex-tarifário” ou outras 

exigências à sua comercialização e nacionalização.  

d) Obtida a classificação do produto (NCM), no módulo “Tratamento 

Administrativo” no Siscomex foi analisada a exigência de Licença de 

Importação ou licenciamento automático. Para NCM 8503.00.10, o 

licenciamento é automático, não se exige LI prévia e nem anuência de 

órgão regulamentador; 

Após, ocorreu análise dos dados estatísticos sobre importações desse 

equipamento e procedência (países exportadores) nos últimos dez 

anos. Posteriormente, com análise nos dados estatísticos, se iniciou a 

a identificação das barreiras alfandegárias e legais que podem impactar 

o processo de importação do conjunto motogerador. Análise e 

resultados estão descritos no Capítulo 4, seções 4.1.1 a 4.1.5;  

 

A fase subsequente compreendeu os indicadores de medidas tarifárias 

utilizadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC) para situar o Brasil em 

relação aos Estados Unidos (importante parceiro comercial brasileiro), países da 

OCDE2 e América Latina. Posteriormente, ocorreu o levantamento dos principais 

entraves regulatórios para importar no Brasil, barreiras ao comércio internacional, 

 
2 OCDE: organização que promove políticas públicas entre países mais ricos; auxilia no desenvolvimento e expansão econômica 

das nações integrantes, proporcionando ações que possibilitem a estabilidade financeira e fortaleçam a economia global dos 
36 países membros composta pela Irlanda, Estônia, Áustria, Austrália, Bélgica, Islândia, Polônia, Dinamarca, Alemanha, 
França, Finlândia, Coréia do Sul, Luxemburgo, Canadá, República Tcheca, Países Baixos, Estados Unidos, México, Noruega, 
Reino Unido, Chile, Portugal, Japão, Suécia, Suíça, Eslováquia, Eslovênia, Turquia, Espanha, Grécia, Nova Zelândia, 
Hungria, Israel, Itália e Letônia. 
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custos na importação brasileira, com análise no guia elaborado pelo FUNCEX para o 

Ministério das Relações Exteriores – How to Export to Brazil.  

Ressalta-se a importante contribuição para a estruturação dessa etapa, do 

manual de Orientações de Importação de Equipamentos de Biogás elaborado pelo 

GIZ, em colaboração com o Ministério das Cidades (2016). 

Esse manual faz parte da coletânea de publicações do Probiogás (2016), da 

Série Desenvolvimento do Mercado de Biogás. Para melhor inserir o Projeto nas 

políticas nacionais, foi criado um Comitê Gestor Interministerial com a função de 

assegurar a integração entre as diversas áreas do Governo Federal com atuação no 

tema. O Comitê era formado pelos seguintes órgãos: Ministério das Cidades, do Meio 

Ambiente, da Ciência, da Tecnologia e Inovação, das Minas e Energia, da Agricultura, 

da Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio 

Exterior, assim como o Governo Alemão, por meio da Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).  

A coletânea de publicações do PROBIOGÁS é uma importante contribuição 

governamental aos profissionais brasileiros que atuam em diferentes setores da 

infraestrutura, energia renovável, inovação tecnológica e, em especial, no setor de 

saneamento. Essa coletânea é composta por cadernos técnicos que tratam do biogás 

como tema central. Ainda sobre o manual Orientações Importação equipamentos de 

biogás, o mesmo abrange explicações detalhadas por profissionais altamente 

relevantes no cenário nacional, com profundo conhecimento em Legislações 

Aduaneiras e Fiscais, além de dispor de respostas às principais dúvidas sobre 

importação de equipamentos para o biogás.   

 

 PROCEDIMENTO PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS COM IMPORTAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS  

 

A abrangência da segunda etapa compreendeu o período de janeiro a maio de 

2018, com o intuito do desenvolvimento do procedimento de estimativa de custos com 

importação de equipamentos, e na sequência estruturar uma orientação de trabalho – 

OT, para tanto, cumpriram-se os seguintes passos: 

a) Análise de literatura apresentada em artigos, dissertações e teses que 

reunissem as palavras: investimentos relacionados à geração de energia a 

partir do biogás, custos aduaneiros e logísticos em um processo de 
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importação, além dos maiores entraves para importar no Brasil. A coleta de 

dados foi principalmente em dados e relatórios obtidos pelo MDIC, Banco 

Mundial, Portal Siscomex da Receita Federal, livros de comércio exterior, 

coletânea de publicações do PROBIOGÁS da série Desenvolvimento do 

Mercado de Biogás, consulta a provedores logísticos e despachantes 

aduaneiros. O recorte da pesquisa refere-se aos últimos 15 anos de 

abrangência às leis de Comércio Exteriores e aplicadas a equipamentos; 

b) Criação de planilha com a estruturação de um processo de importação que 

abrangesse os tópicos: registro de empresa importadora, Incoterms, 

classificação fiscal dos motogeradores, câmbio e condições de pagamento, 

tratamentos administrativos e despacho aduaneiro. A planilha contendo 

método de cálculo, servirá como ferramenta para a estimativa e também 

como uma referência para o entendimento acerca do percentual de 

incidência de tributos e impostos acarretados com importação de 

equipamentos, principais custos logísticos, aduaneiros e operacionais;  

c) Elaboração de quadro com os impostos federais, estaduais e municipais e 

demais tributos incidentes em um processo de importação com a finalidade 

de avaliar o percentual que os tributos representam em comparação com o 

Valor da Mercadoria no Local de Embarque (VMLE); 

d) Elaboração de quadro com as despesas logísticas e aduaneiras utilizadas 

no modal marítimo por categoria de estufagem FCL (Full Container Load – 

container contendo mercadoria de um único importador); 

e) Análise da Tarifa Externa Comum (TEC) para o desenvolvimento do método 

para a classificação fiscal de equipamentos. Após análise nas 21 Seções e 

96 Capítulos, o equipamento adotado para análise foi enquadrado na NCM 

8503.00.10, demonstrando ser a mais apropriada. A importância da 

utilização da NCM correta é devido à cobrança do Imposto de Importação 

(II), sendo fundamental para o cálculo dos demais tributos e sobretaxas 

aplicáveis; 

f) O procedimento em formato de orientação de trabalho (OT) foi estruturado 

tendo como base principal o site da Secretaria da Receita Federal, os 

portais do Siscomex, do BACEN, do SISCOSERV e da SEFAZ, com 

alíquotas incidentes de tributos, decretos, normas, portarias, instruções 

normativas, e leis que regem o comércio exterior brasileiro.       
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 ESTUDO DE CASO: IMPORTAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOGERADORES DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

 

A terceira etapa com a finalidade de estruturar o estudo de caso foi realizada 

de junho a agosto de 2018. O estudo de caso foi motivado pela principal premissa de 

não haver um mercado consolidado no Brasil com equipamentos destinados ao 

biogás, existindo também uma enorme dificuldade na estimativa de custos envolvidos 

na aquisição de alguns deles, principalmente os importados. Dessa forma, houve 

constatação de que os equipamentos de maior custo como motogeradores, gasômetro 

e outros de medição representam impacto significativo na viabilidade dos projetos de 

ETEs com recuperação de biogás.  

Decorrente do exposto, a opção pelo estudo utilizando-se o motogerador 

ocorreu em razão do mesmo, sozinho, representar em torno de 20 a 30% do custo do 

investimento necessário para a instalação de uma Estação de Tratamento de Esgoto 

Sustentável (VALENTE, 2015), parcela significativa na viabilidade econômica e, 

portanto, oferecendo uma boa visibilidade do real impacto que os percentuais do 

Imposto de Importação (II) e do ICMS, tributos que normalmente mais oneram as 

importações, interferindo na atividade de aquisição no mercado externo. 

Inicialmente, realizou-se um estudo detalhado de rotas logísticas internacionais 

utilizando o modal marítimo, com análise de três cenários cujos pontos de origem 

foram no porto de Hamburgo na Alemanha (cenário nº 1), porto de Miami nos Estados 

Unidos (cenário nº 2) e porto de Tóquio no Japão (cenário nº 3). 

A adoção destes três países se deu, primeiramente, por localização geográfica 

distinta para efeitos comparativos do valor representativo referente ao frete 

internacional. Assim, um país da Europa, um da Ásia e outro da América do Norte. 

Segundo, porque a Alemanha e o Japão têm incentivado a adoção de energias 

renováveis e os Estados Unidos um significativo parceiro comercial do Brasil. 

Adicionalmente, os três países possuem um alto potencial de desenvolvimento 

econômico e pertencem a OCDE. 

A análise comparativa desses três cenários serviu de base para a estimativa 

de custos e estruturação de um estudo de caso para importação de motogeradores 

com a potência nominal de 1 MW, visando mensurar se realmente os tributos e taxas 

impactam um processo de importação e quais são os mais onerosos. 
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Para tanto, adotaram-se as seguintes variáveis na composição dos cenários: 

 

a) Escolha do fornecedor e modelo: G&E Power (Modelo J320), Conforme 

cotação realizada com os fabricantes de diferentes marcas importadas, 

desenvolvidas especialmente para o biogás para uma faixa superior a 

375kW, o fabricante que apresentou modelos com as características mais 

aproximadas a NCM 8503.00.10 foi o fabricante G&E. Modelo sugerido pelo 

fabricante foi o J320. A Figura 5 apresenta as características técnicas e 

potência do grupo motogerador modelo J320; 

b) A adoção da potência nominal de 1MW para o desenvolvimento dos 

cenários foi em razão de ser valor de referência para a minigeração de 

energia elétrica preconizada pela REN 687/15 da ANNEL; 

c) Modal marítimo: justificado (i) pelas dimensões do motogerador; (ii) pela 

economia do valor do frete internacional em relação a outros modais de 

transporte; (iii) acondicionamento em container de 40’ pelas dimensões e 

peso do conjunto motogerador; (iv) e cotação de transporte do provedor 

logístico que reuniu mais vantagens técnicas e econômicas; 

d) Modalidade FCL-FCL (Full container load) pelas vantagens logísticas e 

maior rapidez no desembaraço aduaneiro, evitando custos extras de 

armazenagem. Nessa modalidade, evitam-se, sobretudo despesas 

portuárias em desconsolidação de cargas (origem = carga/destino = 

descarga) e pelas características técnicas de peso e volume do modelo GE 

Jenbacher, justifica-se o carregamento em um container de 40’, contendo 

mercadoria de um único importador; 

e) Em primeira análise, optou-se pelo porto de Paranaguá como porto de 

descarga (destino final) na composição do cenário (i) pela sua localização 

geográfica privilegiada que permite o fácil transporte e acesso de produtos 

aos países do MERCOSUL e principais Estados brasileiros; (ii) pelos 

investimentos do governo do Estado em infraestrutura, melhorando sua 

eficiência e produtividade em carga e descarga de containeres ; (iii) pela 

facilidade na obtenção da coleta de dados sobre tarifas portuárias 

atualizadas (site do Porto de Paranaguá em: <http:// 

www.portosdoparaná.pr.gov.br>); (iv) e pela  proximidade, caso fosse 
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necessário uma coleta de dados mais abrangente e presencial durante o 

desenvolvimento da pesquisa; 

f) Realizados cálculos com incentivos fiscais, utilizando-se para a base de 

cálculos a alíquota de ex-tarifário de 2% sobre o Imposto de importação (II) 

sobre o qual se derivam todos os demais tributos e impostos. Para efeitos 

comparativos, foram realizados cálculos sem nenhum tipo de incentivo, 

adotando-se a alíquota de 14% sobre o Imposto de Importação (II) conforme 

enquadrado na Tarifa Externa Comum (TEC) com o objetivo de verificar o 

percentual representado por impostos, custos logísticos e administrativos 

de um processo de importação, contribuindo para o entendimento do 

impacto que os encargos tributários e logísticos causam em um projeto, 

caso não sejam bem dimensionados. 

 

A taxa cambial utilizada para os cálculos de paridade entre USD dólar (dólar 

dos Estados Unidos) e R$ (real) foi a do dia 24/09/2018, ou seja, 4,0570, obtida no 

site do Simulador Administrativo e Tributário da Receita Federal em 

http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador. 

 

A Figura 5 reúne as informações e características técnicas do conjunto 

motogerador, do fabricante G&E, modelo Jenbacher J320. 

 

  

http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador
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Figura 5 -  Características técnicas motogerador G&E Jenbacher J320 

 

 
Fonte: GE Power (2018) 

 

 
 



 59 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

 BARREIRAS ADUANEIRAS E LEGAIS PARA IMPORTAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS VOLTADOS PARA O USO ENERGÉTICO DO BIOGÁS EM 

ETEs 

 

 Alguns entraves verificados, atualmente, no Brasil para a geração de energia a 

partir do biogás, estão diretamente ligados à falta de equipamentos nacionais 

desenvolvidos para esse fim. Atualmente, o país não possui tecnologia própria de 

grande porte, o que acarreta a necessidade de importações desses equipamentos, 

principalmente de fábricas europeias, onde a conversão energética do biogás já faz 

parte da rotina deles. Os custos envolvidos referentes à importação englobam as 

despesas com transportes, impostos, taxas alfandegárias, tornando o preço final, 

dependendo do uso, inviável (FIGUEIREDO, 2011).  

 Diversas barreiras que engessam o processo de desenvolvimento da cadeia do 

biogás no país podem ser identificadas, as quais estão diretamente relacionadas à 

atividade de importação. O próprio significado de “importação” no dicionário nos 

remete a algo dificultoso e árduo:  

 
Importação é o processo comercial e fiscal que consiste em trazer uma 
carga ou produto do exterior para o país de referência. A mesma tende 
a ser adquirida via nacionalização do produto, que ocorre a partir de 
procedimentos burocráticos ligados à receita do país de destino, bem 
como da alfândega durante o descarregamento da entrega, que pode 
ser via área, marítima, rodoviária ou ferroviária. (Dicionário Informal, 
2018, p. 1). 

 

 O foco desse estudo é identificar as barreiras que dificultam um processo de 

importação, posteriormente, uma análise mais criteriosa será utilizada na verificação 

dos impactos que os trâmites burocráticos, aliados à ausência de clareza nos 

mecanismos facilitadores de desoneração de custos de importação, possam inibir os 

investimentos e encaixar o biogás como fonte dentro da matriz energética nacional. 

  

4.1.1 Barreiras Fiscais 

 

O potencial de produção de biogás gerado em ETEs no Brasil ainda é pouco 
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aproveitado, apesar dos benefícios sociais, econômicos e ambientais que pode gerar. 

Isso ocorre porque existem algumas barreiras ao seu desenvolvimento, da mesma 

forma que ocorre com qualquer nova tecnologia alternativa que é inserida no mercado 

(MARIANI, 2018). Além disso, para Zanette (2009) podem-se considerar barreiras ao 

aproveitamento energético dessa fonte de energia principalmente: gestão dos 

serviços de coleta e tratamento de resíduos sólidos e efluentes, barreiras econômicas 

e financeiras, além do baixo grau de coordenação entre os diversos órgãos do governo 

referente à elaboração eficaz de políticas e elaboração de programas.  

Atualmente, muitos equipamentos utilizados na produção e purificação do 

biogás estão sendo importados. Logo, enquanto eles não forem fabricados no país, 

presume-se que os tributos serão os maiores responsáveis pela oneração do 

processo de aquisição, tornando em muitos casos, os investimentos inviáveis.  

Diante do exposto, o objetivo da identificação das barreiras fiscais em 

importação de equipamentos para a geração de biogás em ETEs, será confirmar se a 

dialética associada aos tributos de importação, como um significativo entrave para o 

desenvolvimento dessa energia no país está sustentada em argumentação sólida.  

O método proposto permite análise qualitativa da representação que o impacto 

fiscal reflete na estimativa de custos em relação à unidade de análise, ou seja, o 

equipamento denominado conjunto motogeradores, cuja Classificação Fiscal de 

Mercadoria, (NCM), verificada no Portal Único de Comércio Exterior, o Siscomex, a 

que melhor se enquadrou nas características informadas pelo fabricante G&E foi 

8503.00.10, dessa forma as alíquotas fiscais incidentes sobre essa NCM, estão 

sumarizadas no Quadro 6.   

Após a análise, buscaram-se no Siscomex informações sobre os 

procedimentos fiscais, existência de regimes aduaneiros especiais, licenciamentos, 

benefícios fiscais e legislações para uma categoria de análise mais abrangente, 

revelando existência de Resolução específica para conjunto de máquinas para o 

biogás, assim discriminado na sequência.  

O Diário Oficial da União (DOU) publicado em 08 de outubro de 2018, conforme 

a Resolução nº 733, de 05 de setembro de 2018, faz saber: 

 

 
3 RESOLUÇÃO nº 73 do Diário Oficial da União, de 05 de setembro de 2018. Nota: Altera para zero 

por cento de alíquota ad valorem para Imposto de Importação para Bens de Capital. Ex-076 – 
Combinações de máquinas para produção de biogás [...] a partir de resíduos orgânicos e esgoto. 
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Altera para zero as alíquotas do Imposto de Importação incidentes 
sobre os Bens de Capital que menciona, na condição de Ex-Tarifários. 
Art. 10 Ficam alteradas para zero por cento até 30 de junho de 2020, as 
alíquotas ad valorem do Imposto de Importação, incidentes sobre os 
seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-Tarifários: (BRASIL, 2018). 
 

 
A Resolução nº 73 do DOU, representada na Figura 6, altera para zero por 

cento a alíquota ad valorem do I.I para a NCM 8421.39.90, Ex-tarifário 075, para o 

conjunto de combinações de máquinas para a purificação do biogás. Entretanto, 

observou-se que, para equipamentos utilizados para geração de energia a partir do 

biogás não ocorreu nenhum incentivo semelhante.  

O conjunto motogerador, uma das variáveis utilizadas nesse estudo, cuja NCM 

é 8503.00.10, não obteve nenhuma alíquota reduzida para importação, ou conforme 

a Resolução nº. 73, sob a condição de Ex-tarifário. Esse regime especial de 

importação impacta diretamente o Imposto de Importação (II), reduzindo o percentual 

da alíquota do referido imposto.  
 

Figura 6 -  Resolução nº. 73, de 05 de setembro de 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fonte: Diário Oficial da União - DOU (2018) 
  

Assim, uma barreira identificada que pode inibir sobremaneira os investimentos 

e exercer influência sobre os avanços de projetos de recuperação energética de 

biogás no Brasil, conforme representado no Quadro 6, é em relação aos tributos 
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incidentes sobre o conjunto motogeradores. Refere-se à barreira fiscal referente à 

alíquota do tributo federal, Imposto de Importação, que para essa NCM é 14%.  

 
 Impostos e Alíquotas - NCM 8503.00.10 – Motogeradores 

 
NCM 8503.00.10 - Motogeradores 

IMPOSTOS ALÍQUOTAS 
I.I.- Imposto de Importação 14% 
I.P.I- Imposto sobre produtos  industrializados 10% 
PIS- Programa de Integração Social 2,10% 
COFINS- Contrib. Financiamento Segur. Social 10,65% 
ICMS – Imposto s. circulação mercador. e serv. 18% 

Fonte: Elaboração própria adaptado do Simulador Tributário e Admin. da Receita Federal 
(2018) 
 

Considerando que o valor pago pela empresa importadora, a título do Imposto 

de Importação compõe a Base de Cálculo dos demais tributos devidos em uma 

operação de Importação, diante disso, o Ex-tarifário ganha extrema relevância, uma 

vez que a redução no Imposto de Importação traz como consequência direta, a 

diminuição do valor absoluto a ser recolhido, juntamente com os demais tributos 

incidentes sobre a importação do produto beneficiado com esse regime diferenciado. 

É importante considerar que, tanto o conjunto de máquinas quanto os 

equipamentos motogeradores tem a mesma finalidade (utilização), 

consequentemente, verifica-se uma lacuna na abrangência do benefício fiscal, pois 

somente a unidade composta por “Combinações de máquinas para purificação do 

biogás” contemplada pelo Ex-tarifário 075 teve a alíquota do Imposto de Importação 

reduzida a zero.  

Concluindo que, no ambiente regulatório, percebem-se fragilidades no que 

tange aos mecanismos de incentivo aos equipamentos para o biogás gerados em 

ETEs. A sugestão de mitigação dessa barreira justifica-se pelo conjunto motogerador 

apresentar-se como um dos equipamentos principais para a geração de energia a 

biogás, mas também como um dos mais onerosos. Portanto, deveria contemplar um 

benefício fiscal mais competitivo por meio de alíquotas com percentuais mais baixos, 

visando fomentar investimentos, acarretando na possível ampliação do número de 

ETEs para geração de biogás no Brasil.  

Os motogeradores estão na categoria de máquinas e equipamentos (BK) bens 

de capital e são utilizados na geração de energias renováveis, não sendo contemplado 
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com Ex-tarifário, se sugere que existe similar nacional para esse tipo de 

equipamento4.  

Para determinar o impacto fiscal representado pela alíquota do Imposto de 

Importação em um processo de importação, cujo produto não seja contemplado com 

o benefício de Ex-tarifário, demonstra-se no Quadro 7, a diferença na estimativa do 

custo total  entre impostos integrais com uma alíquota de 14% no II e 10% de IPI, face 

aos mesmos 14% no I.I., porém com zero % de IPI incidindo na Base de Cálculo, 

quando do benefício de Ex-Tarifário na importação do conjunto motogerador, em que:  

 
• Imposto de Importação (I.I) = imposto federal que incide sobre o Valor Aduaneiro 

(VA) e corresponde ao custo do produto acrescido do frete e do seguro internacional.   
Onde o custo do produto pactuado com o fornecedor ou Valor da Mercadoria no Local 
de Embarque (VMLE) é USD 600.000,00 
Frete Internacional Marítimo é USD 1.700,00 
Seguro Internacional é 5% sobre o Valor da Mercadoria no Local de Embarque 
(V.M.L.E), ou seja, USD 30.000,00 
O Valor Aduaneiro (VA) é USD 631.700,005 
Taxa do dólar americano em 29/09/2018 é R$ 4,0570; 
Convertendo os valores acima em Reais, teremos: VMLE = R$ 2.434.200,006 
Frete Internacional = R$ R$ 6.896,90 
Seguro Internacional = R$ 121.710,00 
Valor Aduaneiro (VA) = R$ 2.562.806,90 
A alíquota do Imposto de Importação para a NCM do conjunto motogerador é 14%, 
onde R$ 2.562.806,90, 00 (Valor Aduaneiro) x 14% = R$ 358.792,97. 
 
O valor a pagar no Imposto de Importação é o mesmo, tanto para o produto 

que paga os impostos integrais, quanto para o produto que recebe o benefício de Ex-

tarifário, pois esse imposto tem sua Base de Cálculo no Valor Aduaneiro, que é 

idêntico para ambas às situações. 
• Imposto sobre Produto Industrializado (IPI). Imposto federal recolhido no Siscomex 

e sua Base de Cálculo será o Valor Aduaneiro (VA), acrescido do Imposto de 
Importação (I.I). Calcula-se o IPI aplicando-se a alíquota da Tabela de Incidência de 
Imposto sobre Produtos (TIPI) de 10%  
Onde  

 
4 O regime de Ex-tarifário é uma redução temporária da alíquota do Imposto de Importação (II) para os 

bens de capital (BK) e de informática e de telecomunicação (BIT), assim grafados na Tarifa Externa 
Comum (TEC) quando não houver a produção nacional equivalente. Ou seja, representa uma 
redução no custo do investimento. Portanto, para que uma máquina ou equipamento possa obter o 
benefício do Ex-Tarifário, terá que satisfazer essas duas condições simultaneamente: estar grafado 
na TEC como BK ou BIT / não possuir similar nacional naquela mesma descrição técnica, embora 
na mesma NCM, mas com capacidade, potência, eficiência ou outros parâmetros mensuráveis, que 
o diferenciem de um equipamento nacional. Fonte: (BRASIL, 2017) 

5 Para a obtenção do Valor Aduaneiro do equipamento motogerador, necessário verificar o Valor da 
Mercadoria no Local de Embarque (VMLE) pactuado com o fornecedor, nesse caso, USD600.000,00 

6  Para chegarmos ao valor da VMLE converter em reais, em que: a taxa do dólar em 29/09/2018 era 
    R$4,0570. Logo, USD 600.000,00 x 4,0570 = R$ 2.434.200,00 (VMLE). 
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Valor Aduaneiro (VA)          = R$ 2.562.806,90 
Imposto de Importação (I.I) = R$ 358.792,97 
IPI = (V.A) + (I.I) * 10%.   
IPI = (R$ 2.562.806,90 + R$ 358.792,97) * 10% = R$ 292.159,99 
 
O valor a recolher referente ao IPI agora é diferenciado na Base de Cálculo, o 

produto que recolhe os impostos integrais, sofre maior impacto em tributação 

decorrente da alíquota de 10%, resultando em R$ 292.159,99, enquanto que o produto 

que recebe o benefício de Ex-Tarifário, a incidência do IPI é zero. 

 

• Taxa do Siscomex  
No ato do registro da Declaração de Importação (D.I), o importador pagará uma taxa 
pela utilização do sistema, conhecida como Taxa Siscomex, esse valor é tabelado, 
com majoração por adição (cada NCM ou descrição na sequência da primeira é 
considerado uma adição). A partir de 2005, essa taxa tem sofrido reajustes anuais. Os 
valores sempre podem ser consultados no Portal Siscomex.  
Em 29/09/2018 era R$ 214,50. 
 
O valor a recolher referente à Taxa do Siscomex é idêntico, tanto para o produto 

que paga os impostos integrais, quanto para o produto que recebe o benefício de Ex-

Tarifário. 
 

• Base de Cálculo PIS/COFINS 
Calcula-se o PIS aplicando-se a alíquota de 2,10 % sobre o Valor Aduaneiro (VA) 
Calcula-se o COFINS aplicando-se a alíquota de 10,65% sobre o Valor Aduaneiro (VA)  

 
• Programa de Contribuição Social - PIS  

Onde , o VA é R$2.562.806,90. 
Alíquota do PIS é 2,10%%  
Logo (R$2.562.806,90 x 2,10%) = R$ 53.818,94. 
PIS = R$ 53.818,94 
 
O valor a recolher referente ao PIS é o mesmo, tanto para o produto que paga 

os impostos integrais, quanto para o produto que recebe o benefício de Ex-Tarifário, 

pois esse imposto tem sua Base de Cálculo no Valor Aduaneiro, que é idêntico para 

ambas às situações.  
 

• Contribuição para o Pagamento da Seguridade Social – COFINS 
Calcula-se o COFINS aplicando-se a alíquota de 10,65% sobre o Valor Aduaneiro 
(VA) na Base de Cálculo quando o recolhimento dos impostos são integrais. 
Calcula-se o COFINS aplicando-se a alíquota de 9,65% sobre o Valor Aduaneiro (VA) 
quando incide benefício de Ex-Tarifário na alíquota ad-valorem no recolhimento. 
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Recolhimento com impostos integrais, onde o VA é R$ 2.562.806,90, logo 
(R$2.562.806,90 x 10,65%)= R$ 272.938,93. 
Recolhimento com incidência de Ex-Tarifário na alíquota ad-valorem 9,65%, onde o 
VA é R$ 2.562.806,90, logo (R$2.562.806,90 x 9,65%)= R$ 247.310,87. 
 
 
O valor a recolher referente ao COFINS agora é diferenciado na Base de 

Cálculo, o produto que recolhe os impostos integrais, sofre maior impacto em 

tributação decorrente da alíquota de 10,65% resultando em R$ 272.938,93; enquanto 

que o produto que recebe o benefício de Ex-Tarifário, a alíquota incidente é 9,65%, 

correspondendo à R$ 247.310,87. 
 

 
• Base de Cálculo Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) – Imposto Estadual – Caracteriza-se por ter alíquotas diferentes em cada 
Estado da Federação, e Convênios Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). 

Calcula-se o ICMS aplicando-se a alíquota de 18% (Estado do Paraná), sobre o Valor 
Aduaneiro (V.A) acrescido ao valor do I.I.  + valor do IPI + valor do próprio ICMS obtido. 
Onde  
VA é R$ 2.562.806,90 
Imposto de Importação (I.I) é R$ 358.792,97 
IPI é R$ 292.159,99 (impostos integrais) e IPI = zero (Ex-Tarifário). 
PIS é R$ 53.818,94 
COFINS é 272.938,93 (impostos integrais) e R$ 247.310,87 com Ex-Tarifário. 
Taxa do Siscomex é R$ 214,50 
Alíquota do ICMS é 18%, pois o processo é simulado no Estado do Paraná.  
Logo  
(R$2.562.806,90 + R$ 358.792,97+292.159,99+ICMS) x 18% = (100%-18%). 
  
Obtemos assim a equação = (VA +I.I + IPI+Taxa Siscomex.+PIS/Cofins)/(0,82)*0,18 
Resultando em: ICMS de R$ 777.233,90 (impostos integrais) e ICMS de R$ 
707.475,55 
 
O valor a recolher referente ao ICMS também é diferenciado na Base de 

Cálculo, o produto que recolhe os impostos integrais, sofre maior impacto em 

tributação decorrente da incidência da alíquota do IPI, resultando em R$ 777.233,90 

enquanto que o produto que recebe o benefício de Ex-Tarifário, a alíquota do IPI é 

zero, correspondendo à R$ 707.475,55. 
 

O demonstrativo dos impostos para a nacionalização do conjunto 

motogeradores estão sumarizados no Quadro 7, indicando os tributos incidentes em 

um processo com recolhimento integral e com benefício de Ex-Tarifário.
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 Demonstrativo de Impostos - Nacionalização de Motogeradores 
 

 
Fonte: Elaboração própria  

 

 Diante de uma análise detalhada do Quadro 7, infere-se que o total de impostos 

envolvidos em um processo de importação são elevados. Mesmo naqueles casos em 

que o equipamento possa ser beneficiado com redução da alíquota do Imposto de 

Importação através de Ex-Tarifário, notadamente a política tarifária e fiscal brasileira 

é protecionista.   

Os percentuais dos impostos quando comparado com o valor de aquisição do 

produto no exterior, nesse momento chamado de Valor da Mercadoria no Local de 

Embarque (VMLE), representa 72% de carga tributária, enquanto que na coluna 

“Impostos Redução e Isenção” (alíquota com incentivos fiscais) totalizam 56%.  

A razão está no Imposto de Importação, pois é a partir desse imposto que os 

demais são calculados, corroborando a constatação que as barreiras ao comércio 

internacional são elevadas, principalmente sobre os bens de capital (BK), que 

deveriam ser prioritariamente considerados para a evolução tecnológica e 

modernização da infraestrutura, porém, na prática o comércio é regulado com um alto 

grau de proteção e se dá, prioritariamente, por meio de tarifas.   

Assim, uma barreira identificada para avançar com projetos de recuperação 

energética de biogás no Brasil, conforme sumarizado na Figura 7, é fiscal em relação 
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ao conjunto motogeradores, cuja NCM verificada no Portal do Siscomex é 8503.00.10. 

Dessa forma, a primeira barreira identificada refere-se a barreiras fiscais representada 

por alíquotas do Imposto de Importação que para essa NCM é 14%.  

Outro forte argumento sobre as tarifas elevadas praticadas no Brasil, para 

efeitos comparativos, a Figura 7 sumariza a média de tarifas de alíquotas de imposto 

de importação adotadas pelo Brasil e os principais países referente ao ano fiscal de 

2015 para Bens de Capital (BK). 

 Para Bens de Capital, o Canadá é o que tem tarifa mais baixa, favorecendo a 

importação de equipamentos com tecnologia avançadas, enquanto que na América 

do Sul, o Chile é o país que apresenta uma média menor de tarifação, sendo que o 

Brasil é o que tem as tarifas mais onerosas, na ordem de 9,62.   

 
 
Figura 7 -  Média de alíquotas de Imposto de Importação (II) produtos gerais e Bens de 

Capital (BK) – Brasil e Mundo – 2015 

     
 

     
Fonte: OCDE (2018) 

 

Sendo assim, com uma média de alíquota do Imposto de Importação na ordem 

de 9,6, o Brasil cria um abismo quase que intransponível para investimentos em 
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inovação ou melhorias na infraestrutura tecnológica nacional através da aquisição de 

máquinas e equipamentos de ponta.  

Adicionalmente, constata-se que para alguns setores, existem políticas 

diferenciadas de incentivos para a importação de máquinas e equipamentos, visto 

que, de acordo com estatísticas publicadas pelo Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (MDIC, 2017), o governo reduziu a alíquota do Imposto de 

Importação para 2% para cerca de 4.900 equipamentos para o setor médico-

hospitalar, autopeças, alimentício, eletroeletrônico e embalagens.  O segmento de 

energia não foi contemplado evidenciando que a redução da referida alíquota não foi 

estendida a nenhum equipamento utilizado na cadeia de biogás.  

Desenvolvimento tecnológico e comércio exterior se fazem com investimentos, 

com um sistema tributário e aduaneiro que estimule a competitividade. Inexistindo 

tarifas que encareçam o produto, a disputa pelo mercado consumidor sofrerá 

fortemente a influência de seu custo e qualidade (VELLOSO, 2006; GARCIA JUNIOR, 

2005).  

 

4.1.2 Barreiras Técnicas 

 

Segundo Popper et al. (2004 apud BURNQUIST, 2007), a caracterização do 

que se constitui uma barreira técnica ao comércio, ainda vem sendo um desafio tanto 

para pesquisadores quanto para formuladores de políticas para o comércio 

internacional. Alguns autores atribuem essa dificuldade à existência de várias linhas 

de conhecimento, tais como aspectos tecnológicos, legal, econômico e político.  

As barreiras técnicas que podem impactar sobremaneira um processo de 

importação, seja pela incidência de multas ou pelo atraso no desembaraço da 

mercadoria, seguem abaixo: 

a) Multa por erro de classificação fiscal: erro na classificação da NCM. Multa 

devido a erro na classificação além de prejudicar a imagem do importador, 

pois pode ser mal interpretada pela Receita Federal como uma tentativa de 

evasão fiscal, caso a alíquota do Imposto de Importação da NCM 

classificada seja menor do que a indicada pela Receita Federal; 

b) Laudo técnico por erro de classificação fiscal: caso a Receita Federal tenha 

dúvidas sobre a NCM correta do produto importado, ela solicitará como 

exigência que um técnico de laboratório especializado ou engenheiro do 
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CREA e credenciado pela SRF analise o produto e indique qual é a 

classificação fiscal correta. O valor aproximado do laudo é R$ 1.500,00 que 

será por conta do importador; 

c) Falta de LI prévia ao embarque para produtos que exijam licenciamento: 

muitos importadores terceirizam suas atividades aos prepostos, os quais 

normalmente não possuem o conhecimento técnico total exigido do 

processo fabril do importador, acarretando em não consulta ao despachante 

sobre a necessidade de Licença de Importação (LI) para alguns produtos, 

ocasionando o embarque da mercadoria importada na origem. Ao registrar 

a DI no Siscomex, o despachante se deparará com a exigência no sistema, 

portanto, multas e atrasos poderão ocorrer dessa não observação, além 

disso, caso o importador não realize uma análise criteriosa de despesas, 

passará despercebido o motivo de mais uma despesa extra e não devida, 

além do aumento do tempo para importar determinados produtos. 

 

A maior barreira técnica enfrentada nesse estudo caracterizou-se pela 

dificuldade em encontrar um “norte” e direcionar com segurança a coleta de dados, 

principalmente, em relação ao estrutural do procedimento de importação. 

Primeiramente, pela quantidade de instruções normativas, decretos, normas, 

portarias, e os órgãos federais envolvidos em comércio exterior, ora relacionados à 

fase administrativa, ora em relação à fase fiscal. 

Posteriormente, poucos profissionais de comércio exterior, agentes de carga 

ou da área fiscal, puderam oferecer com segurança informações sobre mecanismos 

legais vigentes relacionados a equipamentos de biogás, além dos percentuais 

recolhidos referentes às taxas logísticas internacionais e/ou portuárias, em que 

momento elas são recolhidas e quem é o ator responsável por cada ação. 

E, finalmente, uma fragmentação enorme nos portais, manuais, sistemas 

informatizados dos órgãos gestores de comércio exterior para a obtenção clara das 

etapas sequenciais de um processo de importação. Inexiste um único local a ser 

consultado, mesmo no portal Siscomex da Receita Federal, a barreira técnica a ser 

transposta constitui-se em enorme desafio. 

 

4.1.3 Barreiras Administrativas 
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Barreiras administrativas, incentivos suspeitos de irregularidades a algumas 

empresas locais, conduz a Organização Mundial do Comércio (OMC, 2017) a discutir 

barreiras brasileiras à importação. Um dos pontos destacados é o complexo sistema 

fiscal nacional, o qual dificulta investimentos e cria problema a importadores de 

segmentos diversos. 

Excesso de documentos requeridos para o processo de importação, burocracia 

no desembaraço aduaneiro, quando o canal é parametrizado em canal vermelho ou 

canal cinza. O importador está sujeito a ser onerado pelo pioneirismo, caso o produto 

importado não seja habitualmente importado. Igualmente, na ausência de número 

suficiente de Auditores Fiscais do Tesouro Nacional (AFTN) compatível com o volume 

de cargas a serem vistoriadas, pagamentos extras de armazenagem podem ocorrer, 

até que os fiscais disponíveis consigam dar vazão a vistoria de todos os processos. 

Sem mencionar a respeito da dedicação de tempo por parte do importador, no que 

concerne a atender todas as exigências do AFTN atribuído ao processo para o 

desembaraço do material para evitar o recolhimento de multas. 

Segundo o relatório de índice de logística global emitido pelo Banco Mundial 

(2018), o Brasil não avança mais em seus negócios internacionais devido à Alfândega 

e seus respectivos procedimentos e trâmites aduaneiros, ficando atrás de emergentes 

como China, África do Sul, Malásia e Turquia. A eficácia da alfândega e outros órgãos 

fiscalizadores de controle de produtos e fronteiras foram a variável negativa para o 

Brasil.  

Adicionalmente, conforme abordado por Morini et al. (2015), existe uma 

percepção muito forte entre os diversos atores atuantes na cadeia internacional de 

Supply Chain, de que no Brasil, o processo de entrada de mercadorias é considerado 

altamente burocrático devido à complexidade dos procedimentos aduaneiros, onde 

cerca de 40 órgãos públicos intervêm nas atividades de controle, movimentação de 

cargas entre as fronteiras.  

Araújo (2018) destaca que no Brasil são necessários 5,5 dias, em média, para 

que uma mercadoria seja liberada, enquanto que no Chile, nosso vizinho mais 

avançado, apenas 1,3 dias, e em Hong Kong e Finlândia, apenas 24 horas. 

Entretanto, tal percepção não é compartilhada pela Administração Aduaneira 

da Receita Federal, a qual defende que novas tecnologias estão sendo incluídas em 

todas as ações da fiscalização e controle aduaneiro, abrindo um leque de serviços, 

que agora são prestados pela Aduana e que antes não existiam no contexto de 
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atendimento aos intervenientes do comércio exterior (BRASIL, Receita Federal do 

Brasil, 2019). Essas medidas de modernização, de acordo com a própria Receita 

Federal (2019), vão ao encontro das padronizações da atuação da fiscalização 

aduaneira, envolvendo agilidade e simplificação das normas e procedimentos, 

estabelecidas pela Organização Mundial das Aduanas (OMA), através do programa 

SAFE Framework Standards, adotado em 2005. 

Com a implantação do projeto piloto DUIMP (Declaração Única de Importação) 

em operação desde outubro de 2018, uma das diretrizes estratégicas esperadas pela 

Receita Federal do Brasil (RFB) é a redução em 40% do prazo médio de um processo 

de importação, com isso haverá também redução dos custos aos importadores. 

Entretanto, as operações do projeto piloto na primeira fase serão limitadas ao modal 

aquaviário e somente poderão participar empresas certificadas pela Receita Federal 

do Brasil como Operador Econômico Autorizado (OEA)7, nas categorias Pleno e 

Conformidade Nível 2, ou importadores que operem por conta ou ordem dessas 

empresas (MDIC, 2019). 

Destaca-se também, outra característica marcante do sistema aduaneiro 

brasileiro é devido ao fato de que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) é 

responsável pela administração aduaneira (alfândegas) e tributária. E que, conforme 

o artigo 237 da Constituição Federal de 1988 norteia a fiscalização e controle do 

comércio exterior, além de estabelecer que esta função seja de competência ao 

Ministério da Fazenda. Tal característica pode influenciar o modo operacional do 

referido órgão, impactando diretamente a gestão de administração dos trâmites 

aduaneiros de desembaraço para um olhar com fins arrecadatórios e de repressão. 

A importação de equipamentos para a geração de biogás é uma atividade 

sujeita a diversos tipos de exigências administrativas (a licença de importação, quando 

necessária, constitui-se em um dos exemplos), além disso, uma vez que a aquisição 

de máquinas e equipamentos para a geração de biogás é relativamente pioneira no 

Brasil, seu processo de importação poderá sofrer as seguintes barreiras 

administrativas:  

a) parametrização em canal cinza no primeiro processo de importação 

realizado pela empresa importadora. Será realizado o exame documental, 

 
7 Para um perfeito entendimento sobre o Operador Econômico (OEA) recomenda-se a leitura de 

HOEFLICH (2018) – Indicadores de desempenho aplicados à gestão de riscos em cadeia logísticas 
seguras no comércio exterior. 
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verificação física da mercadoria e aplicação de procedimento especial de 

controle aduaneiro, para verificar indícios de fraude, inclusive no que se 

refere ao preço declarado da mercadoria. Fonte (BRASIL, Receita Federal 

– Ministério da Economia, 2019); 

b) Despesas extras de armazenagem, caso parametrize em canal cinza, até o 

total cumprimento do processo a ser desempenhado pela Receita Federal; 

c) Discrepâncias em relação aos dados constantes em todos os documentos 

de importação. Os equipamentos para a cadeia de biogás normalmente são 

categorizados como oversized (excesso de dimensões) e overweighted 

(sobrepeso), havendo, portanto, a necessidade de extremo rigor nas 

conferências dos documentos emitidos pelo vendedor dos equipamentos no 

exterior, os quais devem ser espelhos fiéis dos documentos emitidos no 

Brasil. Os pesos declarados, dimensões, classificação fiscal, nome de 

fabricante, país de manufatura e demais dados obrigatórios nos 

documentos de importação (Commercial Invoice, Packing List, Bill of 

Lading) devem estar obrigatoriamente iguais para um perfeito desembaraço 

da carga, evitando multas por informações incorretas, sanções por parte da 

Receita Federal, transtornos no cumprimento do lead time dos projetos e 

até perdimento da carga;  

d) Necessidade de dimensionar bem todas as fases logísticas de 

equipamentos oversized e overweighted, os quais podem demandar 

aluguéis de portainers particulares, caso o porto onde a carga seja 

descarregada não possua ferramentas de descarga condizentes com o 

pesos dos equipamentos importados. Esses mesmos equipamentos 

precisam de autorização do DNIT para serem transportados até a planta do 

importador, além, da necessidade de cumprirem legislação especial, como 

horário de trânsito, veículo pintado na cor branca “zebrada” com a cor 

laranja no capô, entre outros. A não observância dessa fase do processo 

pode acarretar em despesas extras e transtornos ao importador. 

Como medidas mitigadores das barreiras administrativas de comércio exterior 

elencadas acima, sugere-se atenção especial para o planejamento do projeto de 

importação de equipamentos de biogás com o envolvimento de profissionais 

especializados em biogás para estenderem seus conhecimentos técnicos aos atores 

responsáveis na elaboração dos documentos e preenchimento dos dados no 
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Siscomex, Siscarga e Sisbacen; havendo a alta recomendação de contratação de 

assessoria especializada para o desenvolvimento do processo de importação e 

atividades logísticas inerentes a equipamentos tão diferenciados dos habituais 

importados. 

 

4.1.4 Barreiras Tributárias  

 

Atualmente, conforme discutido por Albarracin (2016), muitos equipamentos 

utilizados na produção e purificação do biogás estão sendo importados. Logo, 

enquanto eles não forem fabricados no país, os tributos incidentes sobre os 

equipamentos importados demandam reduções tributárias a fim de fomentar a 

ampliação de instalações produzindo esse energético. 

 Algumas barreiras tributárias foram identificadas, as quais impactam 

diretamente um processo de importação, são elas: 

a) Variação cambial da moeda estrangeira. Ao iniciar um projeto, é primordial 

dimensionar as variações cambiais que possam ocorrer até a finalização de 

um projeto. As variações da moeda estrangeira e oscilações na política 

cambial podem inviabilizar completamente um projeto. Em 2012, a paridade 

cambial em vigor era R$/USD 1,953 enquanto que, em 2017 subiu para 

R$/USD 3,192, o equivalente a uma desvalorização real acumulada 

(considerando a inflação oficial do Brasil e dos Estados Unidos) de 20,2%. 

b) Percentual de ICMS que varia de um Estado para outro causando 

insegurança por parte do importador, que necessita lançar mão, muitas 

vezes de consultoria fiscal especializada para entender o quanto o 

percentual do ICMS representa no custo final do processo de importação, 

caso o material a ser importado seja descarregado em Estado diferente de 

seu domicílio fiscal. Atualmente, o ICMS representa o imposto com maior 

incidência sobre o comércio brasileiro, todas as empresas devem ficar 

atentas às suas características;  

c) Inexiste um procedimento padrão indicativo de custos estimados para cada 

fase da operação. No Simulador Tributário da Receita Federal, há 

necessidade primeiramente da classificação fiscal do produto (NCM), 

depois o máximo de informação obtida concerne aos valores do I.I, do IPI 

seguido pelo PIS/COFINS, ficando uma enorme lacuna sobre os custos e 
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taxas que virão nas fases subsequentes: cambial, fiscal (despacho 

aduaneiro e desembaraço) e transporte nacional. 

 

Por fim, a Figura 8 evidencia a média da carga tributária brasileira incorridas 

em seus processos e seu posicionamento em relação a alguns países da OCDE. 

 
Figura 8 -  Carga Tributária no Brasil e nos países OCDE – ano 2016 

 
Fonte: Elaboração própria adaptado de OCDE-Revenue Statistics (2016) 

 

As comparações dos valores de carga tributária brasileira com a de outros 

países devem ser feitas com ressalvas, pois algumas espécies tributárias existentes 

em um país, podem não existir em outros. No MERCOSUL, por exemplo, a Argentina, 

Paraguai e Uruguai adotam o IVA (Imposto sobre Valor Acrescentado - imposto 

indireto que se aplica sobre o consumo e que é financiado pelo consumidor final), que 

agrega valores de cada etapa da cadeia produtiva e distributiva. O Brasil, 

naturalmente, é mais oneroso, ficando na ordem de 32,3 adotando a tributação do 

valor agregado pelo ICMS estadual e pelo IPI federal.  

4.1.5 Resumo das Barreiras 

 

Os resultados relativos às barreiras tarifárias e não tarifarias identificadas em um 

processo de importação de motogeradores, estão resumidos no Quadro 8, bem como 

os impactos sugeridos que essas barreiras podem ocasionar ao desenvolvimento do 

biogás nas questões que envolvem importação de equipamentos. Adicionalmente, se 

apresentam sugestões de mitigação e oportunidades de melhoria.  
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 Resumo barreiras tarifárias e não tarifárias  

 

Barreiras Importação conjunto 
motogeradores 

Impactos no 
Desenvolvimento do 

Biogás 

Mitigação e 
Oportunidades de 

Melhoria 
Fiscais Resolução nº 73 contempla Ex-

tarifário de 2% para conjunto 
máquinas  mas não para 
motogeradores, Imposto Importação 
14%; 

Não atratividade em 
investimentos; 
Impostos que poderiam ser 
evitados a partir do I.I se 
concedido Ex-tarifário; 

Aplicação de Ex-tarifário de 
2% para principais 
equipamentos da cadeia de 
biogás por um período de 
cinco anos. 

Técnicas Fragmentação de informações 
distribuídas em muitos portais, 
sistemas, excesso de Legislações, 
regulamentações. Muitos órgãos 
intervenientes e atores sem uma 
visão generalista e clara dos 
processos;  
Falta de um “norte” sobre a 
quantidade de taxas e tributos; 
Atores com pouco ou nenhum 
conhecimento sobre benefícios e 
regimes especiais ou a combinação 
deles;  
 

Multas por erros em 
classificação fiscal visto a 
importação de 
equipamentos de biogás ser 
um tanto pioneira;  
Imagem do importador 
prejudicada por erros 
documentais; 
Despesas extras e multas 
por Licença de Importação 
pós-embarque;  

Desenvolvimento de método 
para a estimativa de cálculo 
de impostos, taxas e 
despesas logísticas em 
documento único com 
aplicação de dados do 
conjunto motogeradores, 
mas que pode servir de 
direcional para a 
previsibilidade dos principais 
custos envolvidos na 
importação; profissionais do 
biogás devem treinar demais 
atores com especificações 
técnicas; 

Administrativas Excesso de burocracia de 
desembaraço (canal vermelho ou 
cinza); 
Alta quantidade de documentos 
envolvidos no processo; 
Multas por falta ou erros 
documentais; 

Despesas extras de 
armazenagem em caso de 
canal cinza. Dedicação 
exclusiva pelo importador 
para cumprir exigências por 
parte da autoridade 
aduaneira. 
Dimensionamento de 
equipamentos overweighted 
e oversized  
Para evitar despesas extras  

Gestão apurada do projeto de 
importação com especialistas 
e consultoria, sempre que 
necessário; 
Encaminhar espelho ao 
vendedor (exportador) dos 
documentos com dados a 
serem preenchidos de acordo 
com Regulamento Aduaneiro 

Tributárias  Alta carga tributária em relação a 
demais países comparados; 
Política protecionista; 
Cultura política de “perdas” em 
importação e “ganhos” na 
exportação; 
Inexiste procedimento padrão 
indicativo de custos em um único 
Portal dos  órgãos intervenientes de 
importação; 
Variação cambial afeta previsibilidade 
nos projetos;  
ICMS diferenciado por Estados; 

Inibição de investimentos 
causados pela alta 
incidência tributária;  
Política protecionista 
dificulta o investimento em 
novas tecnologias 
importadas ou infraestrutura 
adequada aos projetos de 
biogás; 
Guerra fiscal entre Estados 
causados pelas alíquotas 
diferenciadas de ICMS, 
impactando projetos de 
biogás em ETEs; 

Buscar regimes aduaneiros 
especiais como Ex-tarifário e 
aplicação do REIDI no 
processo de importação; 
Desenvolvimento de método 
para a estimativa de custos 
em importação, evitando 
multas e despesas extras; 
Importadores devem buscar 
consultoria especializada 
para diminuir os efeitos do 
ICMS sobre os custos totais; 

Fonte: elaboração própria 
 PROCEDIMENTOS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS COM IMPORTAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA O USO ENERGÉTICO DE BIOGÁS EM ETEs 

BRASILEIRA 

 

4.2.1 Diretrizes 

 

O objetivo é estabelecer métodos e diretrizes dos procedimentos básicos e 

registros sugeridos a serem providenciados de maneira ordenada por uma empresa 
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que desejar importar um produto, contratar serviços como software, máquinas (bens 

de capital) ou peças de reposição a fim de facilitar todo o processo documental e fiscal, 

entretanto, destaca-se que a estruturação está direcionada para equipamentos 

utilizados para a geração de biogás em ETEs.    

A importação de equipamentos é uma atividade sujeita a diversos tipos de 

exigências administrativas, aduaneiras (taxas e tributos para liberação) e cambiais 

(operações de câmbio) e somente depois de cumpridas as exigências legais, o 

produto pode ser recebido e comercializado no Brasil. A Figura 9 sumariza o 

procedimento dividido em suas três fases: (i) administrativa (ii) cambial e (iii) fiscal e 

também o método de coleta de dados com abrangência nos sete tópicos essenciais 

definidos pelos órgãos gestores: SECEX, RFB e BACEN com base legal contida na 

Portaria Interministerial MF/MICT nº 93 de 25 fev. 1994 e Decreto nº 1408 de 02 de 

março de 1995.  

 
Figura 9 -   Importação – Fases e Tópicos para cumprir trâmites administrativos, 
aduaneiros e cambiais referentes a um processo de importação para o Brasil. 
 
 

                                                          Fases                                          Tópicos 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

4.2.2 Métodos e Procedimentos 

 

 Os tópicos deste passo a passo funcionam como um guia de procedimentos 

básicos e registros sugeridos a serem providenciados, tanto para uma empresa que 

deseja se habilitar em operações de comércio exterior, quanto para a mercadoria a 

ser importada após a habilitação do importador. Os tópicos estão distribuídos de 

acordo com cada fase do processo para que sejam consultados sequencialmente. 

 

Fase Cambial 

Referências Legislação 

Aplicação Procedimento 

1. Registro da Empresa 
2. Incoterms 
3. Classificação Fiscal 
4. Câmbio e condições de 

pagamento 
5. Tratamentos 

administrativos 
6. Despacho Aduaneiro 
7. Documentos 

Fase Administrativa 

Fase Fiscal Métodos e Procedimentos 
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A estruturação dos passos do procedimento está fundamentada pela 

regulamentação das atividades de importação, que se dá por meio de leis, decretos, 

portarias, normas, resoluções, entre outras, emitidas por diversos órgãos como 

Ministério da Fazenda (MF), Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), Secretaria 

Especial de Comércio Exterior e Negócios Internacionais (SECINT), Secretaria da 

Receita Federal (SRF), relacionadas no Quadro 9.  

 

4.2.3 Importação – Legislação  

 

Compreende os cumprimentos de normas internas como abertura e instrução 

de procedimentos licitatórios, e externos como obtenção de Licença de Importação 

com anuência de outros órgãos como Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), entre outros, ou análise 

quanto à sua dispensa.  

 

Em termos legislativos, a espinha dorsal das atividades do comércio exterior 

brasileiro encontra-se no Decreto nº 6.759 de 05 de fevereiro de 2009, denominado 

Regulamento Aduaneiro. 

 

 

 

 

 

 

 
 Legislação Aduaneira e Fiscal 

LEGISLAÇÃO ABRANGÊNCIA 
Acordo de Valoração  
Aduaneira 
 

 Art.8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo Decreto 
Legislativo nº 30, de 1994, promulgado pelo Decreto nº 
1.355, de 1994. 

Acordo sobre a Implementação do 
Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas 
Aduaneiras e Comércio 

 Aprovado pelo Decreto Legislativo nº 9, de 08 de maio 
de 1981, e promulgado pelo Decreto nº 92.930, de 16 de 
julho de 1986 e o Decreto nº 6.759/209. 

Brochura 600 da Câmara de Comércio 
Internacional – CCI 

 Cláusulas que amparam L/C’s (Letters of Credit – Cartas 
de Crédito). 

Decreto Lei nº 37, de 18/11/66  Art.546 do Regulamento Aduaneiro – despacho de 
importação. 
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LEGISLAÇÃO ABRANGÊNCIA 
Decreto Lei nº 646/92 e 2.472, de 1988  Art.5º, §3º - atividades e funções de despachante 

aduaneiro. 
Decreto n° 660, de 25.9.92 (atualizado 
pelo Decreto nº 8.229 de 2014) 

O Siscomex integra as atividades da SECEX, da 
Secretaria da Receita Federal (SRF) e do Banco Central 
do Brasil (BACEN) nos procedimentos e controles das 
operações de comércio exterior. 

Decreto nº 6.759, de 05/02/09  Regulamenta a administração das atividades 
aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das 
operações de comércio exterior. 

Decreto nº 97.409, de 23/12/1988 Classificação Fiscal de Produtos 
 

Instrução Normativa IN/SRF 70/96  Sob o título “Inclusão/Exclusão de Representante Legal” 
- Registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior – 
Siscomex/RADAR. 

Instrução Normativa RFB nº 680, de 
02/10/06 

 Alterado pela RFB nº 1813, de 13/07/18 – taxas uso 
Siscomex para registro da DI; 

Instrução Normativa RFB nº 1288/2012  Registro de empresa importadora (Siscomex - RADAR) 
Instrução Normativa RFB nº 1603, de 15 
de dezembro de 2015 

 Registro de Importador REI; 
 

Norma de Aplicação sobre a Valoração 
Aduaneira de Mercadorias 

 Art.70, aprovado pela Decisão CMC nº 13, de 2007, 
internalizada pelo Decreto nº 6.870, de 04 de junho de 
2009): (Redação dada pelo Decreto nº 7.213, de 2010). 

Resolução Camex nº 21, de 07/04/11  Incoterms 2010. 
 

Fonte: própria adaptado de Receita Federal (2018) 

 

 

4.2.4 Importação – Fase administrativa  

 

Compreende os cumprimentos de normas internas como abertura e instrução 

de procedimentos licitatórios, e externos como obtenção de Licença de Importação 

com anuência de outros órgãos como ANVISA, CNEM, Ministério da Agricultura, etc., 

ou análise quanto à sua dispensa.  

Os passos referentes ao desenvolvimento dessa fase são como segue: 

1) Providenciar o Registro da empresa importadora (amparado pela IN RFB nº 

1.288/2012). O registro é providenciado através do Requerimento de 

Habilitação disponível no módulo “Cadastro de Representante Legal” no site 

da Receita Federal, disponível em https://www.idg.receita. 

fazenda.gov.br/orientação/aduaneira/manuais/habilitação, conforme 

representado no ANEXO I; 

2) Providenciar o Registro de Importador – R.E. I (amparado pela IN RFB nº 

1.603/2015). A inscrição é automática, no ato da primeira operação no 

Siscomex, disponível em https://normas.receita.fazenda.gov.br; 
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3) O próximo passo é a Habilitação no RADAR/SISCOMEX (senha para operar 

no Siscomex), sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal 

(SRF) onde o importador registra todas as operações comerciais e da 

mercadoria a ser importada: Licenciamento Não-Automático (LI), 

Declaração de Importação (DI), Registro de Operações Financeiras (ROF) 

ou ainda, a consulta ou retificação do extrato da DI; 

4) Em paralelo às providências dos passos 1, 2 e 3, se requere nomear 

despachante aduaneiro (amparado pelo Decreto nº 646/88 e 2.472/88 – 

funções e atividades). O despachante aduaneiro e seus ajudantes são 

essenciais na prática dos atos relacionados com o procedimento fiscal do 

despacho aduaneiro (formulação da Declaração Aduaneira); 

5) No passo 5, o importador precisa conhecer as normas que regulam o 

comércio internacional, pois compreende a Nomenclatura ou Classificação 

Fiscal: o principal instrumento é a NCM ou Naladi que ordena ou codifica as 

mercadorias de importação. A estrutura é dividida em (i) 21 Seções; (ii) 96 

Capítulos;  (iii) o terceiro e quarto dígito correspondem à Posição; (iv) o 

quinto e sexto dígito correspondem à subposição, eles indicam o 

desdobramento da característica de uma mercadoria; (v) subitens estão 

descritos nos dois últimos dígitos e são empregados à mercadorias com 

maior detalhamento, conforme representado nos Quadro 10 e Quadro 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Seção XVI – máquinas e aparelhos – capítulos 84 e 85. 

SEÇÃO XVI             



 80 

 
Fonte: BRASIL (2018)       

 

Valendo-se do gerador elétrico com potência de até 375 kW, como variável a 

ser importada, a classificação fiscal será 8501.33.20, em que: 

a) Seção XVI: máquinas e aparelhos  

b) Capítulo 85: Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas partes; 

c) Posição: Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos eletrogêneos; 

d) Subitens: Geradores de potência até 375 kW. 

 

O Quadro 11 demonstra que o Imposto de Importação para esse item será de 

14 (BK), conforme o % da TEC (Tarifa Externa Comum), sendo que BK significa bens 

e serviços.      

 
 Representa a Posição 85.01 – Motores e geradores, elétricos 

 
Fonte: BRASIL (2015) 

 

 O passo subsequente compreende os produtos autorizados para importação. 

Após a obtenção da NCM da mercadoria na TEC, verificar se a NCM está enquadrada 
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como importação permitida. Para tanto, verificar em 

<http://www.portalsiscomex.gov.br> no Portal Siscomex, em tratamentos 

administrativos; 

6) Finalizado o passo de verificação de importação permitida, identificar os 

produtos liberados sem a necessidade de anuência através de 

licenciamento (amparado pela Portaria SECEX nº 23/2011), ou seja, 

produtos que não precisam de anuência prévia da Receita Federal para 

serem importados. Caso necessitem de licenciamento, uma LI precisará ser 

providenciada, antes do embarque no exterior, pelo despachante aduaneiro. 

A LI precisará estar deferida para que seu número e licenciamento constem 

na Declaração de Importação, para que multas não ocorram, evitando 

maiores custos ao processo; 

7) Em paralelo, enquanto os passos 5, 6 estão sendo providenciados, o passo 

7 que compreende os Fornecedores – Processo de fabricação e 

negociação, necessita ser desenvolvido. A busca por bons fornecedores da 

mercadoria que se deseja importar é essencial. O processo de fabricação é 

primordial para verificar se o vendedor cumpriu com o acordado nas 

negociações iniciais. Como em qualquer operação comercial, na importação 

também há necessidade de negociar valores da mercadoria, prazos de 

entrega, forma de pagamento, frete, solicitar amostras do produto, catálogos 

técnicos e tudo que favoreça a operação de forma sustentável e segura; 

8) O passo 8 ocorre no momento em que as negociações com o vendedor da 

mercadoria (chamado exportador) estão em desenvolvimento. O 

International Commercial Terms (Incoterms), norma a partir da qual se 

determinam os direitos e obrigações do exportador e do importador quanto 

ao frete, seguros, movimentações em terminais, liberações em alfândegas 

e obtenções de documentos. Essas obrigações, conforme a Figura 10 e 

detalhadas nas quatro categorias de abrangência no APÊNDICE I, estão 

diretamente ligadas ao custo da operação;  

9) Exemplificando a categoria Free on Board (FOB) enquadrada no grupo F, 

em que “V” são as despesas por conta do vendedor da mercadoria e “C” 

são as despesas por conta do comprador. De acordo com o Incoterms 

demonstrado na Figura 10, as despesas por conta do vendedor 

(denominado exportador) são representadas pela soma com: embalagem, 
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carregamento na fábrica, pré-encaminhamento até o local de embarque 

(denominado porto de origem), despesas e acompanhamento de todos os 

trâmites na alfândega do porto de origem até que a mercadoria esteja 

desembaraçada e carregada a bordo da embarcação. A partir do momento 

que a mercadoria transpasse a “amurada” do navio, cessam as obrigações 

por parte do vendedor e começam a valer as obrigações e despesas por 

conta do comprador (importador). 

 
Figura 10 -  Incoterms 20108 

 
Fonte: Atlanta Aduaneira (2018)  

 

Finalizados os nove passos do desenvolvimento da Fase Administrativa, o 

método de desenvolvimento de cada um está sumarizado no Quadro 12, para uma 

melhor compreensão. 

 
8 A Câmara Internacional de Comércio (International Chamber of Commerce- ICC) deverá publicar no 

último trimestre de 2019, a versão do INCOTERMS 2020, para aplicação a partir de 01 de janeiro de 
2019. Algumas alterações importantes, a saber: fim do Incoterms EXW e DDP. Eliminação do FAS. 
Desdobramento do FCA e ampliação do FOB e CIF. 



 83 

 
 Resumo processo de importação – Fase administrativa 

 
PASSOS DESCRIÇÃO  

1) REGISTRO DA 
EMPRESA 
IMPORTADORA 

Primeiro passo a ser providenciado, uma empresa importadora necessita 
de dois registros básicos, o registro de importador REI (Registro de 
Importadores e Exportadores da Secretaria de Comércio Exterior) e o 
Registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior 
(SISCOMEX/RADAR).Este procedimento é regido pela Instrução 
Normativa Receita Federal do Brasil (RFB) nº 1.288/2012. Uma vez 
habilitado, o responsável legal pela pessoa jurídica promoverá o 
credenciamento de seus representantes no módulo “Cadastro de 
Representante Legal”. Para cadastrar um representante legal faz-se 
necessário o uso do certificado digital E-CPF.  
 

2) REGISTRO DE 
IMPORTADOR – 
REI 

Para exportar e/ou importar as empresas precisam estar cadastradas no 
REI A inscrição no REI é automática, no ato da primeira operação no 
Siscomex, sem maiores formalidades. Com relação à operação para atuar 
no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e credenciamento 
dos representantes, sugere-se consulta à Instrução Normativa RFB nº 
1603, de 15 de dezembro de 2015, e sua retificação e alterações. 
Disponível em: <http//normas.receita.fazenda.gov.br>. 
 

3) HABILITAÇÃO NO 
RADAR / 
SISCOMEX 

Sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal (SRF) a partir do 
qual o importador registra todas as informações das operações comerciais 
e da mercadoria para que sejam emitidos o Licenciamento Não-Automático 
(LI) de importação, Declaração de Importação (DI), Registro de Operações 
Financeiras (ROF) ou ainda a consulta ou retificação do Extrato da DI.  O 
Radar é a liberação para o despachante acionar e operar o Siscomex e 
assim, atuar de acordo com os padrões legalizados para importação de 
produtos. O Radar é como uma “senha” para operar no Siscomex. Para a 
habilitação acessar o link: 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/habilitacao
. 
 

4) DESPACHANTE 
ADUANEIRO 

O ideal é a empresa importadora selecionar pelo menos três bons 
despachantes aduaneiros e convidá-los a participar de um BID (convite 
para apresentar lances). A empresa de despachante aduaneiro que reunir 
mais pontos entre os quesitos administrativos / técnico e financeiro terá 
maiores condições de ser contratada e um Service Level Agreement (SLA) 
ou Acordo de Nível de Serviço deverá ser emitido (Decreto nº 646 de 
01.09.88). 
 

5) NOMENCLATUR
A OU 
CLASSIFICAÇÃO 
FISCAL 

A nomenclatura ou classificação fiscal ordena por códigos as mercadorias 
de acordo com sua natureza e características, relacionando as 
informações básicas necessárias à transação comercial, como incidência 
de impostos (Tabela de Incidência sobre Produto Industrializado - TIPI, por 
exemplo), contingenciamentos, acordos internacionais e normas 
administrativas. 
Os produtos são classificados por códigos numéricos de oito dígitos. Os 
primeiros referem-se às características mais genéricas e os últimos se 
relacionam a detalhes mais específicos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 
 

6) PRODUTOS 
AUTORIZADOS 
PARA 
IMPORTAÇÃO 

Existem produtos que não possuem anuência para importação, enquanto 
outros precisam ser licenciados. Consulta de condições de licenciamento 
e produtos liberados no SISCOMEX. Disponível em: <http: 
www.portalsiscomex.gov.br>. 
 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/habilitacao
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/habilitacao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
http://www.portalsiscomex.gov.br/


 84 

PASSOS DESCRIÇÃO  
7) PRODUTOS 

LIBERADOS SEM 
LICENCIAMENTO 

Como regra geral, as importações brasileiras estão dispensadas de 
licenciamento, não sendo necessária a Licença de Importação (LI). 
Quando há exigência, existe o licenciamento automático e não automático 
(Portaria Secex nº 23/2011). Disponível em: <http: 
www.portalsiscomex.gov.br> 
 

8) FORNECEDORE
S – FABRICAÇÃO 
- NEGOCIAÇÃO 

Buscar por fornecedores com capacidade para atender a demanda com 
qualidade (que esteja em acordo com o mercado ao qual eles se dedicam) 
e que ofereçam preços que garantam a lucratividade do importador. 
 
Durante o processo produtivo o importador ou um agente nomeado por ele, 
deve inspecionar se a produção está em conformidade com as 
especificações e se a qualidade do produto está de acordo com o 
contratado. Com a mercadoria pronta preferencialmente antes do 
pagamento final, é preciso inspecionar se o exportador cumpriu com o 
acordado nas negociações iniciais. 
 
Como em qualquer operação comercial, na importação também há 
necessidade de negociar valores, prazos de entrega, forma de pagamento, 
frete, solicitar amostras, catálogos técnicos dos produtos e tudo o que 
favoreça a operação de forma sustentável e segura.  
Fonte: (IMAM, 2000) 
 

9) INCOTERMS A Incoterms conforme Figura 10 é uma norma onde se determinam os 
direitos e obrigações do exportador e do importador quanto a frete, 
seguros, movimentações em terminais, liberações em alfândegas, 
obtenção de documentos. Essas obrigações estão diretamente ligadas ao 
custo de uma operação, daí sua importância. 
Fonte: <http:www.atlantaaduaneira.com.br/incoterms> 
 

Fonte: Adaptado de Portal Siscomex da Receita Federal (2018) e ABIMAQ (2018). 

 

4.2.5 Importação – Fase Cambial 

 

A fase cambial compreende a transferência do valor ao exterior para 

pagamento de mercadorias ou serviços que tem normas específicas a serem 

cumpridas (SISCOSERV; SISBACEN; PORTAL TRIBUTÁRIO, 2018).  

O passo para o desenvolvimento dessa fase é: 

1. Câmbio – Modalidades - com cobertura cambial e sem cobertura cambial 

(amparado pela regulamentação do controle) cambial exercido pelo BACEN 

(Banco Central do Brasil), conforme o Regulamento do Mercado de Câmbio e 

Capitais Internacionais (RMCCI): Essa fase compreende as providências em 

relação ao pagamento ao vendedor da mercadoria que será importada. De 

acordo com o BACEN (Banco Central do Brasil), no Brasil não é permitido o livre 

curso da moeda estrangeira, isto é, as pessoas físicas e jurídicas só podem 

http://www.portalsiscomex.gov.br/


 85 

comprar ou vender moedas estrangeiras nos estabelecimentos legalmente 

autorizados pelo mesmo.  

Portanto, para o desenvolvimento do passo 1 da fase cambial para o devido, 

ingresso e saída de moeda estrangeira correspondente ao recebimento das 

exportações e ao pagamento das importações, esse estágio deve ser efetuado 

mediante a celebração e liquidação de contrato de câmbio, em Banco autorizado a 

operar no mercado de câmbio. As operações de câmbio são controladas pelo 

Sisbacen (Sistema Integrado ao Banco Central) e Siscomex (Sistema de Comércio 

Exterior). 

O Contrato de Câmbio é o instrumento firmado entre o vendedor e o comprador 

de moedas estrangeiras, no qual se definem as características completas das 

operações de câmbio e as condições sob as quais se realizam, cujos dados são 

registrados no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil (Sisbacen). O valor 

do contrato de câmbio será entre 1 e 3% do valor da operação, pagos ao banco ou 

corretora. O contrato de câmbio será o modelo nº 2 (máquinas, equipamentos e 

materiais), o tipo nº 4 é para a aquisição de software e serviços.  

Os tributos incidentes no passo 1 da fase Cambial (CIDE, IRRF, PIS E COFINS) 

são recolhidos por meio do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, 

Intangíveis e Outras Operações que Produzam Alterações no Patrimônio 

(SISCOSERV) e são instituídos pela RFB/MF nº 1908/2012. 

Na importação, o pagamento deve ser processado em consonância com os 

dados constantes na Declaração de Importação (DI), registrada no Siscomex ou na 

documentação da operação comercial, no caso de ainda não estar disponível a DI. O 

contra valor em moeda nacional deve ser levado a débito de conta titulada pelo 

comprador (importador) ou pago com cheque de sua emissão, nominativo ao agente 

autorizado (vendedor da moeda estrangeira – Banco autorizado), cruzado e não 

endossável.  

Finalizada a descrição do passo 1 que compreende a Fase Cambial, o método 

de desenvolvimento está sumarizado no Quadro 13, para um melhor entendimento. 
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 Resumo processo de importação – Fase cambial 
PASSO DESCRIÇÃO  

CÂMBIO - 

MODALIDADES 

Com e sem cobertura cambial: 
 com cobertura cambial: é o pagamento da mercadoria no exterior, 

mediante contratação de câmbio, ou seja, compra de moeda 
estrangeira para saldar a dívida através de Contrato de câmbio firmado 
junto a Banco credenciado (contrato de câmbio tipo 2 e tipo 4); 

 sem cobertura cambial: neste tipo de operação não há pagamento 
da mercadoria ao exterior, portanto, não ocorre a contratação de 
câmbio. Casos em que exista transferência de divisas como forma de 
quitação de algum ônus, não se utiliza o Contrato de Câmbio de 
Importação, e sim, de Transferência Financeira. Disponível em: < 
https://bcb.gov.br>. 

SEM COBERTURA 

CAMBIAL  

 sem ônus: investimento estrangeiro; doação; empréstimo e; remessas 
para testes ou doações; 

 com ônus: aluguel; empréstimo a título oneroso; leasing e; importação 
em moeda nacional; 

TRIBUTOS (CIDE, IRRF, 

PIS E COFINS)  

São recolhidos através do SISCOSERV (Sistema Integrado de 
Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que 
Produzam Alterações no Patrimônio) instituído pela Portaria RFB/MF 
nº 1908/2012.  
O acesso ao SISCOSERV é sempre pelo certificado digital e pelo e-
CPF e sua elaboração teve por base a Central Product 
Classification (CPC 2.0), classificador utilizado em todos os acordos 
comerciais firmados e em negociação pelo Brasil. 
A Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.908, de 19 de julho de 2012, 
instituiu o Siscoserv, e prevê conjuntamente os prazos, limites e 
condições para os registros instituídos no contexto do MDIC, pela Lei 
nº 12.546/2011 e Portaria MDIC nº 113/2012, e no contexto da RFB, 
pela IN RFB 1.277/2012 (SISCOSERV; PORTALTRIBUTÁRIO, 2018). 
. 

Fonte: elaboração própria adaptado do BACEN, SISCOSERV e Portal Tributário (2018). 
 

4.2.6 Importação – Fase fiscal 

 

 Compreende o procedimento da passagem das mercadorias junto ao território 

aduaneiro onde são feitos o exame físico dos materiais, recolhimento dos tributos e o 

direito das isenções, dentro das fundamentações apresentadas na Declaração de 

Importação. Os passos para o desenvolvimento dessa fase estão descritas a seguir: 

 

1) Frete internacional, seguro e embarque no país de origem; 

2) Despacho aduaneiro (disciplinado pelas IN SRF nº 680/2006 e IN SRF nº 

611/2006): o passo 2 da Fase fiscal compreende o processo de liberação 

ou desembaraço da mercadoria que se inicia pelo registro da Declaração 

de Importação (DI) pelo despachante no SISCOMEX; 

3) Conferência dos documentos de embarque (despachante ou importador) 

antes da presença de carga no MANTRA (embarques aéreos) ou no 
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SISCARGA (embarques marítimos) para posterior registro da DI. Chegada 

do veículo transportador (navio ou aeronave) contendo a carga importada 

no porto ou aeroporto de destino (desembarque); 

4) Presença de carga no MANTRA ou SISCARGA, providenciado pelo agente 

portuário ou aeroportuário. O sistema deve estar atracado, visado e 

avalizado pelo AFTN (Auditor Fiscal do Tesouro Nacional) da SRF 

(Secretaria da Receita Federal) para que o despachante aduaneiro consiga 

providenciar o registro da DI , sumarizado no Quadro 14. 

 
 Sistemas informatizados por modal de transporte internacional 

MODAL SISTEMA OBJETIVO LEGISLAÇÃO 
Aéreo MANTRA Controle informatizado das cargas procedentes 

diretamente do exterior e das procedentes de 
trânsito aduaneiro. Objetiva identificar o veículo 
transportador e sua previsão de chegada; 
Identificar e quantificar cargas no sistema; 
Constituir o manifesto informatizado (rol de 
conhecimentos do veículo destinados ao 
aeroporto) sobre o qual se controlará a descarga, 
permanência e saída da carga. 

IN SRF nº 
102/1994 

Marítimo SISCOMEX 
CARGA 
(SISCARGA) 

As informações necessárias aos controles serão 
prestadas à Secretaria da Receita Federal via 
certificação digital pelos intervenientes. 
Os dados relacionados ao veículo transportador 
serão prestados na escala pela empresa de 
navegação operadora da embarcação ou a 
agência de navegação. 
A informação da carga transportada no veículo 
compreende: 
- informação do manifesto eletrônico; 
- vinculação do manifesto eletrônico à escala; 
- a informação dos conhecimentos eletrônicos; 
- a informação da desconsolidação; 
- a associação do CE (Conhecimento Eletrônico) 
a novo manifesto, no caso de transbordo ou 
baldeação da carga. 
O CE é a declaração eletrônica das informações 
constantes do conhecimento de carga (Bill of 
Lading- B/L) informado à autoridade aduaneira, 
via eletrônica, mediante certificação digital do 
emitente. 

IN RFB nº 
800/2007 
ADE COREP 
nº 2/2008 

Terrestre NIC  Em caso de importações realizadas por modal 
terrestre, há um módulo no Siscomex 
denominado PRESENÇA DE CARGA, cuja 
função é registrar/controlar o armazenamento de 
cargas, permitindo o registro da D.I somente para 
as cargas efetivamente armazenadas e ainda não 
submetidas ao despacho, salvo exceções 
permitidas pela legislação. Em ponto de fronteira 
sem depositário, o MIC/DTA deve ser 
apresentado em vias originais por ocasião do 
registro da presença de carga. 

ADE COREP 
nº 2/2008 

Fonte: Elaboração própria adaptado do Portal Siscomex (2018) 
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5) Registro da DI pelo despachante e aguardar a parametrização do canal 

aduaneiro pelo sistema (verde, amarelo, vermelho ou cinza);  

6) Cumprimento das exigências fiscais, caso canal parametrizado diferente de 

verde, conforme descrito no Quadro 15. 

 
 Parametrização dos canais aduaneiros e exigências 

CANAL 
ADUANEIRO EXIGÊNCIAS 

Canal Verde A carga é liberada automaticamente, sem conferência física ou documental.  
Canal Amarelo É realizada por um Auditor Fiscal da Receita Federa a conferência 

documental da operação. 
Canal Vermelho Realizada por um Auditor Fiscal da Receita Federal conferência tanto física 

quanto documental e análise do valor aduaneiro declarado. 

Canal Cinza Se a DI é selecionada para canal cinza, é realizado o exame documental, a 
conferência física da mercadoria e a aplicação de procedimento especial de 
controle aduaneiro, para verificação de elementos indiciários de fraude. 
Inclusive no que se refere ao preço declarado da mercadoria de importação, 
inicia-se com o registro da declaração de importação (DI) no Siscomex – 
Sistema Integrado de Comércio Exterior. Concluído esse passo, a 
autoridade aduaneira registra o desembaraço da mercadoria no Siscomex e 
emitirá o Comprovante de Importação (CI), para que esta possa ser retirada. 

Fonte: Portal Siscomex – Receita Federal (2018) 

 

7) Pagamento dos tributos providenciados pelo despachante através de 

provisão de pagamentos para posterior emissão do Comprovante de 

Importação (CI). Demonstrativos dos cálculos dos tributos e impostos 

incidentes em processos de importação estão sumarizados no Quadro 16. 

 
 Impostos e tributos incorridos em um processo de importação 

IMPOSTOS / 
TAXAS SIGNIFICADO % APLICAÇÃO LEGISLAÇÃO 

II Imposto de 
Importação 

% variável conforme 
produto incidindo 
sobre seu valor CIF 
(Custo+Seguro+Frete). 
Varia de 2 a 35% do 
produto 

Mediante débito 
automático na 
conta corrente 
bancária indicada 
Siscomex, no ato 
do registro da DI 

Conforme a 
NCM da TEC 

IPI Imposto sobre 
Produtos 
Industrializados 

% variável conforme o 
produto incide sobre a 
soma do seu valor CIF 
mais o valor do II 
Varia de 3 a 45% do 
produto (Tabela do IPI) 

Débito automático 
na conta corrente 
bancária indicada 
ao Siscomex pelo 
importador, no ato 
do registro da DI 

Decreto nº 
8950 de 
29/12/2016 

ICMS Imposto sobre 
Circulação de 
Mercadorias 

Alíquota de 18% sobre 
soma do valor CIF 
mais valores do II e IPI 

Pago pela guia de 
recolhimento 
bancário antes do 
desembaraço 

Lei Kandir 
(1966) / Lei 
complementar 
87/96 
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IMPOSTOS / 
TAXAS SIGNIFICADO % APLICAÇÃO LEGISLAÇÃO 

Depende do Estado 
(varia de 7 a 20%) 

aduaneiro da 
mercadoria 

PIS Programa de 
Integração 
Social 

Alíquota fixa: 1,65% 
sobre o valor 
aduaneiro da 
mercadoria  

Fato gerador: 
registro da DI 

Lei nº 10.865 
de 2004 

COFINS Contribuição 
Financiamento 
da Seguridade 
Social 

Alíquota fixa: 7,6% 
sobre o valor 
aduaneiro da 
mercadoria 

Fato gerador: 
registro da DI 

Lei nº 10.865 
de 2004 

ISS Imposto sobre 
serviço de 
qualquer 
natureza 

Alíquota de 5% sobre 
valor do serviço 
prestado 

Valor do serviço 
prestado X o % do 
ISS. Empresas 
prestadoras de 
serviço 

Lei 
Complementar 
nº 116/2003 

IOF Imposto sobre 
operações 
financeiras 

Alíquota de 0,38% 
(1,1% desde março 
2018) sobre valor da 
importação 

Contratação do 
câmbio. Contrato 
será entre 1 e 3% 
do valor da 
operação (banco 
ou corretora)  

Decreto nº 
9.297/18 de 
02/03/2018 

AFRMM Adicional ao 
Frete para 
Renovação da 
Marinha 
Mercante 

Alíquota de 25% sobre 
o valor do frete 
internacional 
(marítimo-longo curso) 
e 10% por cabotagem 

Pago ao agente 
da companhia 
marítima no 
momento de 
liberar o 
conhecimento de 
embarque (Bill of 
Lading) 

Decreto nº 
10.893 de 
29/05/2014. 

Taxa de 
Armazenagem 

Importações 
aéreas ou 
marítimas 

% variáveis sobre o 
valor da mercadoria, 
pelo período de tempo 
armazenado. Varia de 
1 à 3% do valor 
aduaneiro (produto) e 
por período (Ex.: 
0,035% no 1º período 
de zero à 30 dias); 

Período de tempo 
armazenado, pago 
na hora do 
registro da DI 

 

Taxa de 
Capatazia 

Importações 
aéreas ou 
marítimas 

% variáveis aplicados 
sobre peso/volume 
valor CIF; 

Pago na hora do 
registro da DI 

 

ATAERO Adicional de 
Tarifa 
Aeroportuária 
(aéreo) 

Corresponde a 50% do 
valor dos serviços 
aeroportuários, entre 
os quais 
armazenagem e 
capatazia 

Pago na hora do 
registro da DI 

 

Fonte: Adaptado de BACEN (2018), Portal Tributário (2018), Receita Federal (2018). 

 

8) Emissão da CI para autorização de retirada e carregamento da carga do 

recinto alfandegado. O modelo de CI está representado no ANEXO II. 

Retirada da carga após pagamento das taxas geradas no processo, 

representadas no Quadro 17. 
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 Despesas logísticas e portuárias – tipo de estufagem 

 

DESPESA DESCRICÃO VALOR OU 
% 

Full container 
load (FCL) 

Less than a 
container 
load (LCL) 

THC (Terminal 
handling charge) 

Despesa de manuseio de capatazia 
(terminal) 

Relação ton 
por m³ (o 
mais alto) 

Relação ton 
por m³ (o mais 
alto) 

Relação ton 
por m³ (o 
mais alto) 

B/L (Bill of Lading) Emissão do conhecimento de 
embarque 

USD 25,00      USD 25,00    USD 25,00 

Frete (Freight) Cálculo incide sobre peso ou 
volume mercadoria (LCL) ou tipo 
container (FCL). Cotações do 
armador 

Frete all in Tipo container  Ton. Por m³ 

Ad-valorem Mercadorias de alto valor unitário, 
pela responsabilidade do armador 
transportar em caso de avarias, 
acidentes. 

Valor FOB 
mercadoria 

Pelo valor 
FOB (free on 
board) da 
mercadoria 

Pelo valor 
FOB (free on 
board) da 
mercadoria 

Port congestion 
surcharge 

Sobretaxa de congestionamento 
portuario, resultante de espera pela 
atracacao do navio 

% cobrado 
sobre o 
frete básico  

% cobrado 
sobre o frete 
básico 

% cobrado 
sobre o frete 
básico 

WAR SURCHARGE Cobrado quando na regiao há 
alguma guerra se desenvolvendo 
ou perspectivas que venha a 
ocorrer 

Na data da 
ocorrência 

A ser 
determinado, 
se ocorrer 

A ser 
determinado 
se ocorrer 

Internacional 
Security surcharge 
(ISPS) 

 Gastos adicionais devido às 
medidas de segurança. No entanto, 
há diferença de cobrança conforme 
a LCL e a FCL 

FCL (TEU) 
LCL (Por 
B/L) 

Por container 
(por TEU) 

Conforme o 
B/L 

Currency 
Adjustment Factor 
(CAF) 

aplicada para cobrir possíveis 
mudanças cambiais (um percentual 
aplicado sobre o frete e as 
sobretaxas em moeda 
internacional).  

Frete 
básico+ 
sobretaxas 
combustível 
+ volume 
ou sobre 
peso 

Frete básico+ 
sobretaxas 
combustível + 
volume ou 
sobre peso 

Frete básico+ 
sobretaxas 
combustível + 
volume ou 
sobre peso 

Bunker surcharge 
(BAF) 

Sobretaxa por aumentos 
extraordinarios dos preços dos 
combustíveis 

% sobre o 
frete básico 

% sobre o 
frete básico 

% sobre o 
frete básico 

Carga IMO Considerada perigosa (inflamavel, 
pesada) 

25% valor 
CIF 

25% valor CIF     25% valor 
CIF 

STP Port Charges Movimentação carga em área 
alfandegada 

US$ 40,00 
w/m 

US$ 40,00 por 
kg ou m3 o 
que for maior 

US$ 40,00 
por kg ou m3 
o que for 
maior 

Desconsolidação Taxa cobrada pelos agentes de 
carga pelo manuseio dos 
documentos e custos 
administrativos 

US$ 30,00 
por B/L 

US$ 30,00 por 
B/L 

US$ 30,00 
por B/L 

Movimentação Transferência da carga no porto R$ 52,54  R$ 52,54 R$ 4,10 x kg 
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DESPESA DESCRICÃO VALOR OU 
% 

Full 
container 
load (FCL) 

Less than a 
container load 

(LCL) 
S.D.A. Sindicado dos despachantes 

aduaneiros conforme art.5º do 
decreto lei 2472|88 
Deve ser paga pelo despachante9 

R$ 250,00 
       X X 

SISCARGA Lançamento dos dados do B/L no 
Siscarga 

R$ 50,83 
por B/L 

R$ 50,83 por 
B/L 

R$ 50,83 por 
B/L 

ARMAZENAGEM Guarda de mercadorias no 
armazém, valores claculados pelo 
tempo armazenado da carga 

0,035% 
valor CIF (1 
a 30d) 

0,035% valor 
CIF (1 a 30d) 

0,035% valor 
CIF (1 a 30d) 

LIMPEZA 
CONTAINER 

Em caso de sujeira no piso ou 
laterais do container na devolucao 
ao terminal do armador 

R$ 200,00 
X X 

Fonte: própria, adaptado de Keedi (1997) ; Ludovico (2013). 

 

9) Emissão da Nota Fiscal de Entrada (NF-e) pelo importador para a retirada 

da carga do recinto alfandegado para o transporte do porto ou aeroporto 

até o domicílio do importador. A nota fiscal de entrada deve ser emitida em 

nome do importador, ou documento equivalente, ressalvados os casos de 

dispensa previstos em legislação estadual. Tratando-se de NF-e, ver as 

disposições da Notícia Siscomex nº 31/2008, disponível em 

<https:www.nfe.fazenda.gov.br>; 

10) Transporte nacional. Cálculo utilizado para a cotação de transporte 

nacional, para veículo com 5 eixos, o mais compatível com o peso e 

dimensões do container 40’, conforme descrito no Quadro 18. 

 
 Cotação de transporte nacional coleta em Paranaguá ou Santos 

Local de 
coleta 

Local de 
descarga 

Tipo de 
embalagem 

Peso 
Bruto 
Carga 

Tipo de 
Veículo 
(nº de 
eixos) 

Distância 
total 

Pedágio 
(R$xnº 
eixos) 

Total do 
Frete 
(R$) 

Paranaguá Curitiba 01 container 
40’ 24 tons 5 eixos 96 km R$ 16,30 

por eixo 1.008,00 

Santos Curitiba 01 container 
40’ 24 tons 5 eixos 414 Km R$12,40 

por eixo 2.070,00 

Fonte: próprio, adaptado de ANTT (2018). 

 

 Finalizada a descrição do décimo passo que compreende a Fase Fiscal, o 

método de desenvolvimento está sumarizado no Quadro 19, para um melhor 

entendimento. 

 
9 S.D.A: Taxa do Sindicato dos Despachantes, deve ser paga pelo despachante, entretanto, dependendo do 

acordo do despachante com o importador, alguns despachantes negociam que essa taxa é paga pelo importador  
por cada Declaração de Importação (D.I) registrada. 
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 Resumo processo de importação – Fase Fiscal 
PASSOS DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO 

FRETE 
INTERNACIONAL, 
SEGURO E 
EMBARQUE 

O objetivo do seguro é dar à carga, proteção contra danos ou perdas, ou 
seja, visa repor um dano advindo da ocorrência de um sinistro. O seguro 
nunca pode ter como objetivo produzir lucros com relação ao bem segurado. 
 
O objetivo do seguro é dar à carga, proteção contra danos ou perdas, ou 
seja, visa repor um dano advindo da ocorrência de um sinistro. O seguro 
nunca pode ter como objetivo produzir lucros com relação ao bem segurado. 
(MENDONÇA; KEEDI, 1997). 

DESPACHO 
ADUANEIRO 

O despacho aduaneiro é o processo de liberação ou desembaraço da 
mercadoria, que se inicia pelo registro da DI (Declaração de Importação) 
pelo despachante no Siscomex. O despacho aduaneiro de importação 
encontra-se disciplinado basicamente pelas IN SRF nº 680-2006 e IN SRF 
nº 611-2006. 
 
Toda mercadoria procedente do exterior, importada a título definitivo ou não, 
sujeita ou não ao pagamento do imposto de importação, deverá ser 
submetida ao despacho de importação, que será realizado com base em 
declaração apresentada à unidade aduaneira sob cujo controle estiver a 
mercadoria. 
Conforme o art.546 do Regulamento Aduaneiro, o despacho de importação 
deverá ser iniciado em:  

 - até 90 dias da descarga, se a mercadoria estiver em recinto alfandegado 
de zona primária; 

 - até 45 dias após esgotar-se o prazo de permanência em recinto 
alfandegado de zona secundária; 

 - até 90 dias contados do aviso de recebimento de chegada de remessa 
postal. 

 Fonte: Instrução Normativa SRF nº 680 de 02 de out. 2006. (RECEITA 
FEDERAL, 2018). 

DOCUMENTOS 

 No Brasil, por exigência legal, todas as mercadorias importadas devem vir 
acompanhadas dos seguintes documentos “originais”, em três vias cada e 
assinadas em caneta azul:  

  
(i) Commercial Invoice – Fatura Comercial; A primeira via da fatura comercial 
sempre será a original, podendo ser emitida, assim como as demais vias, 
por qualquer processo (art.559 do Regulamento Aduaneiro). O conteúdo da 
fatura comercial (art.557 do Regulamento Aduaneiro) deve indicar todas as 
informações necessárias para o licenciamento da operação, como descrito 
no Anexo III. 
(ii) Packing List – Romaneio de Carga: Conforme Portaria 135, a lista de 
embarque  e a fatura comercial são documentos obrigatórios no despacho 
aduaneiro. A função da lista de embarque é facilitar a conferência por 
amostragem e a identificação da localização de um item solicitado, conforme 
Anexo IV; 
(iii) Bill of Lading ou Air WayBill – Conhecimento de Transporte Internacional: 
O conhecimento de carga também conhecido como conhecimento de 
transporte emitido pelo transportador, define a contratação da operação de 
transporte internacional, comprova o recebimento da mercadoria na origem 
e a obrigação de entregá-la no destino, constitui prova de posse ou 
propriedade da mercadoria e é um documento que ampara a mercadoria e 
descreve a operação de transporte, conforme Anexo V. 
Fonte: BRASIL (2018) Disponível em : < https:// www.planalto.gov.br> 
 
 
 

PRESENÇA DE 
CARGA 

Para que a Declaração de Importação possa ser registrada, antes é 
necessário a presença de carga no sistema. A informação da presença de 

http://www.planalto.gov.br/
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carga, qualquer que seja a forma, representa a comprovação, pelo 
depositário, da disponibilidade da carga, recolhida sob sua custódia. 
A informação da presença de carga ocorre de maneira distinta, conforme o 
modal de transporte: (i) Modal aéreo; (ii) Modal Marítimo; (iii) Modal Terrestre 
(Fronteiras). Fonte: SECRETARIA DE ADUANA E RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS, (2015). 

DECLARAÇÃO DE 
IMPORTAÇÃO 
(Será substituída 
pela DUIMP) 

Como documento norteador do despacho aduaneiro, a D.I deverá conter as 
informações gerais, que incluem: (i) importador: CNPJ, endereço completo; 
(ii) transporte (modal, porto de origem, porto de descarga, transbordo, data 
de embarque, data de chegada); 
(iii) carga (descrição do produto, NCM, volumes, embalagens);  
(iv) pagamento; (v) adições (fornecedor, Incoterms, valor aduaneiro, tributos 
e câmbio); 
O preenchimento da DI é feito por meio do Siscomex, com o sistema off-line. 
Após o preenchimento, o importador ou o despachante poderá transmitir a 
DI ao computador central do Serpro (Serviço Federal de Processamento de 
Dados) apenas para conferência dos dados ou para o registro. Depois da 
recepção dos dados, os documentos seguirão para um dos canais de 
conferência aduaneira, conforme representados no Quadro 15. Fonte: 
PORTAL SISCOMEX, (2018)  

PARAMETRIZAÇÃO 
CANAL 
ADUANEIRO 

Parametrização dos canais aduaneiros conforme Quadro 15. 

TRIBUTOS Cálculos dos tributos e taxas incidentes em importação conforme Quadro 16. 
DESEMBARAÇO 
ADUANEIRO  

O desembaraço aduaneiro é o ato final do despacho aduaneiro em virtude 
do qual é autorizada a entrega da mercadoria ao importador. 
Independentemente do canal para qual tenha sido selecionada a 
conferência, a entrega da mercadoria somente poderá ser efetuada após o 
registro do desembaraço no Siscomex pela autoridade aduaneira. 
Registrado o desembaraço das mercadorias no Sistema, a autoridade 
fiscal emitirá Comprovante de Importação (CI) conforme o Anexo II que 
será entregue ao importador, constituindo-se, este documento, em prova 
de ingresso regular da mercadoria no país (BARBOSA, 2002; PORTAL 
SISCOMEX, 2018) 

RETIRAR 
MERCADORIA 
DESEMBARAÇADA  

Para retirar as mercadorias do Recinto Alfandegado, o importador deve 
apresentar ao depositário os seguintes documentos (art.54 da IN SRF nº 
680/2006):  

 - Comprovante do recolhimento do ICMS, ou se for o caso, comprovante de 
exoneração do pagamento de imposto, exceto no caso de unidade da 
federação com a qual tenha sido celebrado o convênio referido no art.53 da 
IN SRF nº 680/2006 para o pagamento mediante débito automático em conta 
bancária, por meio do Siscomex. 

 - Nota fiscal de entrada emitida em nome do importador, ou documento 
equivalente, ressalvados os casos de dispensa previstos na legislação 
estadual, pode ser utilizada nota fiscal eletrônica em substituição à nota 
fiscal modelo 1 ou 1-a; e documentos de identificação da pessoa 
responsável pela retirada das mercadorias. Fonte: (PORTAL SISCOMEX, 
2018) 

NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA – 
DANFE 

A legislação não desobriga os prestadores de serviços de emitirem nota 
fiscal.  A Lei nº 8.846, de 1994, determina que as empresas emitam nota 
fiscal não apenas quando se tratar de venda de mercadorias, mas também 
quando se tratar de prestação de serviços ou de locação de bens móveis. 
O projeto da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) foi concebido com a finalidade de 
racionalizar e simplificar o processo de emissão de nota fiscal no Brasil, 
substituindo o antigo e ineficiente modelo em papel. 
A nota fiscal de entrada deve ser emitida em nome do importador, ou 
documento equivalente, ressalvados os casos de dispensa previstos em 
legislação estadual. Tratando-se de Nota Fiscal Eletrônica, ver as 
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disposições da Notícia Siscomex nº 31/2008 (www.nfe.fazenda.gov.br). A 
Secretaria da Fazenda disponibiliza para download o manual para emissão 
da nota fiscal eletrônica (COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ADUANEIRA - COANA, 2018). 

TRANSPORTE 
NACIONAL 

Um dos fatores básicos para uma boa escolha de transportadora é o poder 
de negociação dos custos operacionais que existem nesse transporte. O 
pagador do frete deve, de acordo com a quantidade a ser transportada, 
procurar negociar o frete e outras despesas para poder viabilizar sua 
operação de compra ou venda com o exterior. A Tabela de Frete – Preços 
Mínimos – é regulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) pela Resolução nº 5820 de 30/05/2018. Caso a empresa 
importadora não possua uma regularidade de transportes de importação é 
recomendado acessar o link : <www.qualp.com.br> e fazer uma simulação 
de qual será o valor aproximado de um frete justo a ser cobrado por uma 
transportadora.  

Fonte: Adaptado de Portal Siscomex da Receita Federal (2018), Portal Tributário (2018) e 
ANTT (2018) 
 

 

4.2.6.1 Importação – Resumo Fases Administrativa, Cambial e Fiscal 

 

Esta Orientação de Trabalho (OT) constitui-se em uma ferramenta com a 

finalidade prática de orientar aos interessados em importar ou que estejam envolvidos 

na cadeia de suprimentos internacional, sobre o tratamento administrativo e aduaneiro 

na entrada dos produtos importados no país, bem como os procedimentos 

operacionais essenciais para a importação de bens provenientes do exterior.  

O resultado obtido com a estruturação da Orientação de Trabalho está 

sumarizado no Quadro 20, com o passo a passo inerente a cada uma das três fases 

de importação, contemplando a legislação aduaneira e fiscal de amparo, os locais de 

acesso, órgãos federais, estaduais ou municipais responsáveis por cada fase do 

processo, bem como os impostos e taxas que incidem em cada fase. 

A Figura 11 representa um fluxograma, o qual visou suprir a lacuna da literatura 

com referências técnicas e procedimentais em um único documento, enquanto que a 

Orientação de Trabalho (OT) objetivou estruturar um método robusto com 

abrangência plena das atividades de importação, às quais estão sujeitas à exigências 

administrativas, aduaneiras e cambiais.  

O método proposto nesse estudo foi norteado pelo Decreto nº 6.759 de 05 de 

fevereiro de 2009, que representa a espinha dorsal do Regulamento Aduaneiro 

Brasileiro, portanto, o método mostra-se eficaz para a importação de qualquer bem 
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proveniente do exterior, sendo recomendável sua consulta em processos que 

envolvam a importação de equipamentos para a geração de biogás em ETEs.  

 

 
 Resumo passos processo importação (Fase administrativa, cambial, fiscal) 

PASSO DESCRIÇÃO FUNÇÃO LOCAL DE ACESSO (QUANDO APLICÁVEL) 

1 Registro da Empresa 
Importadora 

Representante  
Legal 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manua
is/habilitacao 

2 Cadastro do 
Importador no REI 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action
?visao=an...  

3 
Habilitação 
Importador no 
Siscomex - RADAR 

Sistema informatizado da SRF.  
Obs: nos casos de importação até US$ 3.000,00 com 
despacho simplificado via correios ou courier 10a habilitação 
do RADAR é dispensada. 

4 Despachante 
aduaneiro Importador Contratar despachante e providenciar um SLA para as 

operações de importação; 

5 Classificação Fiscal 
(NCM) Exportador http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2016/decreto/Anexo/AND8950.pdf 

6 Tratamento 
administrativo 

Importador /  
Despachante 

Verificar com despachante os produtos autorizados a importar 

7 Produtos liberados 
sem licenciamento 

Despachante 

Produtos que podem ser importados sem licenciamento 
(Licença de Importação) 

7.1 

Produtos que 
necessitam de L.I 
prévia ou tratamento 
administrativo 

“Simulador de Tratamento Administrativo - Importação” na 
aba “Serviços”, “Simuladores”, do 
 “Portal SISCOMEX”, no endereço eletrônico 
www.portalsiscomex.gov.br  e 
http://portal.siscomex.gov.br/informativos/bens-sujeitos-a-
tratamento-administrativo 

8 
Fornecedores/ 
Fabricação/ 
Negociação 

Importador 
Analisar e classificar por eficiência, entrega e preços 
competitivos. 

9 Incoterms Exportador / 
Importador 

Negociações entre exportador e importador na hora da 
cotação.  Disponível em : www.atlantaaduaneira.com.br 

10 
Câmbio e 
pagamento  
internacional 

Importador /  
Exportador  
Banco ou 
Corretora 

Contrato de câmbio tipo 2 (máquinas, equipamentos e 
materiais), tipo 4 (software, serviços) 
Recolhimento dos tributos no SISCOSERV (CIDE,IRRF, PIS 
e COFINS). Contrato: entre 1 e 3% do valor da operação 

11 
Seguro 
Internacional, Frete e 
Transporte Intern. 

Importador /  
Export. 

Corretora 
Seguros 

Negociado entre as partes e de acordo com o Incoterms, 
pactua-se o início e fim das responsabilidades entre as partes. 
Deve estar presente na Proforma Invoice o Incoterms 
pactuado; 

12 
 Despacho aduaneiro Importador/  

Despachante 

1- Conferência dos documentos de embarque antes da 
presença de carga da mercadoria e posterior registro da DI; 
Chegada do veículo transportador no porto ou aeroporto 
destino; 
2- Presença de carga no MANTRA ou SISCARGA, deve estar 
atracado, visado e avalizado pela SRF para o registro da DI; 
3- Registro da DI e parametrização do canal (verde, amarelo, 
vermelho ou cinza); Taxa de R$ 218,00; 
 4- Cumprimento das exigências fiscais em caso de canal 
diferente do verde;  
5- Pagamento dos tributos para a emissão da CI;  
6 -Retirada da carga pelo transportador contratado pelo 
importador; 

13 
Documentos de 
embarque 
(Conferência) 

Exportador /  
Embarcador 

Documentos de embarque são preparados para o embarque 
na origem. A reserva de espaço em navios ou aeronaves são 
realizadas pelo exportador. Em paralelo, o importador deve 

 
10 Courier: serviço postal de entregas que valoriza a rapidez, segurança e qualidade das encomendas. 

Existem grandes empresas especializadas em entregas courier, como a FedEx, TNT e DHL.  

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/habilitacao
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/habilitacao
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=an...
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=an...
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/Anexo/AND8950.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/Anexo/AND8950.pdf
http://portal.siscomex.gov.br/informativos/bens-sujeitos-a-tratamento-administrativo
http://portal.siscomex.gov.br/informativos/bens-sujeitos-a-tratamento-administrativo
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preparar os documentos necessários para receber a 
mercadoria importada e evitar atrasos no desembaraço ou 
evitar multas (LI prévia ao embarque). Contratação de câmbio 
para o registro da DI (Câmbio à vista ou 
antecipado).Exportador providencia: instruções de embarque 
/ Commercial invoice / Packing List e delivery note 
(documento que é igual à nota fiscal); 
Embarcador providencia o conhecimento de embarque 
internacional (Bill of Lading ou AWB); 

14 Presença de Carga MANTRA - 
SISCARGA 

Para que a Declaração de Importação possa ser registrada, 
antes é necessária a presença de carga no sistema 

15 Registro da DI Importador/  
Despachante 

1-Conferência dos documentos de embarque antes da 
presença de carga da mercadoria e posterior registro da DI. 
Chegada do veículo transportador no porto ou aeroporto 
destino; 
2-Presença de carga no MANTRA ou SISCARGA, deve estar 
atracado, visado e avalizado pela SRF para o registro da DI; 
3- Registro da D.I. e parametrização do canal (verde, amarelo, 
vermelho ou cinza); Taxa de R$ 218,00 

16 Canal Aduaneiro Sistemas da SRF 
Parametrização do canal aduaneiro (Quadro 14) 
Cumprimento das exigências fiscais em caso de canal 
diferente do verde. Canal verde : desembaraço da carga 

17 Tributos 
Despachante 

(conta do 
importador) 

Cálculos dos tributos e taxas incidentes em importação 
conforme Quadro 15 
Pagamento dos tributos para a emissão da CI; 

18 
Emissão da C.I – 
Desembaraço da 
Carga 

Siscomex 
Emissão da CI após pagamento dos tributos e demais taxas 
portuárias ou aeroportuárias, dependendo do tempo de 
permanência no recinto alfandegado.  

19 Nota Fiscal de 
Entrada Importador 

Transporte dentro do Estado onde ocorreu a atracação da 
carga, o transportador pode trafegar com a carga com a C.I e 
demais documentos de embarque. Se ocorrer em outro 
Estado, existe a necessidade da nota fiscal de entrada 
(recolhimento do ICMS debitado na conta do importador, 
realizado pelo despachante aduaneiro); 

20 
Transporte e entrega 
no domicílio do 
importador 

Transportadora 
nacional 

Considerado o frete para um container 40' com até 24 tons 
em um veículo de 5 eixos - Rota: Paranaguá – Curitiba. 
Cálculo disponível em: http://www.qualp.com.br. 

21 
Honorários do 
despachante 
aduaneiro 

Importador 
Honorários de importação de máquinas e equipamentos 
costumam ser a partir de R$ 1200,00 (valores referência 
agosto 2018) 

Fonte: própria, adaptado de Bizelli e Barbosa (2002), Portal Siscomex (2018) e Portal 
Tributário (2018).      
 

  

http://www.qualp.com.br/
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Figura 11 -  Fluxograma de importação  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria.      
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 ESTUDO DE CASO: IMPORTAÇÃO DE MOTOGERADORES 

 

A partir do desenvolvimento da orientação de trabalho (OT) e do passo a passo 

com o método para a importação de equipamentos visando o uso energético em ETEs 

brasileiras, a terceira etapa desse estudo compreende a aplicação do procedimento 

para determinar a estimativa de custos com a importação de conjuntos 

motogeradores, a partir de três diferentes origens de embarque.  

Para o estabelecimento das estratégias com a determinação dos custos e taxas 

no processo de importação do conjunto motogeradores, o primeiro passo foi a coleta 

de dados sobre a amostra a ser utilizada, os motogeradores.  

 A energia elétrica derivada do biogás é obtida quando ele é utilizado para 

acionar motogeradores, sendo que, grupo motogerador é a denominação dada ao 

conjunto formado por um motor (máquina primária) e um gerador de corrente 

alternada (alternador), necessários ao suprimento de energia elétrica. Normalmente, 

o motor utilizado é um motor de ciclo Diesel (BRAZ; ARAÚJO, 2013; KUNZ, 2012). 

A seguir, para a determinação dos tributos envolvidos nas operações de 

importação, fins de dados estatísticos aduaneiros e o devido tratamento 

administrativo, faz-se preponderante a identificação do produto pela classificação 

fiscal de mercadorias, a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM). A 

classificação correta da mercadoria a ser importada, em conformidade com a 

legislação tributária do país, afeta as alíquotas dos tributos incidentes sobre a 

importação, além da quantidade de impostos a serem recolhidos.  

A NCM também possibilita ao importador a verificação se para determinado 

material, existem benefícios com regimes especiais, como os Ex-tarifários, os quais 

poderão conceder isenções sobre a alíquota do Imposto de Importação ou sobre o IPI, 

conforme evidenciado na Tabela 1.  

A base legal para a classificação fiscal está apoiada na Tarifa Externa Comum 

(TEC), onde após análise da descrição do material, conforme detalhado no Quadro 

10, enquadra-se nos Capítulos 84 e 85, representa a posição 85.01, chegando-se 

finalmente a NCM 8503.00.10, especificado no Quadro 1111. 

 

 
11 O passo a passo para a classificação fiscal (NCM) do conjunto motogerador está amplamente 

descrito no Quadro 10 e Quadro 11, pertencentes à Seção 4.2.2 em Métodos e Procedimentos desse 
estudo. 
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Para exemplificação, em casos da concessão do Ex-tarifário, na Tabela 1 estão 

demonstrados os impostos incidentes para o Ex. 074 e Ex.075, conjunto de máquinas 

e todos os componentes necessários para a geração de biogás em uma ETE, onde:  

Imposto de Importação (II) é 14%; 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é zero; 

Programa de Contribuição Social (PIS) é 2,10;  

Contribuição para a Desenvolvimento da Seguridade Social (COFINS) é 9,65; 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICMS) é 18%, alíquota adotada  

no Estado do Paraná; 

 

A base legal do Ex-tarifário está amparado pela Resolução nº 44 de 28 de junho 

de 2018 e publicado no Diário Oficial da União – Seção 1, Art. 1º, ficam alteradas para 

zero % até 31 de dezembro de 2019, as alíquotas ad valorem do Imposto de 

Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-

Tarifário. 

 
 Ex-Tarifário concedido com base no DOU de 29/06/2018 

ITEM DESCRIÇÃO NCM I.I. 
(%) 

I.PI. 
(%) 

PIS 
(%) 

COFINS 
 (%) 

ICMS 
(%) 
PR 

1 

Ex. 074- Combinações de máquinas para 
produção de biogás, com controlador 
lógico programável (CLP), a partir de 
resíduos orgânicos compostas de unidade 
de recepção, biodigestor, unidades de 
comando e armazenagem do biogás. 

8421.39.90 14 0 2,10 9,65 18 

2 

Ex.075 – Unidades funcionais para 
remoção de siloxano contido em gases 
gerados pela decomposição do lixo 
urbano (biogás) para aplicações de 
bioenergia 

8421.39.90 14 0 2,10 9,65 18 

Fonte: Elaboração própria com base na simulação da Receita Federal (2018) 

 

O estágio seguinte visando a apuração dos custos, tributos e taxas envolvidos 

no processo de importação dos motogeradores, contemplou a criação de três cenários 

diferentes, possibilitando identificar se a importação dos motogeradores provenientes 

de diferentes países ocasionam tributos e taxas diferenciadas no custo final. Onde: 

Cenário 1 : País de procedência, Alemanha. Porto de embarque: Hamburgo; 

Cenário 2 : País de procedência, Estados Unidos. Porto de embarque: Miami; 

Cenário 3 : País de procedência, Japão . Porto de embarque: Tóquio; 
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4.3.1 Método para o Cálculo de Tributos do Conjunto Moto Gerador com simulação 

- sem Incentivos Fiscais e com Benefício de Ex-Tarifário 

 

A partir da estratégia adotada por três cenários distintos para a estimativa de 

custos e impostos, a sequência na composição dos mesmos foi em relação ao 

fabricante de motogeradores. Conforme cotação realizada com os fabricantes de 

diferentes marcas importadas, desenvolvidas especialmente para o biogás para uma 

faixa superior a 375kW, o fabricante que apresentou modelos com as características 

mais aproximadas com a NCM 8503.00.10 foi o fabricante G&E. Modelo sugerido pelo 

fabricante foi o J-320.12 

Devido ao equipamento ser importado o valor sugerido pelo fabricante foi de 

USD 600,000.00 (seiscentos mil dólares dos Estados Unidos). Para a conversão do 

valor em reais, adotou-se a paridade, ou taxa de câmbio de 4,0570 por USD 1,00 

vigente no dia 29/09/2018 (BRASIL, Receita Federal; 2018).  

Após a conversão em reais, obtivemos o Valor da Mercadoria no Local de 

Embarque (VMLE), em que: 

Valor do motogerador em moeda estrangeira = USD 600,000.00 

Taxa de câmbio = 4,0570 

Valor da Mercadoria no Local de Embarque (VMLE) = R$ 2.434.200,00  

 

Em razão das especificações técnicas e características do conjunto 

motogeradores, o modal de transporte adotado foi o marítimo. O acondicionamento 

dos motogeradores nos três cenários será um container de 40’ STD (Standard), pois 

acomoda melhor o conjunto motogerador com suas dimensões e pesos (5.700 mm de 

comprimento x 1.700 mm de largura x 2.300 mm de altura – volume: 22,287m3 / 

sistema de cogeração = 13,900 toneladas).  A dimensão de um container 40’ vazio é 

(12.192 x 2.438 x 2.591) mm, com capacidade para acondicionar cargas de até 26,5 

tons e 67,7 m3 de volume. 

Na sequência, para determinar o valor aduaneiro do conjunto motogerador, 

pela N.C.M. 8503.00.10 no sistema Simulador do Tratamento Tributário e 

 
12 A Figura 5 apresenta as características técnicas do motogerador Jenbacher G&E, modelo J-320, 

presente na Seção 3.4 desse estudo. 
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Administrativo das Importações da Secretaria de Receita Federal do Brasil na 

competência do Ministério da Fazenda, chega-se à tela representada na Figura 12. 

 
Figura 12 -  Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo das Importações 

Fonte: Receita Federal (2018) 

 

 Uma vez obtido o valor aduaneiro convertido (VA) do motogerador no site do 

Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo da SRF, na sequência foram 

indicadas as alíquotas de tributos incidentes sobre a NCM 8503.00.10, resumidas na 

Figura 13, em que: a) alíquota do II é 14%%; b) IPI é 10%; c) PIS é 2,10%; d) COFINS 

é 10,65% sobre o valor aduaneiro. 

 
Figura 13 -  Alíquotas de Tributos Federais e Impostos do Motogerador 

 
Fonte: Receita Federal (2018) 
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Posteriormente, os impostos incidentes sobre o conjunto motogerador devem 

ser calculados mediante um dos seis métodos previstos no Acordo de Valoração 

Aduaneira, Decreto nº 6.759 de 05 de fevereiro de 2009 (o qual substituiu o Decreto 

nº 1.355 de 30 de dezembro de 1.994). Cabe observar que, os métodos deverão ser 

obrigatoriamente aplicados na ordem exposta, utilizando-se o segundo método 

somente quando o valor aduaneiro não puder ser determinado pelo primeiro, e assim 

sucessivamente. O primeiro método só não é aplicável, quando existe vínculo entre 

importador e exportador. Nos cenários estabelecidos para esse estudo, não existe 

esse impedimento.  

Dessa forma, os impostos serão calculados em conformidade com o Primeiro 

Método do Acordo de Valoração Aduaneira, observando-se que o valor aduaneiro 

servirá exclusivamente como base de cálculo para o Imposto de Importação. 

Consequentemente, conforme apontado pelo Probiogás (2016) em suas 

coletâneas da Série de Desenvolvimento do Biogás, o Imposto de Importação (II) é 

um imposto federal e incide sobre o Valor Aduaneiro, o qual corresponde ao custo do 

produto acrescido do frete e do seguro internacional, enquanto que para Fernandes 

et al (2016), o II é um tributo federal e somente a União tem competência para instituí-

lo, podendo alterar a sua alíquota a depender da situação econômica do país, dos 

interesses do mercado ou acordos firmados com outros países ou blocos econômicos. 

Para calcular o Imposto de Importação (II) temos as seguintes variáveis: 

Valor Mercadoria no Local de Embarque (VMLE) = USD 600,000.00  

Taxa do dólar em 29/09/2018= 4,0570  

Valor Aduaneiro = (VMLE) x taxa do dólar = R$ 2.434.200,00 

Frete marítimo internacional de Hamburgo a Paranaguá = USD 1,700.00, 

convertido em reais será R$ 6.896,90 

Seguro internacional corresponde a 5% do VMLE = USD 600,000.00 x 5% que 

corresponde a USD 30,000.00. Convertido em reais, temos R$ 121.710,00.  

Então, a base do Imposto de Importação no cenário 1 correspondente ao valor 

aduaneiro, acrescido do frete internacional e do seguro internacional, resultará 

em R$ 2.562.806,90. A alíquota do II conforme a Figura 13 é 14% sobre o Valor 

Aduaneiro, resultando em R$ 358.792,96. 

Na sequência, para o cálculo do imposto federal que incide sobre produtos 

industrializados, operações industriais ou equiparadas a ela, sobre os produtos 

importados incidirá o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), conforme a TIPI,  
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a sua base de cálculo será o Valor Aduaneiro (VA), acrescido pelo Imposto de 

Importação, onde:  

V.A = R$ 2.562.806,90    

II    =  R$    358.792,96 

Alíquota do IPI para a NCM 8503.00.10 é 10% 

Resultando no valor do IPI em R$ 292.159,99 

 

Após a obtenção do IPI, o próximo imposto a ser calculado é o Programa de 

Contribuição Social (PIS), o qual se aplica a alíquota 2,10% sobre o Valor Aduaneiro 

(VA), onde: 

VA = R$ 2.562.806,90  

 Alíquota do IPI para a NCM 8503.00.10 é 2,10% 

Resultando no valor do PIS em R$ 53.818,94 

 

Já para o cálculo do imposto Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS), se aplica a alíquota de 10,65% sobre o Valor Aduaneiro (VA), onde: 

VA = R$ 2.562.806,90  

 Alíquota do COFINS para a NCM 8503.00.10 é 10,65% 

Resultando no valor do COFINS em R$ 272.938,93 

 

Finalmente, o último imposto a ser calculado para compor o cenário 1 é o 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS):  
O ICMS é um imposto estadual, incidente sobre operação de circulação de 
mercadorias e prestação de serviços de comunicação e de transporte 
interestadual e intermunicipal, caracterizado por ser uniforme e não 
cumulativo. Caracteriza-se por ter alíquotas diferentes em cada estado, e 
Convênios CONFAZ que definem as alíquotas interestaduais entre Regiões 
e Estados, além de Convênios CONFAZ específicos para alguns itens que 
foram negociados, a exemplo do Convênio 52/91, que prevê uma redução na 
base do Cálculo do ICMS para uma lista de máquinas e equipamentos. 
(PROBIOGAS-Orientações para importação de equipamentos de biogás, 
2016, p.36).  
 

Para o cálculo do ICMS aplica-se a alíquota de 18%, Estado do Paraná, sobre 

o Valor Aduaneiro (VA), acrescido do valor do Imposto de Importação (II) acrescido 

do valor do IPI, mais Taxa do Siscomex e PIS/COFINS e adiciona-se o valor do próprio 

ICMS obtido, onde:  

V.A = R$ 2.562.806,90   II    = R$   358.792,97 

IPI   = R$   292.159,99  Taxa do Siscomex = R$ 214,50 
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PIS/COFINS = R$ 53.818,94 e R$ 272.938,93 

Alíquota do ICMS para o Estado do Paraná é 18%. 

Considerando a definição da base de cálculo e a alíquota básica de 18%, temos 

que a soma das parcelas menos o ICMS representa 82% da própria da base de 

cálculo; utilizando uma regra de três simples, obtêm-se o seu valor total, conforme 

segue: Base de cálculo = Soma multiplicada por 100/82, resultando em Soma/0,82.  

O resultado do ICMS será de R$ 777.233,90 conforme resumido na Tabela 2. 

 
 Método de cálculo do V.A + I.I + IPI +PIS/COFINS+ICMS 

VA (Valor Aduaneiro) Valor 
Para obtenção do Valor da Mercadoria (motogerador) no 
Local de Embarque (VMLE). Valor do motogerador cotado 
pelo fornecedor = U$S 600.000,00 + Valor do frete 
internacional = US$ 1.700,00 + Valor do Seguro (5% sobre 
VMLE) = US$ 30.000,00  
Taxa do dólar no dia 24/09/2018 = 4,0570 

V.A = US$ 631.700,00 
(R$ 2 562.806,90) 

I.I (Imposto de Importação) Valor 
Calcular o II aplicando-se a alíquota de 14%, conforme a 
TEC em vigor na data do fato gerador sobre o valor 
aduaneiro em reais (R$)  
VALOR ADUANEIRO (V.A) x ALÍQUOTA DA TEC (14%) 
R$2.562.806,90 x 14% 
Taxa do dólar no dia 24/09/2018 = 4,0570 

R$ 358.792,96 

IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) Valor 
Calcular o IPI aplicando-se a alíquota da TIPI de 10%, 
sobre o valor tributável do II (valor aduaneiro em R$) 
somado ao valor do próprio II  
VALOR TRIBUTÁVEL DO II + II x ALÍQUOTA DO IPI 
(10%) 
(R$2.562.806,90 + R$ 358.792,97) x 10% 
Taxa do dólar no dia 24/09/2018 = 4,0570 

R$ 292.159,99 
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PIS (Programa de Contribuição Social) Valor 
Calcular o PIS aplicando-se a alíquota de 2,10% sobre o 
VA (valor aduaneiro)= (R$2.562.806,90 x 2,10%) 
Taxa do dólar no dia 24/09/2018 = 4,0570 

        R$ 53.818,94 

COFINS (Contribuição para o Financiamento da 
(Seguridade Social) 

Valor 

Calcular o COFINS aplicando-se a alíquota de 10,65% 
sobre o VA (valor aduaneiro)= (R$2.562.806,90 x 10,65%) 
Taxa do dólar no dia 24/09/2018 = 4,0570 

        R$ 272.938,93 

ICMS13 (Imposto sobre Circulação de Mercadorias) Valor 
Calcular o ICMS aplicando-se a alíquota de 18% (Estado 
do Paraná), sobre o VALOR ADUANEIRO (VA= valor 
aduaneiro em R$) acrescido ao valor do II  + valor do IPI 
+ valor do próprio ICMS obtido 
 (R$2.562.806,90 + R$ 358.792,97+292.159,99+ICMS) x 
18% = (100%-18%).  Obtemos a equação = 
(VA+I.I.+IPI+Taxa Siscomex.+Pis/Cofins)/(0,82)*0,18 
Taxa do dólar no dia 24/09/2018 = 4,0570 

R$ 777.233,90 

Fonte: adaptado de BIZELLI (2002), PROBIOGÁS (2016), Receita Federal (2018) 

 

Na composição do cenário 1, teremos as variáveis:  

 

(i) material importado: motogerador NCM 8503.00.10 (de motores ou geradores 

das subposições 8501 e 8502); (ii) país de aquisição Alemanha; (iii) porto de 

embarque: Hamburgo; (iv) frete marítimo internacional é USD 1,700.00 (v) alíquota do 

imposto de importação (II) é 14%; (vi) IPI de 10%, com tributação integral (sem 

incentivos fiscais); (vii) ICMS de 18% no Estado do Paraná.  

 

Em que, o método de cálculo dos tributos federais (II + IPI + PIS+COFINS) e 

estadual (ICMS) está demonstrado na Tabela 2, enquanto que os valores totais 

obtidos com impostos federais e estaduais, bem como seus percentuais em relação 

ao valor ao Valor da Mercadoria no Local de Embarque (VMLE), estão demonstrados 

na Figura 14.  

  

 
13 ICMS é imposto estadual e pode variar dependendo do local onde esteja localizado o importador 
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Figura 14 -  Planilha de cálculos de Impostos Federais e Estadual – cenário 1   
CE

NÁ
RI

O
 1

 
ALEMANHA – PORTO DE ORIGEM: Hamburgo  

 Porto Destino 
Brasil Tempo de Trânsito do 

navio 
Valor Frete 

Internacional (U$) 
Valor do motogerador J320 

(em U$) 

Paranaguá 24 dias 1.700,00 600.000,00 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Observa-se na Figura 14, na coluna “Demonstrativo de Impostos 

Nacionalização” na coluna “IMPOSTOS INTEGRAIS”, o percentual representado 

sobre os impostos gerados em relação ao valor da mercadoria é da ordem de 72%, 

enquanto que na coluna denominada “IMPOSTOS – REDUÇÃO E ISENÇÃO”,  

simulando incentivos, devido à incidência zero no IPI (Imposto sobre produto 

industrializado) ocasionada pela Resolução nº 44 (para bens de capital) é de 56%.  

 

Mesmo na simulação com incentivos fiscais, o desembolso com impostos é 

elevado, concluindo-se que um dos inibidores para a aquisição de equipamentos 
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importados é a alta incidência de impostos nesse processo. O tributo federal que mais 

onera a aquisição de equipamentos no exterior é o II, pois dele derivam os demais 

impostos. Demonstrando que o ideal para o incremento de aquisições de 

equipamentos importados voltados para plantas de biogás de ETEs, bem como para 

a viabilização dos projetos nesse setor, seria a concessão por parte do Comitê-

Executivo de Gestão da CACEX (Ministério da Fazenda) de ex-tarifário com alíquota 

de 2% sobre o Imposto de Importação (II) por um período de cinco anos. 

O segundo maior tributo é representado pelo ICMS, mesmo se for concedido 

benefício fiscal de Ex-tarifário, esse tributo é elevado, pois sua base de cálculo, assim 

como os demais tributos, deriva-se do Imposto de Importação, cuja alíquota para o 

conjunto motogeradores é 14%. Se comparada com a alíquota de produtos 

farmacêuticos, cujo Imposto de Importação é de 6% por razões de saúde pública, a 

alíquota de 14% está altíssima, uma vez que os produtos utilizados na cadeia do 

biogás também trazem enormes benefícios, não só em termos de saúde pública mas 

também por razões de ordem econômica (geração de empregos), ambiental 

(compromisso de redução dos GEE) e social. 

O terceiro maior desembolso refere-se ao valor do seguro internacional, que é 

5% sobre o Valor da Mercadoria no Local do Embarque (VMLE), acrescido ao valor 

do frete internacional (R$ 128.606,90), conforme Quadro 21, demonstrando que 

quanto maior o valor de venda da mercadoria, maior é a incidência das despesas e 

tributos advindos após o embarque. O desenvolvimento da cadeia de fornecedores é 

essencial, sempre aliado a produtos da mais alta qualidade, porém, com preços 

competitivos para viabilizar economicamente os projetos.  

 

As demais despesas do processo de importação relacionadas ao cenário 1 são 

representadas no Quadro 21 e discriminadas a seguir: 

 

(i) Liberação do conhecimento de embarque (Bill of Lading) = USD 25.00; 

(ii) Desconsolidação do conhecimento de embarque =  USD 100.00; 

(iii) Adicional ao Frete da Marinha Mercante (AFRMM) adicionado do valor 

do CE Mercante = 25% sobre o valor do frete internacional; 

(iv) Armazenagem na zona primária = 0,035% sobre valor CIF (Cost, 

Insurance and Freight) no 1º período (zero a 30 d); 
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(v) Capatazia (handling, manuseio da carga e movimentação do container)= 

relação ton. por m³ ( o que for mais alto)= R$ 50,00; 

(vi) Taxa do Siscarga (entrada da mercadoria) = R$ 50,83 por B/L;  

(vii) Transporte nacional do container (Porto Paranaguá até a Planta do 

Importador) = R$ 1.008,00 (em média);  

(viii) SDA (Sindicato dos despachantes aduaneiros) = R$ 250,00; 

(ix) Desembaraço aduaneiro (serviço do despachante) = R$ 1.200,00 

Totalizando: R$ 5.708,36 

 
 Outras despesas no processo de importação ref. Cenário 1 

 
 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para a composição do cenário 2, são consideradas as seguintes variáveis: 

 

(i) material importado: motogerador NCM 8503.00.10 (de motores ou geradores 

das subposições 8501 e 8502); (ii) país de aquisição Estados Unidos ; (iii) porto de 

embarque: Miami; (iv) frete marítimo internacional é USD 2,100.00 (v) alíquota do 

imposto de importação (II) é 14%; (vi) IPI de 10%, com tributação integral (sem 

incentivos fiscais); (vii) ICMS de 18% no Estado do Paraná.  

 

Em que, o método de cálculo dos tributos federais (II + IPI + PIS+COFINS) e 

estadual (ICMS) está demonstrado na Tabela 2, enquanto que os valores totais 

obtidos com impostos federais e estaduais, bem como seus percentuais em relação 

ao valor ao Valor da Mercadoria no Local de Embarque (VMLE), estão demonstrados 

na Figura 15.  
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Figura 15 -  Planilha de cálculos de Impostos Federais e Estadual – cenário 2 
CE

NÁ
RI

O
 2

 
ESTADOS UNIDOS – PORTO DE ORIGEM: Miami  

 Porto Destino Brasil Tempo de Trânsito do 
navio 

Valor Frete Internacional 
(U$) 

Valor do motogerador 
J320 (em U$) 

Paranaguá 15 dias 2.100,00 600.000,00 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 
No cenário 2 apesar do tempo de trânsito marítimo ser mais curto, o valor do 

frete internacional é mais oneroso do que do cenário 1, representando um acréscimo 

de 1,51% no cenário 2 (Estados Unidos) comparado ao cenário 1 (Alemanha).  

Mantidos os impostos no mesmo patamar do cenário 1, e o seguro internacional 

que, novamente representou a segunda maior despesa, também representado na 

Figura 15. Nesse cenário, a sugestão é focar em negociação junto ao fornecedor 

internacional para a redução do valor de venda do motogerador, quando em situação 

real, visto estarmos trabalhando com valores iguais de venda do motogerador 

(independente do país de embarque) para todos os cenários, somente para simulação 

e estimativa dos impostos. 
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As demais despesas do processo de importação relacionadas ao cenário 2 

estão representadas no Quadro 22 e discriminadas a seguir: 

 

(i) Liberação do conhecimento de embarque (Bill of Lading) = USD 25.00; 

(ii) Desconsolidação do conhecimento de embarque =  USD 100.00; 

(iii) Adicional ao Frete da Marinha Mercante (AFRMM) adicionado ao valor 

do CE Mercante = 25% sobre o valor frete internacional=USD 530,23 

(iv) Armazenagem na zona primária = 0,035% sobre valor CIF (Cost, 

Insurance and Freight) no 1º período (zero a 30 d) = USD 221,24 

(v) Capatazia (handling, manuseio da carga e movimentação do container)= 

relação ton. por m³ ( o que for mais alto)= R$ 50,00; 

(vi) Taxa do Siscarga (entrada da mercadoria) = R$ 50,83 por B/L;  

(vii) Transporte nacional do container (Porto Paranaguá até a Planta do 

Importador) = R$ 1.008,00 (em média);  

(viii) S.D.A (Sindicato dos despachantes aduaneiros) = R$ 250,00; 

(ix) Desembaraço aduaneiro (serviço do despachante) = R$ 1.200,00 

Totalizando: R$ 6.114,63. 

 
 Outras despesas no processo de importação ref. cenário 2 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Destaca-se na comparação dos dois cenários, Alemanha (Figura 14) e Estados 

Unidos (Figura 15) que não é o frete internacional que encarece em demasia o 

processo de importação dos motogeradores, e sim, os impostos (II e ICMS), seguido 

do seguro internacional.  
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Empreendedores que em seu modelo de negócios, utilizam a importação de 

novas tecnologias para modernizar-se, precisam avaliar a relação custo benefício, 

levando em consideração, principalmente os impostos que incidem sobre a 

importação, elevando os preços das mercadorias produzidas e, consequentemente, 

reduzindo sua competitividade, dependendo da carga tributária incidente, o negócio 

pode até, se tornar inviável (ALBUQUERQUE, 2017). 

 

Para finalizar a comparação entre os três países, o terceiro e último cenário 

será de embarque do conjunto motogerador pelo porto de Tóquio. Na composição do 

cenário, foram utilizadas as variáveis: 

 

(i) material importado: motogerador NCM 8503.00.10 (de motores ou geradores 

das subposições 8501 e 8502); (ii) país de aquisição Japão ; (iii) porto de embarque: 

Tóquio; (iv) frete marítimo internacional é USD 3,500.00 (v) alíquota do imposto de 

importação (II) é 14%; (vi) IPI de 10%, com tributação integral (sem incentivos fiscais); 

(vii) ICMS de 18% no Estado do Paraná.  

 

Em que, o método de cálculo dos tributos federais (II + IPI + PIS+COFINS) e 

estadual (ICMS) está demonstrado na Tabela 2, enquanto que os valores totais 

obtidos com impostos federais e estaduais, bem como seus percentuais em relação 

ao valor ao Valor da Mercadoria no Local de Embarque (VMLE), estão demonstrados 

na Figura 16.  
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Figura 16 -  Planilha de cálculos de Impostos Federais e Estadual – cenário 3 
CE

NÁ
RI

O
 3

 
JAPÃO – PORTO DE ORIGEM: Tóquio  

 Porto Destino 
Brasil Tempo de Trânsito 

do navio 
Valor Frete 

Internacional (U$) 
Valor do 

motogerador J320 
(em U$) 

Paranaguá 44 dias 3.500,00 600.000,00 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

No cenário 3, justifica-se o acréscimo decorrente da diferença no frete 

internacional, pois, o tempo de trânsito do porto de Tóquio até Paranaguá gira em 

torno de 44 dias, portanto, é aceitável que o frete seja mais caro.  

 

As demais despesas sumarizadas no Quadro 23, quando somadas ao frete 

internacional e seguro representam apenas 6,79% do valor da mercadoria no local de 

embarque. 
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 Outras despesas do processo de importação ref. cenário 3 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Nesse último cenário, igualmente se constata que o impacto no desembolso é 

por conta do II e do ICMS, mesmo simulando incentivos fiscais com zero de incidência 

no IPI, ainda assim, acarreta em valores elevados. O ICMS, atualmente é o imposto 

com maior incidência sobre o comércio brasileiro, todas as empresas devem ficar 

atentas às suas características, conforme demonstrado na Figura 17. 

Esse imposto é de competência estadual e incide sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte estadual e 

interestadual, incidindo também sobre a entrada de mercadoria importada, ainda 

quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, 

cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o estabelecimento destinatário da 

mercadoria ou serviço (CONFAZ, 2018). 

A única alternativa para um processo de importação ter esse tributo amenizado 

é caso a mercadoria apresente tratamento tributário diferenciado por meio de 

benefício fiscal , quando o referido imposto poderá ser reduzido, entretanto somente 

quando vinculados à classificação fiscal da mercadoria, NCM14. 

 

 

 

 
14 A NCM define as alíquotas dos tributos incidentes sobre as operações de comércio exterior, sendo 
que os principais impactos da definição da NCM estão relacionados aos percentuais do I.I e do IPI, pois 
deles se derivam os cálculos dos demais impostos. A NCM do conjunto motogerador não contempla 
benefícios de ex-tarifário ou de redução fiscal. 
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Figura 17 -  ICMS por Estados 

 
Fonte: Confaz (2017) 

 

Resumindo, observa-se que, os tributos aduaneiros e fiscais, nos cenários sem 

incentivos fiscais, demonstrados na Tabela 3, representaram o maior percentual, 72% 

em relação ao valor comercial dos motogeradores. Nos cenários com simulação de 

incentivos fiscais, mesmo com redução zero do IPI, o valor total dos tributos totalizou 

56%, demonstrando ser onerosa a aquisição dos equipamentos no mercado externo. 

O segundo maior tributo diz respeito ao ICMS, representa 32% em relação ao 

valor VMLE (valor da mercadoria no local de embarque).  

 
 Resumo dos cenários de importação (Alemanha, USA e Japão) 

Cenário – 
País 
(Origem) 

FRETE 
USD 

T/T 
(Tempo 
de 
Trânsito) 

Despesas 
Total (R$) 
sem 
incentivos 

% Tributos   
(sem 
incentivos) 

% Tributos 
(com 
incentivo-IPI 
zero%) 

% ICMS em 
relação valor 
motogerador 

Hamburgo 1700,00 24 dias 4.323.460,00 72 % 56% 31% 
Miami 2.100,00 15 dias 4.326.600,29 72% 56% 31% 
Tóquio 3500,00 44 dias 4.337.591,31 72% 56% 32% 

Fonte: Elaboração própria 
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Os resultados obtidos evidenciam que os tributos incidentes sobre 

equipamentos importados são elevados, onerando as aquisições dos referidos 

equipamentos no mercado externo, além do mais, a carga tributária excessiva 

incidente sobre a produção encarece o produto final, tornando-o menos competitivo, 

ressaltando-se a relevância imediata de políticas macroeconômicas e fiscais que 

estimulem a produção e desenvolvimento de equipamentos nacionais elaborados para 

a geração de biogás em ETEs. 

 

Outro ponto a destacar na tentativa de amenizar a alta incidência de tributos 

em um processo de importação para a aquisição de máquinas e equipamentos para 

a geração de biogás seria para empresas jurídicas que tenham projeto aprovado na 

implantação de obras de infraestrutura nos setores de transporte, portos, energia, 

saneamento básico e irrigação pela adoção do regime REIDI (Regime Especial de 

Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura), sendo que em seu Art. 3º  

determina que em caso de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 

equipamentos novos terá suspensa a exigência da contribuição do PIS/PASEP e do 

COFINS.  

Adicionalmente, a modalidade REIDI também contempla que novos ex-

tarifários para insumos e equipamentos do biogás com procedimentos aduaneiros e 

tributários simplificados devem ser aplicados (Lei nº 13.576/2017 – Renovabio). A Lei 

existe, porém, não é aplicada ou não é abrangente a todos os equipamentos de uma 

usina de biogás em ETEs, como verificado nesse estudo, em relação aos 

motogeradores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 CONCLUSÕES                                                         

 

O aproveitamento energético do biogás pode oferecer importantes benefícios 

ambientais, econômicos, energéticos e sociais, representando uma fonte alternativa e 

renovável de energia, já sendo amplamente utilizado em países industrializados. No 

Brasil, de modo geral, embora percebido que o valor agregado do biogás tem potencial 

para ser um grande gerador de receitas, sua utilização ainda é incipiente, sobretudo 

no setor de esgotamento sanitário.  

Alguns entraves verificados, atualmente, no Brasil para a geração de energia a 

partir do biogás, estão diretamente ligados à falta de equipamentos nacionais 

desenvolvidos para esse fim. Atualmente, o país não possui tecnologia própria de 

grande porte, o que acarreta a necessidade de importações desses equipamentos, 

principalmente de fábricas europeias, onde a conversão energética do biogás já faz 

parte da rotina deles.  

Sendo assim, o objetivo geral dessa pesquisa foi atingido ao identificar quais 

barreiras alfandegárias e legais associadas com a importação de equipamentos 

podem se apresentar como impedimento para a inserção do biogás na matriz 

energética nacional.  As barreiras identificadas estão diretamente relacionadas a 

aspectos fiscais, técnicos, administrativos e tarifários. 

A identificação das barreiras possibilitou a identificação de lacunas na 

concessão de benefícios fiscais a equipamentos de geração de energia do biogás em 

ETEs, sendo o primeiro agravante com base em Resolução de Ex-tarifário, onde o 

referido benefício concedido pela Resolução nº 73 só será um instrumento eficaz se 

estendido aos equipamentos mais onerosos pertencentes ao conjunto de máquinas.  

Considerando que o valor pago pela empresa importadora, a título do Imposto 

de Importação compõe a Base de Cálculo dos demais tributos devidos em uma 

operação de Importação, diante disso, o Ex-tarifário ganha extrema relevância, uma 

vez que a redução no Imposto de Importação traz como consequência direta, a 

diminuição do valor absoluto a ser recolhido, juntamente com os demais tributos 

incidentes sobre a importação do produto beneficiado com esse regime diferenciado. 
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Com relação às barreiras tarifárias houve a percepção de que a cultura 

existente também pode estar associada com aspectos tarifários e que, mudança de 

cultura no modo de pensar não é exclusiva apenas para a sociedade, fazendo menção 

aos benefícios que o tratamento do esgoto para a geração de energia pode acarretar, 

mas principalmente para os formuladores de políticas públicas de comércio exterior, 

existindo a predominância da cultura arcaica de que o país só ganha com exportações 

e que há perdas nas importações, influenciando fortemente na não concessão de 

reduções tarifárias atrativas para equipamentos de biogás.   

Segmentos fazem pressão sobre o governo para continuarem recebendo mais 

e mais benefícios, governo com interesses políticos de reeleição preferem continuar 

beneficiando esses setores. Além disso, muitos atores que estão no controle da 

formulação de políticas não possuem experiência econômica, gerando mais retração 

no desenvolvimento de uma efetiva política energética nacional.  

Sugere-se a criação de entidade de classe forte tal qual a ANFAVEA para não 

colocar em risco todos os avanços obtidos até então. Uma eficaz representação seria 

por entidades como o INCT-ETEs, Companhia de Saneamento do Paraná - 

SANEPAR, SABESP, Saneamento de Minas Gerais, Universidades, entre outras, 

para cobrarem o cumprimento da inserção do biogás na matriz energética. 

Complementarmente, a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Negócios 

Internacionais – SECINT, sob a coordenação do Ministério da Fazenda, desencadeia 

um olhar arrecadatório e não em gestão aduaneira. Há necessidade urgente nas 

ações visando agilidade, diminuição de custos, desburocratização da quantidade de 

documentos em papel, sistematização e simplificação alfandegária, a exemplo do 

Portal Único Siscomex, e por último, mas não menos importante, a criação de novos 

instrumentos de controle aduaneiro para diminuir o tempo de desembaraço. 

Importações trazem desenvolvimento tecnológico, know-how, avanços 

científicos e não deixam fornecedores nacionais de alguns segmentos na inércia 

operacional, diante disso, o objetivo específico referente ao desenvolvimento da 

orientação de trabalho (OT) alcançou o resultado esperado, pois a estruturação do 

passo a passo foi respaldada pelas legislações vigentes apuradas junto aos sites 

governamentais, provedores logísticos nacionais e internacionais, terminais 

portuários, além da experiência profissional que norteou as etapas da orientação de 

trabalho.  
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As limitações e dificuldades encontradas deu-se pela literatura desatualizada 

de comércio exterior concernente a importação de equipamentos, adicionalmente, 

fragmentação de normas, leis, decretos e falta de material técnico atualizado de 

referência, bem como a consulta aos profissionais atuantes na área não encontrou a 

agilidade necessária, uma vez que o biogás gerado em ETEs revelou-se uma temática 

bem desconhecida para diversos profissionais de comércio exterior. 

E por ser um mercado muito novo, em que parte significativa dos equipamentos 

é importada, o setor ainda carece de preços de referência, por essa razão, esse 

estudo se propôs a desenvolver um procedimento com um método para a estimativa 

de custos com importação de equipamentos para o uso energético de biogás em ETEs 

brasileiras.  

Destaca-se que, muitas vezes, todos os elementos que compõem os impostos 

e despesas são desconhecidos para a maioria das empresas, mesmo aquelas que 

importam costumeiramente, além disso, existem despesas alfandegárias muito 

peculiares, aliado a isso, a falta de conhecimento ou ignorância sobre todas elas, 

podem comprometer sobremaneira um projeto de aquisição ou causarem um impacto 

negativo na previsão orçamentária.  

No intuito de contribuir para o esclarecimento dos principais tributos, taxas e 

despesas relacionadas a um processo de importação, a orientação de trabalho com o 

passo a passo das atividades de importação foi aplicada em um estudo de caso com 

a criação de três diferentes cenários para o conjunto motogeradores, visando obter a 

estimativa de custos através de um método. O método para a estimativa dos impostos 

federais e estaduais foi embasado pelo Primeiro Método do Acordo de Valoração 

Aduaneira, o qual se mostrou satisfatório, porém, o levantamento para o cálculo e 

estimativa das demais despesas mostrou-se bastante árduo e burocrático, incorrendo 

nas seguintes limitações ao bom andamento do estudo:  

a) Escassez de literatura atualizada ou completa que abrangesse todas as 

despesas incorridas em um processo de importação. Além de abordagem 

não clara sobre os percentuais oficiais incidentes em taxas aero- portuárias;  

b) Profissionais consultados se mostraram generalistas e não especialistas, 

como era requerido para o tema em questão. No âmbito de despacho 

aduaneiro, mostraram-se despreparados para dar suporte à coleta de 

informações concernente à legislação aduaneira (amparo aos regimes 

especiais e normas fiscais) a respeito da importação de equipamentos e a 
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cadeia do biogás. Mesmo no Portal do Siscomex, apesar de bem 

estruturado, não existe um passo a passo de importação para ser 

consultado; 

c) Fabricantes estrangeiros reticentes e não cooperativos na transmissão de 

informações comerciais do conjunto motogerador; 

d) Acesso restrito aos sistemas de apoio (softwares) fiscais, tais como 

TECWIN, PORTAL CENOFISCO para consulta mais detalhada sobre 

regulamento de IPI, substituição tributária nacional, regulamentos do ICMS, 

classificação fiscal de mercadorias (NCM). 

 

Este estudo demonstra sua relevância pela contribuição referente ao 

desenvolvimento de uma orientação de trabalho de forma sequencial, tendo como 

ponto focal a importação de equipamentos utilizados para a geração de biogás em 

ETEs. Servindo assim, como um ponto de consulta centralizado de informações legais 

e regulatórias vigentes no Brasil que podem ser aplicadas na importação de qualquer 

equipamento.  

Outro argumento que demonstra a relevância desse estudo é o esclarecimento 

para gestores sobre o dimensionamento dos investimentos necessários em projetos 

que envolvam máquinas e equipamentos importados, aumentando a confiança e 

previsibilidade sobre os custos envolvidos nas atividades de importação. Apresenta-

se também como guia orientativo às demais categorias profissionais, estudantes de 

comércio exterior e interessados no tema com referência às etapas, fases, custos 

logísticos e fiscais em um processo de importação com o propósito do mesmo ser 

conduzido da maneira mais robusta e sustentável possível. 
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 TRABALHOS FUTUROS 

 

Com base nos dados coletados e resultados obtidos na elaboração desse 

trabalho, constatou-se que existe muito material a ser explorado e linhas de pesquisa 

a serem aprofundadas, com especial recomendação para:  

 

• Dada a importância do assunto e respectivos pontos vulneráveis, sugere-se o 

mapeamento dos principais equipamentos importados utilizados em ETEs para o 

desenvolvimento do Bill of Material (BOM) com o intuito de reunir em uma lista 

técnica as informações dos equipamentos contendo: (i) descrição completa e local 

de uso na ETEs; (ii) classificar o equipamento com a NCM e quais são os impostos 

de incidência na importação; (iii) nome do fabricante e país de procedência; (iv) 

tempo que o fabricante estima para a reposição do equipamento; (v) se existe 

representante no Brasil e possibilidade de estoque de cada equipamento (vi) 

categorizar os equipamentos pelo valor, por país de procedência, conforme os 

pesos e dimensões, qual o melhor modal de transporte (aéreo ou marítimo).  

Objetivos:  
Manutenção preventiva e planejamento de possíveis trocas ou substituições: 

evitar graves perdas financeiras causadas por parada de linha quando um dos 

equipamentos estiver avariado e necessitar importar com urgência; 

Gestão de quais equipamentos valem o custo benefício da adoção de estoque 

de segurança (buffer); 

E finalmente, análise aprofundada das alíquotas dos impostos de cada 

equipamento através da NCM de cada um deles, para a elaboração de um manual 

técnico contendo quais equipamentos necessitam de Licença de Importação prévia, 

órgãos de anuência da LI, impacto que os impostos representam em cada um deles, 

com a forte sugestão para haver pedido formal junto à Secretaria de Comércio Exterior 

– SECEX, de pleito de redução do imposto de importação através de Ex-tarifário com 

base em Resolução apoiada para bens de capital, de informática e de 

telecomunicações.  
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• Uma segunda sugestão de pesquisa alinha-se com a premissa do mercado do 

biogás ainda ser incipiente no Brasil, em razão disso, muitos fabricantes ainda não 

vislumbraram a grande oportunidade em investir em tecnologias para ficarem 

competitivos em qualidade e eficiência, justificando assim, a um médio prazo a 

probabilidade de não existir mais a obrigação da importação de equipamentos.  

 

Assim, recomenda-se uma análise através de estudo de caso sobre quais 

seriam os custos para um fabricante nacional para a manufatura de motogeradores, 

caso fossem lançados os seguintes mecanismos: (i) linha especial de financiamento 

do BNDES fundamentado em projeto para a geração de energia; (ii) desoneração de 

impostos, por meio de suspensão do PIS/PASEP e COFINS pela adoção do REIDI 

fundamentado por projeto tecnológico visando desenvolvimento em infraestrutura 

para saneamento e energia; (iii) suspensão ou isenção do ICMS por 5 anos. 

Após o levantamento desses custos com mecanismos facilitadores, 

demonstração do potencial de lucratividade para o desenvolvimento da indústria 

nacional com equipamentos para a geração do biogás em ETEs. O resultado serviria 

tanto para a atratividade de novos fornecedores como para o desenvolvimento da 

matriz fornecedora nacional. 
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APÊNDICE I – INCOTERMS – 4 CATEGORIAS 
 

Ex-works A mercadoria é colocada à disposição do comprador no estabelecimento do 
vendedor ou em outro local nomeado (armazém, fábrica, etc) sem estar 
pronta para exportação ou carregada em qualquer veículo de transporte; 

FCA (Free Carrier) O vendedor completa as suas obrigações quando entrega a mercadoria, 
pronta para a exportação, aos cuidados do transportador internacional 
indicado pelo comprador, no local determinado. 

FOB (Free on 
Board 

O vendedor dá por concluídas as suas obrigações quando a mercadoria 
transpõe a amurada do navio (ship's rail) no porto de embarque indicado e, a 
partir daquele momento, o comprador assume todas as responsabilidades 
quanto a perdas e danos; 

CFR (Costs and 
Freights) 

O vendedor é responsável pelo pagamento dos custos necessários para 
colocar a mercadoria a bordo do navio, pelo pagamento do frete até o porto 
de destino designado e pelo despacho para exportação. 

CIF (Costs 
Insurance and 
Freight) 

Além das responsabilidades inerentes ao incoterms anterior, o vendedor deve 
pagar o prémio de seguro do transporte principal. 

CPT (Carriage 
Paid To...) 

O vendedor contrata e paga o frete para levar as mercadorias ao local de 
destino designado, sendo responsável pelo despacho das mercadorias para 
exportação. A partir do momento em que as mercadorias são entregues à 
custódia do transportador, os riscos por perdas e danos são transferidos para 
o comprador, assim como possíveis custos adicionais que possam incorrer. 

CIP (Carriage and 
Insurance Paid 
to...) 

CIP (Carriage and Insurance Paid to...) - As responsabilidades do vendedor 
são as mesmas descritas no CPT, acrescidas da contratação e pagamento 
do seguro até o destino. 

DAP (Delivered At 
Place) 

A responsabilidade do vendedor consiste em colocar a mercadoria à 
disposição do comprador, pronta para ser descarregada, não tratando das 
formalidades para importação, no terminal de destino designado, ou noutro 
local combinado, assumindo os custos e riscos inerentes ao transporte até ao 
local de destino. 

DAT (Deliverer at 
Terminal) 

O vendedor termina a sua responsabilidade quando coloca a mercadoria à 
disposição do comprador, não tratando das formalidades para importação, no 
terminal de destino designado, assumindo os custos e riscos inerentes ao 
transporte até o porto de destino e com a descarga da mercadoria. 

DDP (Delivered 
Duty Paid) 

É o Incoterm que estabelece o maior grau de compromisso para o vendedor, 
na medida em que o mesmo assume todos os riscos e custos relativos ao 
transporte e entrega da mercadoria no local de destino designado. O 
vendedor entrega a mercadoria ao comprador, tratando das formalidades de 
importação, no local de destino designado. 

Fonte: adaptado de Atlanta Aduaneira (2018) 
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ANEXO I – TELA DO RADAR – RECEITA FEDERAL 
 

 

 
Fonte: Receita Federal do Brasil (2018) 
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ANEXO II – COMPROVANTE DE IMPORTAÇÃO – CI 
 

 
Fonte: Portal Siscomex (2018) 
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ANEXO III – COMMERCIAL INVOICE (FATURA COMERCIAL) 
 

Exporter / Shipper (Name and Address): 
Company Name 
Address: 
Zip Code - City – Country 

Invoice No:  

Date: 

Sold to / Consignee: Manufacturer (Name and Address): 
Name 
Address: 
Zip Code - City – Country 

Contact: Mr/Mss. 
Telephone .......................Fax 
E-mail: 

Payment Terms 

   

Qty/Unit Kgs/Net 
Weight 

Discription of goods Unit Price 
US$ 

TotalAmount 
US$ 

     

  TOTAL US$ __________ 

  

Marks and Numbers: Way of Shipment: Country of Supply: 

Net Weight: Port or Airport of Origin: Country of Shipment: 

Gross Weight: Port or Airport of Destination: Country of Origin: 

Incoterms: Freight Condition:   

Total of Volumes: Insurance:   

 

Fonte: Atlanta Assessoria Aduaneira (2019) 
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ANEXO IV – PACKING LIST (ROMANEIO DE CARGA) 
 

 
Fonte: Atlanta Assessoria Aduaneira (2019) 
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ANEXO V – BILL OF LADING (CONHECIMENTO DE EMBARQUE-MARÍTIMO) 
 

 
Fonte: Atlanta Assessoria Aduaneira (2019) 

 

 

BILL OF LADING (B/L) 
per: 

 
BILL OF LADING NO.:  
FOR COMBINED OR PORT TRANSPORTATION 

gnee 
 

HAMBURG SUD AG. Frankfurt Germany     
Fax: (0039)456-987209  
E-mail:hamburgsud@hamburgsud.german 

y address (Carrier not liable for failure of 
cation) 

 

 
ge no.     *Place of receipt (if pre-carriage)  

  
Nº of original BL's   

el (ocean):          Port of Loading: 
 

Ocean freight payable at  

 of discharge         *Place of delivery  
 

Measurement, m3 

s and nos./ 
ainers nos. 

Quantity and description of goods Gross 
weight, 
KG 

 
 
 
 
                           
 
 
 

culars above declared by shipper. 
 licable only when this document is used as a combined 

port bill of lading 

Freight and charges shall be paid 
in the currency in which the 
goods are freighted or at carrier's 
option in the currency of the 
country of the place of loading or 
place of delivery in each case 
converted at the highest rate of 
exchange on the date of shipment 
or date of payment whichever the 
higher. 

ved the goods in apparent good order and condition and, as far as 
ained by reasonable means of checking, as specified above unless 

wise stated. The Carrier, in accordance with the provision contained 
  document: 
 ertakes to perform or to procure the performance of the entire 

port from the place at which the goods are taken in charge to the 
 designated for delivery in this document, and 

 ght, measure, quality, contents and value, if mentioned in this bill of 
 is to be considered unknown unless the contrary has been 

ssly acknowledged and agreed to. 
 gnature on this bill of lading is not to be considered an agreement. 
 f the Bs/L must be surrendered duly endorsed in exchange for the 

 or delivery order. In WITNESS whereof number of original B/L, all 
  tenor and date have been signed as stated above, one of which 

 accomplished the others to be void. 

BASIC FREIGHT:      
ADDITIONALS: (CAF)        
TOTAL:             
 
PLACE AND DATE OF ISSUE: 
 
HAMBURG SUD. AG. 
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ANEXO VI – CONHECIMENTO DE EMBARQUE AÉREO – (AWB) 
 

 
Fonte: Atlanta Assessoria Aduaneira (2019) 
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