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 RESUMO 

A busca pela competitividade no mercado interno e no âmbito internacional está 
cada vez mais aguçada. Através do aumento da produtividade, conquista de novos 
mercados, prospecção de novos fornecedores e busca pela redução de custos, as 
empresas se internacionalizam, realizando operações de importação e/ou 
exportação. Diante deste contexto, as empresas necessitam da infraestrutura 
alfandegária para realizar os trâmites das suas operações de comércio exterior. O 
aumento do volume das operações de comércio exterior nos últimos anos não foi 
acompanhado pela evolução da infraestrutura de portos, aeroportos e pontos de 
fronteira. Dessa forma, as empresas ainda sofrem com atrasos e elevados custos no 
processo de desembaraço aduaneiro. Os portos secos foram criados com o intuito 
de interiorizar as atividades aduaneiras, reduzindo os atrasos e sobrecargas dos 
portos, aeroportos e pontos de fronteira. O presente trabalho investiga o contexto 
dos portos secos de Minas Gerais, enquanto canais efetivos de facilitação ao 
comércio exterior. O estado de Minas Gerais possui participação significativa nos 
números do comércio exterior brasileiro. No estado estão localizados cinco unidades 
de portos secos, que competem entre si pela prestação de serviços de 
armazenagem, movimentação e liberação de mercadorias destinadas à exportação 
e/ou importação. Para atender ao objetivo proposto foi realizado um levantamento 
documental e uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa. Na primeira fase 
resgatou-se a história da implantação dos portos secos no Brasil e no estado de 
Minas Gerais. Na segunda fase, através de entrevistas em profundidades com os 
gestores dos portos secos e com importadores e exportadores que utilizam os portos 
secos do estado, foram identificadas as principais vantagens da utilização dos portos 
em detrimento da utilização dos portos, aeroportos e pontos de fronteira, 
destacando-se: o custo da armazenagem, maior agilidade nos processos, 
proximidade das regiões produtoras, estrutura oferecida e regimes aduaneiros 
especiais. Os resultados obtidos apontam também desafios para a prestação de 
serviços dos portos secos, destacando-se: os horários de atendimento dos órgãos 
responsáveis pelas operações, a dificuldade para a obtenção da DTA e a falta de 
mais incentivos governamentais. 

 

Palavras-chave: Comércio Exterior. Competividade internacional. Operações de 
importação e exportação. Portos Secos.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

The search for competitiveness in the domestic market and in the international ambit 
is increasingly sharp. Through raising productivity, new markets, search for new 
suppliers and efforts to reduce costs, companies internationalize, conducting import 
and / or export operations. In this context enterprises need the customs infrastructure 
to perform the procedures of their foreign trade operations. The increase in the 
volume of foreign trade operations in recent years has not been accompanied by the 
development of infrastructure of ports, airports and border points, this way, 
companies still suffer from delays and high costs for customs clearance process. Dry 
ports were created with the intention to internalize the customs activities, reducing 
delays and burdens of ports, airports and border points. This study investigates the 
context of dry ports of Minas Gerais, as effective channels for facilitating foreign 
trade. The state of Minas Gerais has significant participation in the Brazilian foreign 
trade numbers. In the state are located five units of dry ports, which compete with 
each other for providing warehousing services, handling and release of goods for 
export and / or import. To attain the goal was made a documentary survey and a 
qualitative approach of field research. In the first phase rescued the history of the 
deployment of dry ports in Brazil and in the state of Minas Gerais. In the second 
phase, through interviews with managers at depths of dry ports and importers and 
exporters using the dry ports state, the main advantages of using ports over the use 
of ports, airports and border points have been identified, highlighting: the cost of 
storage, faster processes, proximity to the producing regions, structure offered and 
special customs regimes. The results also indicate challenges for the provision of 
services of dry ports, particularly: the opening hours of the organs responsible for the 
operations, the difficulty to obtain the DTA and the lack of more government 
incentives. 

 

Keywords: Foreign Trade. International Competitiveness. Import and Export 
Operations. Dry Ports. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de busca da competividade internacional e o aumento da participação 

dos produtos importados no mercado interno acontecem cada vez mais, com a 

contribuição da efetividade da internacionalização das atividades das empresas, 

notadamente as grandes corporações.Neste sentido, elas devem buscara redução 

de custos pela escala comercial, novos mercados consumidores, a diversificação 

das suas atividades, uma melhor utilização de recursos naturais, emprego de mão 

de obra cada vez mais especializada, melhoria da infraestrutura, entre outros tantos 

fatores (Assumpção, 2007; Lopez e Gama, 2010).  

A concorrência global, a evolução das economias emergentes, a preocupação com a 

utilização sustentável dos recursos não renováveis, o avanço das tecnologias, a 

redução das barreiras alfandegárias, são fatores que contribuem para a evolução do 

comércio internacional nas suas mais variadas formas (Lopez e Gama, 2010).  

Destacam-se como principais formas de internacionalização: a exportação, a 

importação, os investimentos diretos através da abertura de subsidiárias em outros 

países, as joint ventures, e mais recentemente, a utilização de franquias. Nos países 

emergentes as formas mais utilizadas permanecem sendo as atividades e 

importação e exportação, sendo que as demais modalidades se encontram em 

processo de evolução, tanto enquanto prática empresarial, quanto no que tange aos 

resultados até agora conseguidos (Lopez e Gama, 2010; Vazquez, 2009). A seguir, 

serão apresentados alguns elementos fundamentais da economia e do comércio 

internacional. 

 

1.1 Elementos da economia e do comércio internacional 

Os temas de economia e negócios internacionais vêm sendo investigados por 

economistas e outros estudiosos desde o século XVIII. Adam Smith publicou em 

1776 o livro Riqueza das Nações onde ele defende que cada país pode produzir 

determinada mercadoria com custos menores que os outros. Dessa forma, o país se 

beneficia se exportar as mercadorias que possui melhor desempenho na produção e 
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importar as demais que não tenha tanta competitividade, proporcionando assim 

vantagens recíprocas aos países,por participar do comércio internacional. Esse 

modelo ficou conhecido com a Teoria da Vantagem Absoluta, que mais tarde 

receberia críticas, permitindo assim a abordagem e desenvolvimento de outras 

teorias como a Teoria da Vantagem Comparativa, proposta por David Ricardo (Maia, 

2006). 

Sabe-se que existem países pobres, com acesso restrito a tecnologias e recursos 

capazes de competir com os produtos elaborados pelos países desenvolvidos. 

Porém, essa situação não foi contemplada nos estudos de Adam Smith. Neste 

sentido, David Ricardo publicou seus Princípios de Economia Política e tributação, 

em 1817, apresentando a Teoria das Vantagens Comparativas, onde explicava o 

comércio, mesmo entre nações, sem vantagem absoluta de nenhum bem (Carvalho 

&Silva, 2005). 

Os países participam do comércio internacional por duas justificativas básicas. A 

primeira motivação para o comércio entre os países é que eles diferem entre si. A 

segundo justificativa é a busca por redução de custos através da economia de 

escala (Krugman & Obstfeld, 2010). 

O comércio internacional colabora com o aumento da produção à medida que 

permite que cada país se especialize em produzir os bens para os quais possui uma 

vantagem comparativa. Um país possui vantagem comparativa em um bem se o 

custo de oportunidade1 da produção desse bem for mais baixo nesse país do que 

em outros. Dessa forma, se os países optarem por produzir produtos que possuam 

maior vantagem comparativa e importar os produtos que possuam menor vantagem 

comparativa, os benefícios podem ser ampliados para ambos os países, importador 

e exportador. Chega-se assim à conclusão essencial sobre a vantagem comparativa 

e comércio internacional: “o comércio entre dois países pode beneficiar a ambos, se 

cada qual exportar os bens em que possui uma vantagem comparativa” (Krugman & 

Obstfeld, 2010, p. 22). 

                                                           
1
 Custo de oportunidade: os economistas utilizam o custo de oportunidade para descrever o dilema na 

definição dos produtos a se produzir em país, levando em consideração que a os fatores produtivos, 
como energia elétrica, são escassos e portanto, ao se produzir um determinado produto o país perde 
a capacidade de produzir outros (KRUGMAN & OBSTFELD, 2010).  
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No modelo proposto por David Ricardo os países exportarão bens que produzem de 

forma relativamente mais eficiente e importarão bens que seu trabalho produz de 

forma comparativamente menos eficiente que outros países (Carvalho &Silva, 2005). 

Entretanto, é importante reconhecer que não há um organismo internacional ou 

qualquer regra do gênero que determine o que deve ser produzido em cada país. 

“[...] a produção e comércio internacionais são determinadas pelo mercado, onde a 

oferta e a demanda ditam as regras” (Krugman & Obstfeld, 2010, p. 22). 

A especialização ao extremo dos fatores de produção dos países, considerando a 

Teoria das Vantagens Comparativas em sua plenitude, não é alcançada pelos 

países no mundo real. Destacam-se a seguir alguns dos motivos que não permitem 

o grau extremo de especialização dos países: a existência de mais de um fator de 

produção reduz a tendência à especialização; os países,por vezes protegem suas 

indústrias da concorrência estrangeira; é caro transportar bens e serviços, por isso, 

em alguns casos, o transporte é suficiente para levar os países à autossuficiência 

em alguns setores. Embora algumas previsões do modelo elaborado por David 

Ricardo sejam irrealistas, seus fundamentos básicos: de que os países tenderão a 

exportar os bens em que possuem produtividade relativamente alta, tem sido 

confirmada por vários estudos (Krugman &Obstfeld, 2010). 

O estudo de David Ricardo baseou-se fundamentalmente na vantagem comparativa 

em decorrência de diferenças internacionais no fator de produção trabalho. No 

entanto, no mercado real, além do fator de produção, trabalho, os recursos naturais 

dos países também refletem no comércio. No esforço de explicar o papel dos 

recursos de cada país Eli Heckscher e Bertil Ohlin desenvolveram a Teoria das 

proporções de fatores, também conhecida como Teoria de Heckscher-

Ohlin(Krugman & Obstfeld, 2010; Carvalho &Silva, 2005). 

Um país que possua uma grande oferta de um recurso em detrimento a outros, é 

abundante naquele recurso. Assim sendo, esse país tenderá a comercializar os 

produtos que utilizem intensamente tal recurso abundante, conforme os autores 

acima. 
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O principal postulado da Teoria de Hecscher-Ohlin é que as nações trocam 

mercadorias porque não podem comercializar os fatores de produção. Dessa forma, 

um país importa mercadorias que necessitam do emprego de recursos escassos em 

seu território e exporta bens que utilizam de fatores de produção que existem em 

abundância na região. “O comércio de bens, portanto, é uma forma indireta de 

comercializar os fatores de produção contidos nas mercadorias” (Carvalho &Silva, 

2005, p. 37). 

De acordo com Krugman e Obstfeld (2010, p. 62) “em um modelo idealizado, o 

comércio internacional levaria efetivamente a uma equalização dos preços de 

fatores (por exemplo, trabalho e capital) entre países.” Porém, é importante 

reconhecer que a completa equalização dos preços de fatores não é verificada na 

prática por causa das grandes diferenças de recursos, barreiras ao comércio 

internacional e diferenças tecnológicas entre os países (Krugman & Obstfeld, 2010). 

Tanto a Teoria das Vantagens Comparativas quanto a Teoria de Heckscher-Ohlin 

consideram que os fatores de produção – trabalho para aquela e trabalho e capital 

para esta – eram homogêneos e poderiam ser transferidos de uma função de 

produção para outra, num mesmo país, sem nenhum problema. Entretanto, na 

prática, isso não é possível tão facilmente com nenhum dos fatores mencionados 

(Carvalho &Silva, 2005). 

A partir desse pensamento, Paul Samuelson e Ronald Jones desenvolveram 

estudos que ficaram conhecidos como modelo dos fatores de produção específicos 

e distribuição de rendas. Uma vez que alguns fatores não possuem mobilidade, o 

custo de produção de um bem dependerá dos preços dos fatores de produção, nas 

respectivas proporções de uso dos fatores no processo produtivo.Dessa forma, 

mudanças no custo dos fatores produtivos têm impacto direto na distribuição da 

renda doméstica ( Krugman & Obstfeld, 2010). 

As teorias econômicas apresentadas anteriormente demonstram todo o esforço dos 

estudiosos em entender a dinâmica do comércio internacional, tentando identificar 

os motivos que levam as nações a desenvolverem o comércio internacional. O 

entendimento desse contexto é importante, mas faz-se necessário, também, a 
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análise das políticas comerciais das nações que envolvem várias ações diferentes, 

tais como: impostos, subsídios, restrições e incentivos(Carvalho &Silva, 2005). 

A tarifa forma mais simples da política comercial, trata-se da cobrança de impostos 

no ato da importação de um bem. Basicamente existem dois tipos de tarifas, as 

tarifas fixas – cobrança de valores fixos para cada unidade importada do bem, e as 

tarifas ad valorem – quando cobrada uma porcentagem do valor dos bens 

importados. As tarifas têm sido usadas tradicionalmente como fonte de receita 

governamental, uma forma de arrecadação de fundos para o governo do país que 

está realizando a importação. Outra função da tarifa é a proteção de determinados 

setores da economia doméstica (Krugman & Obstfeld, 2010). 

A importância das tarifas diminuiu nos tempos atuais. A formação dos blocos 

econômicos e os acordos internacionais de comércio, que objetivam o aumento do 

intercâmbio comercial entre os países, pressionam a redução nas tarifas cobradas 

sobre as operações de comércio internacional. Ao mesmo tempo, os governos 

preferem, atualmente, proteger o mercado doméstico através das barreiras não 

tarifárias, como cotas de importação e restrições à exportação. Neste sentido, no 

mundo moderno a maioria das intervenções do governo nas operações de comércio 

internacional é realizada através de: “subsídios à exportação, cotas de importação, 

restrições voluntárias à exportação e necessidades de conteúdo local, entre 

outras”(Krugman & Obstfeld, 2010, p. 145). 

De forma geral, as barreiras ao comércio exterior, sejam por meio de tarifas ou 

barreiras não tarifárias apresentam efeitos positivos e negativos. Os resultados 

favoráveis consistem na proteção da indústria nacional, em especial da concorrência 

desleal, e na geração de receitas para o governo. Porém, as barreiras podem levar a 

perdas de eficiência da indústria nacional, que resulta da distorção dos incentivos 

com que se defrontam os consumidores e produtos domésticos. 

Nos últimos anos verifica-se um movimento pela liberalização do comércio. O 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT – General Agreement on Tariffs and 

Trade) – que possui como principal objeto a redução de tarifas e aumento do 

intercâmbio comercial entre os países – e posteriormente a criação da Organização 

Mundial do Comércio (OMC) em 1995 – responsável por criar e fiscalizar a aplicação 
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de regras para o comércio internacional, bem como dirimir divergências comerciais 

entre os países membros, são exemplos dos esforços empregados pelos países em 

busca da liberalização do comércio internacional. 

“Embora poucos países pratiquem o livre comércio, a maioria dos economistas 

continua considerando-o uma política desejável” (Krugman & Obstfeld, 2010, p. 

180). Porém, as políticas protecionistas, respaldadas no argumento de proteção da 

economia nacional, muitas vezes são destinadas à satisfação de interesses 

particulares minoritários ou até mesmo utilizadas como instrumento de promoção 

política. 

A política comercial nos países em desenvolvimento por muitos anos foi baseada na 

crença que para a evolução econômica do país era necessária o progresso do setor 

manufatureiro e que a melhor alternativa para fortalecer tal setor seria a proteção do 

mercado doméstico da concorrência internacional. A estratégia da industrialização 

pela substituição das importações traz consigo a desestimulação do crescimento das 

exportações. A intenção de aumento competitividade da indústria doméstica através 

da proteção da concorrência internacional foi comprovadamente ineficaz. Alguns 

economistas que criticavam a estratégia de industrialização em substituição das 

importações afirmavam que ela, além de não estimular o desenvolvimento da 

indústria, acabou agravando outros problemas, como a desigualdade de renda e o 

desemprego (Krugman & Obstfeld, 2010). 

Ao final da década de 1980 economistas, órgãos internacionais e até mesmo 

agentes dos governos de países em desenvolvimento concordavam que à 

industrialização pela substituição das importações não eram favoráveis para o 

desenvolvimento de um país. As estatísticas comprovavam que países em 

desenvolvimento que aderiram às políticas mais próximas do livre comércio haviam 

crescido, em média, em um ritmo mais acelerado que os países seguiram as 

políticas protecionistas, conforme ainda os autores acima. 

Nesse contexto, o Brasil e outros países tidos como em desenvolvimento, a partir de 

1985, começaram a adotar políticas comerciais mais adeptas à liberação do 

comércio, com a redução de tarifas e revisão de cotas às importações. A resposta à 

abertura comercial de tais países não foi homogênea. Enquanto os países da 
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América Latina passaram a auferir piora nos indicadores de crescimento após a 

abertura comercial, outros países com a Índia passaram a apresentar altas taxas de 

crescimento. Nesse contexto, há de se ressaltar a evolução dos países do leste 

asiático, que através da abertura comercial, desenvolveram uma industrialização 

orientada para a exportação, na contramão da corrente de políticas adotadas 

anteriormente que visavam o desenvolvimento das indústrias com o foco em atender 

à demanda doméstica. Essa estratégia rendeu a diversos países do leste asiático 

crescimentos exponenciais ao longo dos últimos anos. 

Alguns economistas apontam o crescimento de tais países ao desenvolvimento de 

políticas comerciais mais liberais, com a prática de tarifas menores, comparadas às 

tarifas cobradas pelos países desenvolvidos e a respectiva orientação para 

exportação. Outros argumentam que o crescimento deve-se às políticas industriais 

intervencionistas praticadas por alguns países do leste asiático. Estudos recentes 

apontam, porém, que as raízes de tal evolução podem estar nas elevadas taxas de 

poupança e na evolução rápida do nível de instrução através dos investimentos 

realizados em educação por estes países (Krugman & Obstfeld, 2010). 

Alguns desses países do leste asiático apresentaram taxas de exportação que 

ultrapassaram 100 por cento do PIB. Isso é possível porque o produto interno bruto 

representa o valor adicionado por uma economia e não as vendas totais.  Portanto, 

quando a indústria de um país beneficia um bem importado, somente o valor 

agregado é somado ao PIB do país, todavia, ao se exportar o produto final 

contabiliza-se ao volume de exportações do país o valor total do produto, ou seja, a 

parcela do valor importado mais o valor adicionado no país importador. 

O Produto Interno Bruto “é o valor da produção agregada de bens e serviços de um 

país durante dado período – geralmente um ano” (Parkin, 2003, p. 114). O PIB de 

um país não é composto somente pelo valor adicionado nos produtos importados e 

que forem exportados posteriormente. Os componentes do Produto Interno Bruto 

são: o consumo, o investimento, os gastos governamentais e as contas externas. 

O quarto componente do PIB são as contas externas, pela diferença entre as 

exportações e as importações, também chamada de exportações líquidas ou 

balança comercial. A balança comercial de um país, então, é o resultado da 
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subtração do volume de importações do volume de exportações, se esse resultado 

for positivo a balança comercial apresenta superávit comercial, caso contrário o país 

tem um déficit comercial (Blanchard, 2004). E é nesse contexto que se encontra o 

presente trabalho, ao estudar os portos secos com canais do comércio exterior 

brasileiro, através da facilitação dos procedimentos logísticos internacionais para as 

operações de importação e exportação. 

 

1.2 O contexto do comércio exterior brasileiro e a criação dos portos secos 

O comércio exterior brasileiro vem apresentando uma oscilação significativa nos 

últimos três anos, ou seja, a partir de 2011. No período, a participação brasileira nas 

exportações mundiais aumentou e passou de 1,36%, em 2010, para 1,44%, em 

2011, retraindo para 1,3% no ano de 2012, segundo relatório divulgado pela 

Organização Mundial do Comércio (OMC). Ainda de acordo com o relatório da OMC, 

o Brasil permanece ocupando a vigésima segunda posição no ranking dos países 

exportadores, com tendência de elevação da participação, crescimento este 

visualizado desde 2003. O relatório demonstra ainda que o Brasil caiu uma posição 

no ranking de importação, no ano de 2012, passando a ocupar a vigésima segunda 

colocação.Entretanto, mesmo com essa posição o país aumentou a sua 

participação, de 1,29%, dados mensurados em 2011, para 1,3%, dados apurados 

em 2012 (OMC, 2013).  

A Tabela 1 apresenta a evolução das exportações e importações brasileiras, 

reiterando a evolução do comércio exterior dos últimos anos.Através da Tabela 1, é 

possível visualizar o saldo da balança comercial.Este é medido pela diferença entre 

as exportações e importações. Observa-se ainda o saldo corrente, aferido através 

da somatória do volume total das exportações com o volume das importações. A 

Tabela 1 revela ainda as diferenças significativas nas variações entre os resultados 

das exportações, assim como das importações. 

É possível perceber que as exportações apresentaram crescimento significativo até 

o ano de 2008, já em 2009 houve uma redução significativa do volume exportador 

retroagindo o resultado apurado no ano para um volume abaixo do ano de 2007. É 
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importante lembrar que o ano de 2009 foi o auge da crise econômica dos EUA, que 

acabou por refletir nas demais economias mundiais e nas negociações 

internacionais. Nos anos subsequentes, o país voltou a apresentar um crescimento 

significativo. Porém, nos anos de 2012 e 2013 houve novamente um decréscimo na 

evolução das exportações, reflexo da crise econômica na União Européia, um dos 

principais destinos das exportações brasileiras.  

Tabela 1: 

Balança Comercial Brasileira (em US$ 1000 FOB2) 

Ano 
Exportação Importação Saldo Corrente 

Valor (A) Var% Valor (B) Var% (A) - (B) Var% (A) + (B) Var% 

2004 96.677.499  --- 62.835.616  --- 33.841.883  --- 159.513.114  --- 

2005 118.529.185 22,60% 73.600.376 17,13% 44.928.809 32,76% 192.129.561 20,45% 

2006 137.807.470 16,26% 91.350.841 24,12% 46.456.629 3,40% 229.158.310 19,27% 

2007 160.649.073 16,58% 120.617.446 32,04% 40.031.627 -13,83% 281.266.519 22,74% 

2008 197.942.443 23,21% 172.984.768 43,42% 24.957.675 -37,66% 370.927.211 31,88% 

2009 152.994.743 -22,71% 127.722.343 -26,17% 25.272.400 1,26% 280.717.086 -24,32% 

2010 201.915.285 31,98% 181.768.427 42,32% 20.146.858 -20,28% 383.683.713 36,68% 

2011 256.039.575 26,81% 226.246.756 24,47% 29.792.819 47,88% 482.286.331 25,70% 

2012 242.578.014 -5,26% 223.183.477 -1,35% 19.394.537 -34,90% 465.761.490 -3,43% 

2013 242.033.575 -0,22% 239.630.459 7,37% 2.403.116 -87,61% 481.664.034 3,41% 

Nota.Fonte: Adaptado Aliceweb. (2014). Estatísticas. Recuperado em 13 agosto, 2014, de 
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/ 

As importações apresentaram comportamento similar, com alto crescimento até o 

ano de 2008 e redução forte no ano de 2009, também, reflexo da crise econômica 

dos Estados Unidos.Ao longo dos anos de 2010 e 2011 o país retomou um 

crescimento significativo nas importações, que voltaram a cair em 2012 e 2013 pelo 

mesmo motivo das exportações. 

O saldo da balança comercial brasileira apresentou resultados positivos ao longo 

dos últimos dez anos, porém, a partir de 2008, apresenta queda acentuada, 

resultado de um aumento no volume de importações acima do mesmo resultado das 

exportações.No que diz respeito ao saldo corrente, o comércio exterior brasileiro 

                                                           
2
 FOB – Free on Board – Condição de compra e venda praticada internacional, estabelecida através 

dos Incoterms – International Commercial Terms. Na modalidade FOB o vendedor deve entregar as 
mercadorias no porto indicado pelo comprador, no navio designado por este, com as despesas de 
embarque todas pagas pelo vendedor (Vazquez, 2009). 
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apresentou taxas elevadas de crescimento, salvos os anos de 2009, 2012 e 2013, 

pelos motivos já apresentados. 

Não obstante, o comércio exterior do estado de Minas Gerais vem apresentando 

também elevado crescimento. A Tabela 2 apresenta a análise da evolução do 

comércio exterior do estado nos últimos dez anos, seguindo-se os mesmos critérios 

da Tabela 1. 

Tabela 2: 

Balança Comercial de Minas Gerais (em US$ 1000 FOB) 

Ano 
Exportação Importação Saldo Corrente 

Valor (A) Var% Valor (B) Var% (A) - (B) Var% (A) + (B) Var% 

2004 10.007.225  --- 2.987.333  --- 7.019.892  --- 12.994.558  --- 

2005 13.514.972 35,05% 3.935.679 31,75% 9.579.293 36,46% 17.450.652 34,29% 

2006 15.658.215 15,86% 4.858.644 23,45% 10.799.571 12,74% 20.516.860 17,57% 

2007 18.355.153 17,22% 6.504.847 33,88% 11.850.305 9,73% 24.860.000 21,17% 

2008 24.444.432 33,17% 10.483.316 61,16% 13.961.116 17,81% 34.927.748 40,50% 

2009 19.517.677 -20,15% 7.350.815 -29,88% 12.166.862 -12,85% 26.868.492 -23,07% 

2010 31.224.473 59,98% 9.967.233 35,59% 21.257.240 74,71% 41.191.706 53,31% 

2011 41.392.937 32,57% 13.028.494 30,71% 28.364.444 33,43% 54.421.431 32,12% 

2012 33.248.660 -19,68% 12.054.596 -7,48% 21.194.063 -25,28% 45.303.256 -16,75% 

2013 33.436.933 0,57% 12.343.919 2,40% 21.093.014 -0,48% 45.780.853 1,05% 

Nota.Fonte: Adaptado Aliceweb. (2014). Estatísticas. Recuperado em 13 agosto, 2014, de 
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/ 

As exportações de Minas Gerais apresentaram crescimento significativo nos últimos 

dez anos, com ressalva aos anos de 2009, 2012 e 2013, pelas mesmas justificativas 

também apresentadas anteriormente. As importações seguiram o mesmo 

comportamento com destaque para queda acentuada em 2009 e 2012, já em 2013 

apresentou uma tímida evolução, quando comparada aos anos anteriores. O saldo 

da balança comercial do estado ao longo dos últimos dez anos apresentou sempre 

resultado positivo, com ênfase para o ano de 2011, que apresentou o melhor 

resultado de todos os anos. Já o saldo corrente das operações de exportação e 

importação do estado demonstram a evolução acentuada do comércio exterior de 

Minas Gerais, exceto para os anos de 2009 e 2012 que apresentaram retrocesso e o 

crescimento baixo no ano de 2013. Há que ser considerado que o estado de Minas 

Gerais tem sido, através da história econômica do país, líder em exportações de 
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commodies, notadamente minério de ferro, que apresentaram, no período 

considerado, grande demanda por países emergentes, especialmente a China. 

Apesar da evolução positiva do comércio exterior brasileiro, constantemente são 

veiculadas nas diversas mídias, reportagens sobre congestionamentos nos portos, 

filas constantes de caminhões nas principais vias de acesso às zonas primárias, 

bem como dezenas de navios aguardando a vaga para atracarem nos portos para 

descarregarem e carregarem novas mercadorias. Com o volume de operações 

crescentes de atividades importação e exportação, o país ainda precisa de grande 

volume de investimentos para poder suprir à demanda de infraestrutura necessária 

para uma maior participação no volume negociado no comércio internacional.  

Diante deste cenário, apresentando problemas que não são atuais, e da 

necessidade de dar maior agilidade e ao mesmo tempo de proporcionar redução de 

custos das operações logísticas, o governo brasileiro criou nos anos 70, através do 

Decreto-lei nº 1.455/76, as Estações Aduaneiras do Interior (EADI), conhecidas hoje 

como portos secos.Entretanto, os portos secos ganharam força política mesmo na 

década de 1980. 

Os portos secos são recintos alfandegados de uso público,situados em zona 

secundária3, sob o regime de concessão à iniciativa privada, onde são executadas 

as atividades de armazenagem, movimentação e despacho aduaneiro de 

mercadorias sob controle aduaneiro.Normalmente, estão localizados próximos às 

regiões exportadoras e/ou consumidoras de produtos importados (SRF, 2014). 

Hoje o país possui sessenta e quatro portos secos, sendo que destes, cinco estão 

localizados no estado de Minas Gerais, mais precisamente nas cidades de Betim, 

Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia e Varginha (Secretaria da Receita Federal - SRF, 

2014). 

                                                           
3
 Zona Primária – compreende a área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua, ocupada pelos 

portos alfandegados; a área terrestre ocupada pelos aeroportos alfandegados; e a área adjacente aos 
pontos de fronteira alfandegados (SRF, 2014). 
Zona Secundária – compreende a parte restante do território aduaneiro, nela incluídas as águas 
territoriais e o espaço aéreo (SRF, 2014). 
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Os portos secos para atender melhor seus clientes oferecem um mix de serviços e 

condições, tais como:localização, condições de armazenagem, infraestrutura para 

operação, formas pagamento competitivas, tarifas mais baixas, entre outras 

estratégias de competição entre as empresas do setor. Porém, para a prestação de 

seus serviços existem várias forças externas, como a presença órgãos fiscalizadores 

e anuentes, a legislação aduaneira, entre outras forças exógenas (Lara e Soares, 

2005).  

A análise da estrutura orgânica dos Portos Secos de Minas Gerais é a base do 

presente trabalho. Neste caso, assume-se o intuito de estudar os portos secos e de 

identificar as suas contribuições para o desenvolvimento do comércio exterior de 

Minas Gerais. 

 

1.3 Problema da investigação 

A competitividade no comércio internacional é extremamente acirrada. A busca pela 

redução dos custos de produção, dos custos logísticos e a divulgação e aceitação 

pelo mercado consumidor, figuram como os principais desafios e esforços das 

empresas que operam nos cenários internacionais (Lopez e Gama, 2010).  

A infraestrutura logística do Brasil, para receber cargas internacionais e escoar as 

suas exportações, ainda, ineficiente e precária, mesmo após à privatização de vários 

terminais portuários. A criação dos portos secos foi uma tentativa de minimizar a 

ineficiência logística brasileira e de interiorizar os procedimentos aduaneiros, 

trazendo maior agilidade e menores custos, entre outras facilidades para os 

exportadores e importadores brasileiros (Lara e Soares, 2005). 

Em 2005 foi publicado um artigo dos autores Lara e Soares na revista de Facef 

Pesquisa Desenvolvimento e Gestão, sobre a interiorização das operações de 

importação e exportação, pelo qual realizou-se um estudo de caso de um Porto 

Seco de Minas Gerais. O estudo conclui que a interiorização das operações de 

importação e exportação foi contida pela privatização dos portos, pelo excesso de 

burocracia para realização destas operações e pela precariedade dos serviços de 

transporte e logística(Lara& Soares, 2005). 
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Machado, Santos, Reis, Oliveira, Deliberador e Cavalcanti(2013) analisaram a 

utilização dos Portos Secos no Brasil com a finalidade de propor a implantação de 

uma unidade de zona secundária no estado do Mato Grosso do Sul. Neste estudo os 

autores concluem que a burocracia do sistema alfandegário brasileiro e os entraves 

da infraestrutura logística são as principais dificuldades para a competitividade das 

exportações brasileiras. Os autores apontam ainda, que os portos secos são pouco 

utilizados quando analisados o volume total de operações de importação e 

exportação, mas podem ser uma alternativa para uma logística internacional 

integrada, flexível e que agrega valor ao produto. 

Os portos secos, administrados por empresas privadas, que buscam melhores 

retornos sobre a sua prestação de serviços e infraestrutura, procuram apresentar 

maiores vantagens aos seus clientes, tais como: agilidade, estrutura, tecnologia, 

preço, serviços agregados, gestão da informação e competem entre si. 

Dessa forma, o estudo pretende responder à seguinte questão: Qual é a estrutura 

orgânica dos Portos Secos4 e a sua contribuição para o desenvolvimento do 

comércio exterior do estado de Minas Gerais? 

 

1.4 Objetivos 

Como pilar fundamental desta investigação, assumiu-se os objetivos apresentados a 

seguir: 

 

Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho consiste em identificar o contexto dos portos secos 

de Minas Gerais, enquanto canais efetivos para o desenvolvimento do comércio 

exterior do Estado. 

 
                                                           
4
 A estrutura orgânica do Portos Secos é caracterizada pelas suas condicionantes de funcionamento, 

com destaque para a infraestrutura, a localização, a presença dos órgãos anuentes e de fiscalização 
e os serviços adicionais agregados. 
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Objetivos específicos 

Com o propósito de se cumprir o objetivo geral, trabalhou-se as vantagens, 

desvantagens, oportunidades, ameaças e análise da concorrência, dessa forma, 

buscou-se atingir os seguintes objetivos específicos: 

1. Caracterizar os Portos Secos de Minas Gerais, em termos de suas 

condicionantes de funcionamento, estruturas organizacionais e de inserção como 

atividade necessária ao processamento do comércio exterior; 

2. Identificar e analisar as estratégias para o atendimento atual das 

organizações demandantes de serviços de despacho aduaneiro pelos Portos Secos, 

assim como, as estratégias adotadas para a competição com as zonas primárias e 

com as demais zonas secundárias; 

3. Verificar e analisar os desafios e oportunidades na prestação de 

serviços dos Portos Secos de Minas Gerais. 

4. Identificar as sugestões dos gestores dos Portos Secos para 

otimização da utilização das zonas secundárias, bem como, evolução do comércio 

exterior do estado; 

5. Levantar e analisar a percepção dos importadores e exportadores que 

utilizam os portos secos de Minas Gerais. 

 

1.5 Justificativa 

O comércio exterior brasileiro vem apresentando crescimento nas últimas décadas, 

porém, a infraestrutura logística do país não tem demonstrado uma evolução no 

mesmo ritmo que os importadores e exportadores necessitam, gerando assim custos 

adicionais aos produtores, que sem opção de escoamento da produção, acabam se 

submetendo ao sistema dispendioso (Machado et al., 2013).  

O governo tem dispensado esforços na busca por otimizar as operações logísticas e 

melhorar a infraestrutura do país, exemplo disso é a lei 12.815 de 5 de junho de 



28 

 

2013, conhecida como lei dos portos, que tem como principal objetivo aumentar os 

investimentos, em especial da iniciativa privada, na infraestrutura portuária. A lei dos 

portos se restringe aos portos marítimos, privados ou públicos localizados em zona 

primária, não abrangendo as atividades dos portos secos diretamente, mas 

futuramente poderá refletir no volume das operações das zonas secundárias. 

Para contribuir com a interiorização dos procedimentos aduaneiros de importação e 

exportação, caracterizado pelo volume de operações centralizadas nos portos e 

aeroportos e pelas filas e congestionamentos nas zonas primárias, o governo criou 

os portos secos, como alternativa para redução de custos dos importadores e 

exportadores, bem como, para ganhar maior agilidade nos trâmites aduaneiros 

(Machado et al., 2013; Luz, 2012; Soares & Lara, 2005).  

Os portos secos estão instalados no interior do país com o objetivo principal de 

reduzir os atrasos e a falta de estrutura física das unidades de zona primária e 

interiorizar o despacho aduaneiro, levando-o para mais próximo das regiões 

produtoras onde estão localizados os importadores e exportadores brasileiros (Luz, 

2012). 

De acordo com Machado et al. (2013, p. 110) “os portos secos têm como função a 

flexibilização do processo de logística internacional, por isso apresentam facilidades 

que as zonas primárias não dispõem em sua legislação.” Destacando-se os regimes 

aduaneiros especiais: entreposto industrial, entreposto aduaneiro, admissão 

temporária, exportação temporária, drawback, depósito alfandegado e certificado. 

A legislação dos portos secos prevê flexibilizações para os importadores e 

exportadores que servem como incentivos para utilização dos recintos alfandegados 

de zona secundária. Na zona primária, por exemplo, o prazo de permanência de 

uma mercadoria é de até 90 dias após o descarregamento da carga; já nos portos 

secos esse prazo é estendido para até 120 dias da entrada da carga no recinto 

(Ludovico, 2007). 

Outro fator que pode incentivar a utilização dos portos secos é a sua infraestrutura e 

flexibilidade. Os exportadores e importadores que trabalham com cargas que 

requerem cuidados especiais, como cargas frigorificadas ou cargas vivas, por 
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exemplo, podem encontrar nos portos secos as soluções de flexibilização 

necessárias não disponíveis nas zonas primárias (Luz, 2012). 

Ainda assim, os portos secos não têm a utilização das suas capacidades plena, 

muitas vezes por desconhecimento dos importadores e exportadores, porém, o 

processo de interiorização das operações de importação e exportação, apesar de 

desejável e importante, ainda se esbarra em diversas dificuldades (Lara & Soares, 

2005). 

Soares e Lara (2004) propõem – ao final do seu estudo sobre a participação dos 

portos secos na interiorização da logística das operações de importação e 

exportação, através de um estudo de caso do Porto Seco de Betim – como sugestão 

para novas pesquisas com ampliação das unidades de pesquisa para os demais 

portos secos e até mesmo o aeroporto de Confins, visando obter um panorama do 

estado e ampliar assim a pesquisa realizada pelos autores.  

Existem poucos estudos científicos sobre o assunto (Soares e Lara, 2004), o que 

demonstra a importância do trabalho. Pretende-se que este estudo contribua para 

acadêmicos e profissionais da área de comércio exterior, demonstrando como a 

existência dos portos secos contribui para o desenvolvimento do comércio exterior 

de Minas Gerais, gera empregos e colabora até mesmo para o desenvolvimento 

econômico da região onde está situado. 

Para a academia espera-se que o presente estudo contribua no campo das 

pesquisas sobre o comércio exterior brasileiro, mais especificamente no que diz 

respeito à interiorização da logística aduaneira por meio dos Portos Secos, 

demonstrando as condicionantes da estrutura orgânica dos Portos Secos, os 

desafios e oportunidades relativos à prestação de serviços das zonas secundárias, 

assim como, o que o governo pode fazer para contribuir para o desenvolvimento 

dessa importante prestação de serviços. 

Para o mercado espera-se contribuir na difusão do conhecimento sobre os Portos 

Secos de Minas Gerais, demonstrando as vantagens e infraestrutura disponível para 

utilização dos Portos Secos para as operações de importação e exportação, 
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contribuindo, dessa forma, também, para maior utilização nas unidades de zona 

secundária. 

 

1.6 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação foi estruturada em seis capítulos, sendo o primeiro capítulo 

dedicado à introdução do trabalho dividido nas seções: Problema de Pesquisa, 

Justificativa, Objetivos Geral e Específicos, Delimitação do Estudo, Estrutura da 

Dissertação. O segundo capítulo foi destinado ao referencial teórico, destacando as 

seções: a primeira seção será dedicada às discussões sobre a Competitividade 

apresentando os principais conceitos e a evolução da Teoria da Competitividade, a 

segunda seção Negócios Internacionais abordando a evolução e a importância do 

comércio internacional, bem como, os principais conceitos, apresentando um 

panorama do comércio exterior Brasil nos últimos anos, através de dados e análises 

dos relatórios da OMC e demais organismos internacionais,a terceira seção será 

destinada à Contextualização dos Portos Secos: legislação, definições e conceitos, e 

a participação dos portos secos nas operações de importação e exportação no Brasil 

e no estado de Minas Gerais. O quarto capítulo apresentará a metodologia de 

pesquisa. O quinto capítulo será responsável por apresentar a análise dos dados 

da pesquisa elaborada, demonstrando os desafios e oportunidades na prestação 

dos serviços dos Portos Secos de Minas Gerais, assim como, às suas contribuições 

no desenvolvimento do comércio exterior do estado. E o sexto capítulo apresentará 

as conclusões e contribuições do trabalho elaborado. 
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2 CANAIS DE COMÉRCIO EXTERIOR: O ESTADO DA ARTE 

O foco do presente trabalho está demonstrado na Figura 1. A revisão da literatura 

buscará promover um diálogo ou interação entre as teorias da competitividade e o 

desenvolvimento do comércio exterior, que se dá, principalmente, através das 

operações de importação e exportação. O desenvolvimento de tais operações 

acontece em portos, aeroportos, pontos de fronteira e portos secos, que oferecem a 

infraestrutura necessária para a armazenagem e movimentação de cargas, além de 

outros serviços como: embalagem, etiquetagem, pesagem e disponibilização da 

mercadoria para a fiscalização pelo órgão competente, no Brasil, a Receita Federal. 

 

Figura 1. O sistema que envolve os portos secos de Minas Gerais 
Nota.Fonte: Elaboração do autor 

 

Os portos secos de Minas Gerais desempenham papel importante nas operações de 

importação e exportação do estado, além de atender também as operações de 

algumas empresas localizadas em estados circunvizinhos. A criação dos portos 

secos teve como objetivo a interiorização das operações de importação e 

exportação, reduzindo a burocracia, contribuindo para a redução dos custos 
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logísticos e para o desenvolvimento de regimes aduaneiros especiais, sendo alguns 

exclusivos da zona secundária.  

A presença dos portos secos contribui para o desenvolvimento das exportações e 

importações do estado de Minas Gerais, ou seja, a atuação e a facilitação oferecida 

por eles colaboram para o desenvolvimento do comércio exterior do estado, que por 

sua vez, contribuem com os números do comércio exterior brasileiro. Minas Gerais 

figura como o segundo maior estado exportador do Brasil, ficando atrás somente do 

estado de São Paulo, destacando como principais operações do estado as 

exportações de minérios e café (Lara& Soares, 2005; Machadoet al. 2013).  

O Brasil possui o 7º maior PIB – Produto Interno Bruto do mundo e está posicionado 

como 22º maior exportador e importador mundial, com uma participação de pouco 

mais de um por cento de tudo aquilo que é comercializado no mercado internacional 

(OMC, 2013). O cenário dos últimos anos vem apresentando oscilações nesse 

crescimento e o país ainda apresenta muitos problemas para a realização das 

operações de comércio internacional,dessa forma os portos secos destacam-se 

como potenciais agentes para otimizar as operações de importação e exportação, 

que terão o impacto direto na participação brasileira no comércio internacional. 

 

2.1 Competitividade 

As empresas que buscam uma participação no mercado internacional devem se 

preparar para uma disputa muito acirrada, onde preço, qualidade, prazo de entrega, 

modais de transportes utilizados, carga tributária e barreiras alfandegárias figuram 

como principais desafios para sobreviver e evoluir neste mercado. De acordo com 

Kotler e Keller (2006, p. 670) “[...] a competição global está se intensificando. 

Empresas que jamais pensaram competir no mercado internacional se viram 

subitamente diante de concorrentes estrangeiros em seu próprio país.” Dessa forma, 

a melhor maneira de concorrer com essa nova realidade é através do 

aperfeiçoamento contínuo dos produtos nacionais e da expansão em mercados 

internacionais (Kotler& Keller, 2006). 
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A compreensão da competitividade nas organizações tem sua raiz em estudos 

clássicos, sendo o principal expoente o autor estadunidense Michael Porter, que 

desenvolveu na década de 1980 e 1990, importantes estudos que resultaram em 

publicações de artigos e livros sobre o tema. Destacam-se entre as suas 

contribuições,o modelo das cinco forças. 

O modelo das forças proposto por Michael Porter em 1980 é determinante para se 

medir a competitividade das organizações. Segundo Porter (1989, p. 4) “o conjunto 

dessas forças determina o potencial de lucro final de uma indústria, que é medido 

em termos de retorno a longo prazo sobre o capital investido”.  

Para Porter, o modelo das cinco forças exprime como a competitividade é 

desenvolvida pelas organizações. O modelo é constituído pelas seguintes 

premissas: 

I. Poder de barganha dos fornecedores: diz respeito ao poder que os 

fornecedores de determinada indústria possuem em relação à empresa analisada, 

como esses fornecedores adotam suas políticas de preços, qualidade, tempo de 

entrega, condições de pagamentos, entre outros; 

II. Poder de barganha dos compradores: revela o poder que a empresa 

possui diante de seus clientes/compradores, como a empresa pode desenvolver sua 

política de preços, qualidade, tempo de entrega, condições de pagamentos, entre 

outros; 

III. Ameaça de novos entrantes: analisa a capacidade de novos entrantes 

que chegam à indústria, muitas vezes estruturados, capitalizados e dispostos a 

tomar parcela do mercado. O resultado dessa nova entrada pode ser a redução de 

preço ou inflação nos custos dos participantes da competição, que resultam, por sua 

vez, na queda da rentabilidade da indústria. A ameaça de entrada em uma indústria 

depende das barreiras de entrada, Porter (1989) elenca seis fontes principais de 

barreiras de entrada: economias de escala, diferenciação do produto, necessidades 

de capital, custo de mudança, acesso aos canais de distribuição, desvantagens de 

custo independente de escala e política governamental; 
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IV. Ameaça de produtos substitutos: apresenta como as inovações 

interferem no ambiente competitivo, fazendo com que a empresa invista em 

inovações e busque desenvolver novos produtos / serviços com o objetivo de se 

manter no mercado; 

V. Rivalidade entre os concorrentes: caracterizado pela concorrência 

direta do setor, onde os concorrentes disputam a fatia do mercado com base na 

oferta de melhores preços, qualidade, status da marca, prazo de entrega. Segundo 

Porter essa é a força mais importante entre as cinco forças propostas pelo modelo 

(PORTER, 1989). 

Porter (1989) aponta ainda que as forças variam a sua intensidade de acordo com 

cada indústria. 

O ambiente competitivo internacional segue as mesmas premissas do ambiente 

interno, porém, as incertezas e a intensidade dessa competitividade são mais 

presentes. De acordo com Bernard (2007): 

As empresas que decidem ingressar e operar em mercados internacionais acrescentam 
alguns graus de complexidade ao seu negócio, sendo muito maior o desafio de operar 
globalmente do que a proposta de limitar seu escopo simplesmente à exploração de seu 
mercado local ou doméstico (Bernard, 2007, p. 25). 

Entretanto, Porter (1989) destaca que existem muitas diferenças entre a competição 

em nível internacional e nacional, e essas diferenças interferem no desenvolvimento 

de uma estratégia competitiva internacional, entre elas destacam-se: 

 Diferenças entre países com relação ao fator custo; 
 Circunstâncias diferentes em mercados externos; 
 Funções diferentes dos governos estrangeiros; 
 Diferenças em metas, recursos e capacidade de supervisionar concorrentes 
estrangeiros (Porter, 1989, p. 287). 

No ambiente internacional deve-se levar em consideração, além dos fatores em 

comum do mercado doméstico, os fatores de influência: globalização, formação de 

blocos regionais, mudanças na economia mundial, mudanças tecnológicas, 

mudanças na concepção dos serviços, mudanças demográficas, preocupações com 

o meio ambiente, fatores de ordem política, influência dos países emergentes, força 

econômica dos países asiáticos, e a internet e o comércio eletrônico, como fatores 
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que interferem no ambiente de negócios das empresas que buscam a 

competitividade no âmbito internacional (Lopez & Gama, 2013). 

Ainda assim, as forças do mercado que atuam nas indústrias globais são as 

mesmas que atuam nas indústrias nacionais. Porém, a análise estrutural para 

indústrias globais deve abranger a concorrência externa, um grupo mais amplo de 

entrantes potenciais, maior abrangência em possíveis produtos substitutos (Porter, 

1989). 

Mais à frente, o próprio Porter realizou novos estudos para analisar a competição no 

âmbito internacional e como se dava o processo de vantagem competitiva dos 

países. Até então prevalecia os conceitos da economia clássica, com destaque aos 

estudos de David Ricardo sobre as vantagens comparativas. 

Porter realizou um estudo sobre o ambiente competitivo de dez países, ao longo de 

quatro anos, sendo eles: Dinamarca, Alemanha, Itália, Japão, Coréia, Singapura, 

Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. A escolha dos países foi sustentada 

pela representatividade comercial que estas economias apresentavam até então. 

Estados Unidos, Japão e Alemanha eram as três maiores potências econômicas na 

época e o volume de exportações somadas dos dez países representavam 

cinquenta por cento de tudo àquilo que era exportado no mundo (Porter, 1999). 

De acordo com o pensamento predominante, os fatores de produção – mão-de-obra, 

território, recursos naturais, capital e infraestrutura – eram as principais 

determinantes da competitividade. No entanto, o estudo de Porter aponta que o 

poder da tecnologia entre outros fatores colaboravam para que alguns países se 

desenvolvessem mais que outros, mesmo que na falta dos recursos primordiais 

segundo a Teoria das Vantagens Comparativas (Porter, 1999). 

Ao longo de seu estudo, Porter aponta um novo modelo que reconhece novos 

fatores como fontes para o desenvolvimento de vantagens competitivas das nações. 

Esta abordagem tem foco especial nos clusters (aglomerados industriais altamente 

dinâmicos), suas estratégias e competitividade. O diamante de Porter é apresentado 

por quatro fundamentos: “(i) condições de fatores (recursos, habilidades, 

tecnologias, capital, entre outros), (ii) condições de demanda, (iii) eles para 
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relacionar e auxiliar as indústrias e, (iv) estratégia das firmas, estrutura e 

competição” (Souza & Arica, 2006, p. 3).  

A Figura 2 demostra as quatro determinantes da vantagem competitividade nacional, 

identificada sem seus estudos e que mais tarde ficaram conhecidas como Modelo do 

Diamante de Porter. 

 
Figura 2. Modelo do Diamante de Porter 
Nota.Fonte: Porter, M. (1999). Competição: Estratégias Competitivas Essenciais. (Cap. 6, A. C. C. 
Cerra, Trad.). Rio de Janeiro: Campus. 

As determinantes do “diamante” constituem o ambiente nacional onde as empresas 

nascem e aprendem a competir. “Cada ponto no ‘diamante’ – e o ‘diamante’ como 

sistema – afeta os ingredientes essenciais para a consecução do sucesso 

competitivo internacional [...]” (Porter, 1999, p. 178). 

Nesse sentido, as condições de fatores do diamante nacional são determinadas pela 

existência de fatores e pela capacidade de criação deles (Coutinho & Lana-Peixoto 

& Ribeiro Filho & Amaral, 2006). 

“Porter busca uma nova visão da vantagem competitiva centrada na habilidade de 

uma nação em utilizar produtivamente seus insumos e recursos através da formação 

de clusters” (Souza & Arica, 2006, p. 3). 
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As condições das determinantes são expressas através dos fatores de produção, 

como mão-de-obra qualificada e infraestrutura, necessários para competir em 

determinado setor. Porter (1999, p. 184) destaca que “nos setores mais sofisticados, 

que constituem a espinha dorsal de qualquer economia avançada, o país não herda, 

mas, ao contrário, cria os mais importantes fatores de produção – como recursos 

humanos qualificados ou base científica.” O autor complementa que os fatores de 

produção mais importantes para uma economia são aqueles que envolvem 

investimentos volumosos e constantes e que exigem especialização, pois, a 

escassez de recursos naturais e falta de mão de obra, são facilmente supridos 

através da utilização de uma estratégia global ou através do desenvolvimento e 

emprego da tecnologia. Ao contrário, fatores com maior dificuldade de imitação, que 

exigem investimentos sustentados podem representar fontes de vantagem 

competitiva no ambiente internacional. 

As condições da demanda retratam a necessidade no mercado interno para os 

produtos ou serviços do setor. De acordo com Porter, a demanda interna pode gerar 

vantagem competitiva quando oferecer às empresas, com maior antecedência, os 

anseios e desejos dos compradores externos. A exigência dos consumidores 

domésticos em relação a produtos e serviços pode gerar vantagens competitivas 

para as organizações no ambiente externo. Esse padrão de comportamento dos 

consumidores “oferece uma janela para as necessidades mais avançadas dos 

clientes; pressiona as empresas para atender a elevados padrões; as instiga a 

melhorar, a inovar e a se expandirem para segmentos mais avançados” (Porter, 

1999, p. 188).  

Os setores correlatos e de apoio contemplam a presença ou ausência, no país, de 

setores fornecedores e de atividades afins, que sejam internacionalmente 

competitivos. Ainda segundo o autor(p. 189) “os fornecedores internos que dotados 

de competitividade internacional criam diferentes tipos de vantagens nos setores a 

jusante.” O fornecimento de insumos com maior eficiência de custo, de modo 

eficiente, antecipado, rápido e acima de tudo, o acesso à inovação e à melhoria de 

processos são exemplos de como a presença fornecedores com competitividade 

internacional podem contribuir para criação de vantagem competitiva em um setor. O 

compartilhamento de informações, o desenvolvimento em conjunto de pesquisas e 
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desenvolvimentos de produtos, a facilidade de comunicação podem acelerar o ritmo 

das inovações. Dessa forma, “as empresas do país auferem maiores benefícios 

quando os próprios fornecedores são competidores globais” (Porter, 1999, p. 189). 

Tais benefícios podem ser atribuídos também quando a empresa está inserida em 

ambiente de setores correlatos com competitividade internacional, que contribuirão 

para a aceleração da inovação e desenvolvimento de novas tecnologias, que por 

sua vez, podem gerar vantagens competitivas. 

Já a estratégia, estrutura e rivalidade das empresas expressam às condições 

predominantes no país que determinam como as empresas são constituídas, 

organizadas e gerenciadas, assim como, a natureza da rivalidade no mercado 

interno (Porter, 1999).Nenhum sistema gerencial é de aplicação universal, nesse 

sentido, Porter (1999, p. 190) afirma que “A competitividade num setor específico 

decorre da convergência das práticas gerenciais e dos modelos organizacionais 

mais adotados no país que possui as fontes de vantagem competitiva no setor”. 

Os objetivos organizacionais e individuais se diferem muito entre os países. As 

metas das empresas refletem os mercados de capitais nacionais e as práticas de 

remuneração dos gestores. Já os objetivos individuais refletem o prestígio de alguns 

setores da economia, motivando as pessoas a se qualificarem e se desenvolverem 

para atuarem naquele setor. A presença de pessoas talentosas, comprometidas e 

esforçadas pode fazer parte do êxito e geração de vantagem competitiva de um 

país,à medida que se reconhece que “o talento notável é um recurso escasso na 

maioria dos países” (Porter, 1999, p. 191). 

A rivalidade das empresas locais representa um estímulo à criação e manutenção da 

vantagem competitiva. A presença de rivais locais poderosos exerce pressões sobre 

as empresas em direção à inovação e às melhorias. Dessa forma, os rivais locais 

pressionam uns aos outros para redução de custos, melhoria da qualidade dos 

produtos e serviços e o desenvolvimento de inovações em produtos e processos, 

além da pressão para melhoria contínua das fontes de vantagem competitiva. Outro 

benefício atribuído à concorrência interna, em última instância, é que ela pressiona 

as empresas a analisar os mercados globais e a buscarem competir neles com êxito. 

De todos os pontos do “diamante”, Porter (1999) aponta que a rivalidade doméstica 
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pode ser considerada a mais importante, em função do poderoso efeito estimulante 

sobre as demais empresas do setor. 

À medida que os fatores interagem formando um sistema é necessário reconhecer, 

também, a presença de outros dois fatores que interferem nas condicionantes do 

“diamante”, conforme apresentado na Figura 3.O acaso e o governo fazem parte do 

contexto da competição e do desenvolvimento da vantagem competitiva nas nações. 

 

 

Figura 3. O sistema do Diamante completo de Porter 
Nota.Fonte: Porter, M. (1999). Competição: Estratégias Competitivas Essenciais. (Cap. 6, A. C. C. 
Cerra, Trad.). Rio de Janeiro: Campus. 

Para muitos autores, executivos e empresários, o governo tem o papel de proteger e 

incentivar os setores da economia, sendo, portanto, um dos principais responsáveis, 

através de medidas protecionistas e incentivos governamentais, a criar um ambiente 

competitivo. Outros discordam com essa posição entendendo que o governo não 

deve agir nesse ambiente, ou seja, deve permitir que o livre comércio aconteça 

(Porter, 1999).  
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De acordo com Porter (1999), ambos os posicionamentos estão incorretos e podem 

trazer diversos prejuízos para o desenvolvimento da competitividade no longo prazo. 

Segundo o autor (1999, p. 197) “O governo não é capaz de criar setores 

competitivos, essa tarefa compete às empresas.” Entretanto, o governo possui um 

papel importante na transmissão e ampliação das forças do “diamante”.  

Nesse contexto, o autor (1999, p. 197) acima afirma que “os governos devem 

observar alguns princípios básicos elementares, de modo a adotar um papel 

apropriado no reforço da competitividade nacional: encorajar a mudança, promover a 

rivalidade doméstica, estimular a inovação.”Porter (1999) aponta ainda que o papel 

do governo neste contexto consiste em: colaborar no desenvolvimento de fatores 

específicos; evitar a intervenção nos fatores e nos mercados monetários; aplicar 

normas rigorosas sobre produtos, segurança e meio ambiente; restringir ao máximo 

a cooperação entre setores rivais; promover objetivos que conduzam a 

investimentos sustentados; desregulamentar a concorrência; aplicar políticas 

internas vigorosas de defesa da concorrência; evitar a ingerência na 

comercialização; criar pressões para a inovação; e fomentar a rivalidade doméstica. 

Para Coutinho, Lana-Peixoto, Ribeiro Filho e Amaral (2006) o governo pode moldar 

a demanda por meio do estabelecimento de padrões e leis para os produtos, assim 

como, tem poder de interferir na demanda interna já que é um importante comprador 

de muitos produtos do país. Por meio das políticas regulatórias, ficais e antitrustes, o 

governo é capaz de mexer com a estrutura de competição das empresas, além de 

alterar a rivalidade interna. Ainda segundo os autores, as circunstâncias de 

indústrias correlatas e de apoio podem ser modeladas de muitas formas, como por 

meio da regulamentação dos serviços de apoio. 

O acaso também deve ser reconhecido como força importante nos fatores do 

“diamante”. Os acontecimentos fortuitos, que fogem do controle das empresas e até 

mesmo do governo criam rupturas fortes no processo de competitividade. Guerras, 

desastres ambientais, avanços tecnológicos, mudanças repentinas no custo de 

fatores ou insumos, bem como alterações drásticas na taxa de câmbio são exemplos 

que casos fortuitos que podem mudar o formato da competição em determinado 

setor (Kotler, 1999). 
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Dessa forma, o acaso pode interferir em todas as dimensões do “diamante” de modo 

diversos, permitindo a evolução de empresas e setores não competitivos até então 

ou o fortalecimento ainda mais contundente de empresas líderes do mercado. 

Michels, Oliveira e Wollenhaupt (2013) apontam vários motivos que promovem a 

competitividade e expansão do intercâmbio comercial entre os países. Destacam-se, 

neste caso, as diferenças de dotação de recursos naturais, entre eles recursos 

minerais, solos, petróleo; a assimetria em atributos construídos, como a tecnologia; 

a qualificação dos fatores de produção, nesse sentido a mão de obra qualificada 

pode ser elencada como o principal exemplo; e as relações entre os fatores de 

produção, afirmando que alguns fatores de produção se complementam e favorecem 

o intercâmbio entre os países.  

Para serem mais competitivas as empresas precisam ter maior produtividade, obter 

menor custo unitário e alcançar melhor qualidade dos produtos. Nesse contexto, a 

inovação e o emprego da tecnologia tem papel preponderante, à medida que 

proporcionam a redução das distâncias globais, a minimização de custos, ganhos de 

escala e desenvolvimento da qualidade (Mendes, 2012). 

Os ganhos de escala são apontados por Krugman e Obstfeld (2010) como 

estimuladores do comércio internacional. Neste sentido, existem economias de 

escala externas – quando o custo por unidade depende do tamanho do setor e não 

do tamanho da empresa – e as economias de escala internas – quando o custo por 

unidade depende do tamanho de uma empresa individual e não do tamanho do 

setor. Em ambos os casos, mesmo apresentando impactos diferentes sobre a 

estrutura de mercado, são causas importantes do comércio internacional. “Quando 

as economias de escala se aplicam ao nível setorial, em vez de ao nível das 

empresas individualmente, elas são chamadas de economias externas” (Krugman& 

Obstfeld, 2010, p. 105). O primeiro economista a estudar os efeitos das economias 

externas foi Alfred Marshall. Os estudos de Marschall apontaram que um 

conglomerado de empresas pode ser mais eficiente que uma empresa 

individualmente por três motivos: a capacidade de um conglomerado de empresas 

de sustentar fornecedores especializados; mercado comum de trabalho através da 

forte concentração geográfica; e a maneira pela qual um setor geograficamente 

concentrado ajuda a fomentar os transbordamentos de conhecimento. Economias 
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externas consolidadas tendem a gerar redução nos custos com fatores de produção, 

que por sua vez, contribuirão para produção de bens com custos mais atrativos que 

em outros países que não possuem tal desenvolvimento (Krugman& Obstfeld, 2010). 

Além da economia de escala, a competitividade internacional está condicionada a 

outros fatores, como a concorrência. A presença da concorrência, seja em grande 

ou pequena quantidade, interfere nas pressões sobre os preços, condições de 

pagamentos, qualidade do produto e capacidade de divulgação para atração e 

retenção dos consumidores.  

 

2.2 Marketing Internacional e a competitividade 

Os conceitos e as estruturas do marketing internacional são os mesmos utilizados 

para o marketing doméstico, porém, os autores concordam que a aplicação no 

mercado internacional é bastante diferenciada (Lopez& Gama, 2013). Um exemplo 

são os quatro P’s do marketing, desenvolvidos pelo McCarthy e popularizados por 

Kotler.Eles são aplicáveis no âmbito do marketing internacional, porém, Bernard 

(2007) aponta algumas especificidades dessas variáveis no mercado internacional: 

I. Produto: Certificação de aprovação, cores/embalagens, cultura, 

legislação; 

II. Praça / Canais de distribuição: situação política, relações comerciais; 

III. Promoção: feiras, idioma, padrões de propaganda; 

IV. Preço: taxa de câmbio, taxa de juros, subsídios. 

Lopez e Gama (2010) apresentam alguns fatores que devem ser levados em 

consideração pelo profissional responsável pelo marketing no ambiente 

internacional, entre eles: a economia, as finanças, a política, a cultura e a legislação 

de outros países. Além disso, a globalização, a formação de blocos econômicos, 

mudanças na economia mundial, evolução da tecnologia, mudanças na concepção 

de serviços, alterações demográficas, preocupações com o meio ambiente, fatores 

de ordem política, influência dos países emergentes, força econômica dos países 
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asiáticos e a evolução da internet e do comércio eletrônico, também, fazem parte do 

planejamento e desenvolvimento das estratégias de marketing internacional.  

O processo de globalização vivenciado nas últimas décadas trouxe consigo a 

evolução tecnológica, a redução das distâncias geográficas e culturais, o aumento 

do volume de negócios, a evolução do intercâmbio comercial, político e cultural entre 

os países, o avanço das grandes corporações globalizadas. Todos esses fatores em 

conjunto tornam o ambiente de marketing mais complexo, fazendo com que as 

empresas desenvolvam produtos e busquem a competitividade destes em qualquer 

lugar do mundo (Lopez e Gama, 2010). 

Uma das consequências da globalização é a tendência de blocalização. A formação 

de blocos econômicos regionais com o objetivo de integração política, econômica e 

social está cada vez mais presente no mercado internacional, que acaba por 

beneficiar o intercâmbio e a relação comercial entre os países membros em 

detrimento aos produtos produzidos em nações que não fazem parte do bloco 

econômico (Keedi, 2012). 

O processo de formação de blocos econômicos teve seu início em meados do 

século XX e acentuou-se nas últimas décadas. A intenção desses blocos é a união 

de esforços para o desenvolvimento do comércio internacional, em especial, o 

fortalecimento das economias dos países que fazem parte do bloco (Keedi, 2012). 

Os blocos econômicos apresentam diversidade de propósitos e na sua forma de 

constituição. Ludovico (2007) apresenta as formas de constituição dos blocos: 

I. Zona de livre comércio:quando dois ou mais países optam pela quebra 

das barreiras aduaneiras, em especial, as taxas e regulamentações comerciais 

restritivas para facilitar o intercâmbio de produtos originários, essencialmente, dos 

países membros, mantendo as suas políticas comerciais independentes em relação 

aos demais países que não fazem parte do bloco; 

II. União Aduaneira: nesta forma de constituição os países membros além 

de adotar os princípios da Zona de livre comércio, desenvolvem uma tarifa externa 

comum, conhecida com TEC. Essa tarifa é aplicada aos produtos importados de 
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países que não fazem parte do acordo. Um segundo estágio da União Aduaneira 

consiste na harmonização da legislação aduaneira; 

III. Mercado Comum: neste formato os países membros adotam os 

critérios estabelecidos nas formas anteriores, acrescida da livre circulação de 

pessoas, serviços e capitais (fatores produtivos); 

IV. União Econômica: esta fase caracteriza-se além da adoção de todos os 

itens anteriores pela harmonização das políticas econômicas nacionais, eliminando 

as restrições e disparidades e tornando-as o mais semelhante possível; 

V. Integração econômica total: a última forma de integração, baseia-se na 

adoção de uma política monetária fiscal comum, com a adoção de uma única moeda 

e um banco central para os países membros (Ludovico, 2007). 

A Tabela 3 apresenta um resumo das formas de constituição e as suas respectivas 

características, além de associar alguns blocos que são ou foram exemplos de cada 

um dos estágios da integração econômica, entre eles destacam-se: a União 

Européia – EU; o Tratado Norte-americano de Livre Comércio – Nafta; a Associação 

Latino-americana de Integração – Aladi; Mercado Comum do Sul – Mercosul e a 

Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico – APEC; entre trinta e três tratados de 

integração internacional entre países. 

Tabela 3 
Resumo formas de constituição dos blocos econômicos 

Nota. Fonte: Elaborado pelo próprio autor(2014). 

O Brasil tem participação ativa nesse processo de formação de blocos econômicos, 

sendo a principal economia do Mercosul e da Aladi.O intercâmbio comercial do 

Características 
Zona de 

livre 
comércio 

União 
Aduaneira 

Mercado 
Comum 

União 
Econômica 

Integração 
econômica 

total 

Tarifa zero 
X X X X X 

TEC – Tarifa Externa Comum 
  X X X X 

Livre Circulação: bens, capitais, pessoas, 
serviços     X X X 

Harmonização de políticas econômicas 
      X X 

Moeda Comum e Banco Central do bloco 
        X 

Exemplos 
Nafta  
Aladi  
APEC Mercosul CEE 

UE (antes 
do euro) 

UE (com o 
euro) 
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Brasil com os países membros do Mercosul cresceu significativamente nos primeiros 

anos de criação do bloco, porém muitos desafios são enfrentados para o alcance 

das metas estabelecidas no acordo inicial que deu origem ao bloco. “Os constantes 

problemas comerciais vêm enfraquecendo o bloco, na contramão das tendências de 

regionalização e das idéias de maior união entre os países sul-americanos” (Lopez& 

Gama, 2013, p. 172). Em especial destaca-se a relação Brasil e Argentina, que 

possuem um histórico de barreiras e discussões que prejudicam o desenvolvimento 

do bloco. 

Nos últimos anos, o Brasil vem desenvolvendo negociações para um acordo do país 

com a União Européia, assim como lidera as negociações de um acordo entre o 

Mercosul e o bloco europeu. No início do ano de 2014, a presidenta Dilma Roseff 

reafirmou a importância da ampliação do comércio entre o Mercosul e União 

Européia, tendo em vista, que o bloco europeu é o principal parceiro comercial do 

Brasil, responsável por quase metade dos investimentos estrangeiros no País 

(Governo Federal, 2014). 

Os países emergentes passaram a ter mais influência nos fóruns internacionais nos 

últimos anos. Lopez e Gama (2010) apontam que os prognósticos de uma equipe de 

analistas do banco de investimento americano Goldman Sachs, no início dos anos 

2000, colaboraram para o entendimento da transformação da ordem econômica 

mundial, que daria origem ao grupo conhecido atualmente como BRICS, sigla das 

iniciais, em inglês, dos países que participam das rodadas de negociações: Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul. Este grupo foi formado oficialmente em 2006, 

com a inclusão da África do Sul em 2011.A união dos BRICS não é considerada um 

bloco econômico, mas um agrupamento informal, por não possuir um estatuto formal 

e cúpula fixa.Os BRICS têm como principal o objetivo a interação entre os países 

que participam das reuniões.Os países, em conjunto, em 2011 somavam 18% do 

PIB mundial e apresentaram um crescimento entre os anos de 2003 a 2007 de 65% 

da expansão do PIB mundial (Itamaraty, 2014).  

Um estudo realizado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – 

CEPAL em conjunto com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 

publicado em 2010, analisa as relações comerciais do Brasil com os demais países 

do BRICS. O estudo apresenta que as relações comerciais entre os países 
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cresceram em ritmo acentuado desde os anos 2000, com destaque para a evolução 

a partir de 2006. Esse crescimento é maior que a evolução de negociações com 

outros países que não fazem parte dos BRICS, o que sugere que as reuniões e os 

ideais de colaboração têm refletido positivamente nos números apurados de 

intercâmbio entre os países (Baumann et al.,2010). 

As mudanças na economia mundial, com destaque para a crise financeira 

internacional, iniciada nos Estados Unidos em 2008 e o agravamento da crise 

financeira em alguns países da União Européia em 2011 e 2012, trouxeram grandes 

desafios para o crescimento da economia mundial, refletindo fortemente no comércio 

entre os países. As incertezas dos mercados em conjunto com a dificuldade de 

crédito e fechamento de alguns países para diversas importações reduziram as 

taxas de crescimento do comércio exterior (Lopez & Gama, 2013). O comércio 

exterior brasileiro sentiu o reflexo da crise econômica, retroagindo o volume das 

suas operações correntes de comércio exterior em 2009 ao patamar do volume 

gerado em 2007, voltando a apresentar crescimento em 2010 e 2011, e novamente 

tendo queda acentuada no ano de 2012 (Aliceweb, 2014). 

Paralelo à crise econômica mundial, há de se ressaltar a evolução econômica dos 

países asiáticos, nações como China, Índia, Coréia do Sul e Vietnã marcam forte 

presença no mercado internacional. A China se destaca nesse cenário, 

apresentando um crescimento rápido e se colocando, em curto espaço de tempo, 

entre as maiores economias do mundo, apresentando o segundo maior PIB do 

mundial e a primeira e a segunda posições entre os maiores exportadores e 

importadores do mundo, respectivamente (OMC, 2013; Lopez& Gama, 2013). 

A China vem apresentando crescimento econômico de aproximadamente 10% ao 

ano, muito acima do crescimento auferido dos demais países. Sua participação no 

comércio mundial passou de cerca de 1% em 1980 para aproximadamente 10% em 

2009. A base da competição internacional da China vem se alterando ao longo dos 

últimos anos, com destaque para a evolução das exportações de produtos 

manufaturados de alta tecnologia, que a partir de 2001 vem demonstrando forte 

crescimento (Módolo & Hiratuka, 2012). 
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É importante ressaltar que o fato da China aumentar as vendas de produtos de alta 

tecnologia, exportações mais comuns de países desenvolvidos segundo a teoria das 

vantagens comparativas, não quer dizer que o país domine e desenvolva a 

tecnologia. Muito dessa evolução diz respeito à fragmentação da cadeia produtiva 

mundial, com a instalação de várias subsidiárias de importantes empresas globais 

em território chinês, em busca, prioritariamente, de redução de custos (Módolo& 

Hiratuka, 2012). 

A relação comercial do Brasil com a China tem apresentado forte crescimento. A 

China é o principal destino das exportações brasileiras, entretanto, destaca-se com 

concorrente forte em diversos mercados, em especial de produtos industrializados. 

Porém, ainda existe uma grande preocupação sobre o impacto da evolução chinesa 

sobre as demais economias, em especial sobre aquelas de países que desenvolvem 

produtos de baixa de tecnologia como a indústria têxtil e de vestuário (Lopez& 

Gama, 2013; Módolo & Hiratuka, 2012). 

Kotler e Keller (2006, p. 674) resumem a importância dos mercados emergentes 

para as empresas globalizadas ao afirmar que “as necessidades ainda não 

satisfeitas dos países em desenvolvimento representam enormes mercados 

potenciais para os setores de alimentação, vestuário, habitação, produtos 

eletrônicos, eletrodomésticos e de outros produtos”. 

A globalização trouxe consigo mudanças drásticas no comportamento e modo de 

vida das pessoas. “Como os mercados são compostos por pessoas, todas as 

características da população, como taxa de crescimento, composição étnica, nível 

de escolaridade, padrão familiar e migrações despertam a atenção do profissional de 

marketing” (Lopez& Gama, 2013, p. 28). Esse conjunto de alterações na população 

mundial reflete nos padrões de consumo, poder de compra, exigência de qualidade 

e desejos dos consumidores, fazendo com que as empresas tenham que se adaptar 

e buscar o desenvolvimento tecnológico para garantir a sua permanência no 

mercado. 

O mercado global tem sido afetado, também, pela evolução tecnológica, com 

destaque para os setores: microeletrônica aplicada à informática, telecomunicações, 

biotecnologia e medicina genética. As novas tecnologias conduzem a inovações 
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crescentes e mudanças nas preferências dos consumidores de difícil previsão 

(Lopez & Gama, 2013). A evolução dos meios de transporte e tecnologias 

empregadas nas operações logísticas e de produção também merecem atenção. 

Toda essa evolução traz consequências para o mercado global, aumentando e 

agilizando o fluxo de mercadorias e informações, e alterando inclusive o 

comportamento do consumidor no que tange aos produtos e também aos serviços, 

principalmente, com a evolução da internet e o advento do comércio eletrônico. 

O e-commerce,comércio realizado através da internet, possui perspectivas 

inimagináveis de crescimento para os próximos anos, trazendo consigo novos 

desafios e oportunidades. O comércio eletrônico é responsável por novos modelos 

de negócios, novas formas de organização, de cooperação e até mesmo de 

distribuição, que alteram os padrões do comércio internacional. As empresas, já 

instaladas, precisam aprender a conviver e adaptar-se a essa nova realidade, que 

possui características muito diferentes do comércio padrão realizado em instalações 

físicas (Lopez& Gama, 2013). A logística tem papel importante nessas operações, 

onde a confiança da entrega, a facilidade para trocas, caracterizando fluxos reversos 

e a redução dos custos podem ser tornar os principais diferenciais competitivos na 

escolha do consumidor. 

As preocupações com o meio ambiente não são tão contemporâneas quanto à 

evolução da internet, porém, apresentam igual importância e espaço nos fóruns, 

discussões e acordos mundiais, como por exemplo, a rodada de discussões sobre 

Comércio e Meio Ambiente da Conferência de Doha em 2001 e o Protocolo de 

Quioto que entrou em vigor em 2005.  

No âmbito do comércio internacional muitos países têm aplicado barreiras não 

tarifárias, conhecidas como barreiras verdes, baseadas em normais ambientais 

rigorosas que definem padrões de qualidade, processos e níveis de poluição ou 

resíduos permitidos. Além disso, as preocupações ambientais interferem no 

comportamento dos consumidores que cada vez mais optam por alimentos 

saudáveis, com menor quantidade de componentes químicos e valorizam empresas 

que possuem ações de responsabilidade ambiental (Lopez& Gama, 2013).  
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2.2.1 Produtos e serviços internacionais 

Alguns produtos são inseridos com maior facilidade que outros no mercado 

internacional. As empresas de alimentos, por exemplo, enfrentam maiores desafios 

ao lidar com ampla variação de gostos. Dessa forma, ao lançar produtos e serviços 

globalmente é possível que certos elementos da marca ou do próprio produto 

tenham que ser adaptados ou alterados para que tenham maior aceitação pelo 

público alvo (Kotler& Keller, 2006). 

De acordo com Keegan e Green (2003) existem três categorias de produtos: 

produtos locais, produtos internacionais e produtos globais. Os produtos locais são 

aqueles que são vistos com potencial somente para um mercado local. Muitas vezes 

esses produtos são desenvolvidos por empresas globais diante de uma necessidade 

local onde ela tenha uma unidade ou comercialize outros produtos. Nem sempre os 

produtos locais são bem vistos pelas organizações, destacam-se como alguns 

fatores que justificam essa percepção: os custos incorridos para pesquisa e 

desenvolvimento; comunicação e produção de tais produtos que não podem ser 

aproveitados em outros mercados; o produto local não possibilita a transferência e 

aplicação dos conhecimentos adquiridos para outras localidades; dificuldades de 

gestores de origem estrangeira conseguirem administrar unidades que trabalham 

com produtos locais, por não, fazer parte da experiência adquirida em outras 

localidades. Em linhas gerais, os produtos exclusivamente nacionais são vistos, por 

vezes, como menos atraentes quando comparados com os produtos com potencial 

internacional ou global (Keegan& Green, 2003). 

Os produtos internacionais apresentam potencial de extensão para outros mercados 

nacionais. Tais produtos oferecem excelente oportunidade de expansão das vendas 

para as empresas, porém, às vezes são necessárias adaptações para que o produto 

seja aceito no mercado internacional. A terceira categoria sugerida pelos autores é 

de produtos globais, feitos para atender às necessidades de um mercado global. 

Entretanto, o produto global pode ter variações de acordo com os gostos e 

necessidades locais. Preços e canais de distribuição, também podem sofrer 

adaptações de acordo com a concorrência local e a estrutura de cada país. Contudo, 
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o produto oferecido é na sua essência o mesmo no mundo todo (Keegan& Green, 

2003). 

Kotler e Keller propõem (2006) cinco estratégias de produtos vinculadas às 

estratégias de comunicação que serão apresentadas mais detalhadamente no 

próximo item. A Figura 4 representa a matriz proposta pelos autores: 

 
Figura 4. Cinco Estratégias internacionais de produto e comunicação 
Nota.Fonte: Adaptado de Kotler, P., & Keller, K. L. (2006). Administração de marketing. (Cap. 21, p. 
684, 12a ed., M. Rosenber, Trad, B. R. Fernandes & C. Freire, Rev.). São Paulo: Pearson Prentice 
Hall. 

Na estratégia de extensão direta a empresa lança o produto em outros países sem 

alteração nenhuma em relação ao produto comercializado no mercado doméstico. 

Essa estratégia pode garantir considerável aceitação e sucesso para alguns 

produtos, mas para outros pode ser um desastre. Inicialmente a estratégia de 

extensão direta é atraente por não exigir custos adicionais com pesquisa e 

desenvolvimento, adaptação das fábricas ou modificação das promoções. Porém, 

pode ser muito dispendiosa no longo prazo. A segunda estratégia apresentada na 

matriz acima é a adaptação do produto, que envolve modificações para atender às 

condições ou às preferências locais. Dentro dessa estratégia a empresa pode 

realizar diversos níveis de adaptação: versão regional do produto, versão para o 

país, versão municipal, versões para os revendedores.A estratégia de invenção de 

produto, também, pode ser escolhida pela empresa para operar no mercado 

internacional. Kotler e Keller (2006) apontam que essa estratégia consiste em criar 

algo novo e que pode ser feita de duas formas: invenção retrógrada e invenção à 

frente. A invenção retrógrada diz respeito ao lançamento de produtos anteriores que 

possam se adaptar bem às necessidades do outro país. Já a invenção à frente 
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consiste em criar um novo produto para satisfazer à necessidade encontrada em 

outro país. 

Em linhas gerais, a estratégia de invenção de produto é cara, porém os seus 

resultados podem compensar, em especial se a empresa puder aproveitar o produto 

desenvolvido em outros países (Kotler& Keller, 2006). As estratégias de 

comunicação serão apresentadas a seguir. 

2.2.2 Comunicação de marketing internacional 

Como tornar o produto conhecido internacionalmente e quais os instrumentos de 

comunicação adequados para o desenvolvimento de uma marca ou um produto no 

mercado internacional são verdadeiros desafios para os profissionais que atuam na 

área de marketing. 

A utilização de propaganda, publicidade e outras formas de comunicação são 

estruturas fundamentais no mix de marketing para o marketing local e para o 

comércio internacional. A comunicação de marketing “[...] refere-se a todas formas 

de comunicação utilizadas pelas empresas para informar, lembrar, explicar, 

persuadir e influenciar atitudes e o comportamento de compra de clientes e de 

outras pessoas” (Keegan & Green, 2003, p. 403),sendo o principal objetivo da 

comunicação de marketing a comunicação aos clientes dos benefícios e valores que 

um produto ou serviço oferecem. 

Lopez e Gama (2010) apresentam alguns dos principais meios de comunicação que 

podem ser utilizados para a divulgação de um produto em determinado mercado, 

sendo eles: contato direto; propaganda comercial; e participação em feiras 

internacionais. 

O contato direto com mercado identificado na pesquisa como promissor pode ser 

realizado em missões comerciais, em feiras e através dos meios tecnológicos: 

telefone, e-mail, internet, entre outros. Os principais aspectos a serem observados 

nos comerciais são: consistência, pontualidade e credibilidade; clareza, exatidão e 

boa estruturação das mensagens apresentadas ou enviadas; a importância da 

apresentação pessoal, que reflete a imagem da empresa; agendamento e 
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confirmação da disponibilidade para ser recebido. Os produtos podem ser 

divulgados, também através da propaganda comercial, sendo os principais meios de 

comunicação: televisão, rádio, jornal, revistas, outdoor, internet,destacando-se o 

crescimento do acesso e abrangência da internet e das redes sociais, que são 

desafios contemporâneos para a administração de marketing (Lopez& Gama, 2013). 

Assim como o produto pode ser aceito ou às vezes necessita de adaptações para 

melhor atender ao público alvo no exterior, a comunicação de marketing 

internacional por vezes precisa sofrer alterações para melhor alcançar seus 

objetivos. A empresa pode, por exemplo, utilizar a mesma mensagem para todos os 

lugares em que atua, variando apenas idioma, nomes e cores. A segunda 

possibilidade é usar o mesmo tema globalmente, mas realizar adaptações na 

execução da publicidade em cada país. Uma terceira alternativa um grupo de 

anúncios para cada país, selecionando aqueles que estiverem mais apropriados 

para a cultura local (Kotler & Keller, 2006). 

Outra forma de comunicação do produto ou da marca é através da participação em 

feiras, que representam importante instrumento para divulgação dos produtos e 

estabelecimento de contato com os importadores. Dentre as principais vantagens 

das feiras podem-se elencar: a concentração de grande número de compradores no 

mesmo lugar; constituem o mais imediato feedback  para o desempenho de um 

produto, permitindo que se conheça  a aceitabilidade do mercado; despertam 

interesse do público; possibilitam o estabelecimento de contatos com novos 

compradores em potencial; favorecem uma boa visão da competição, já que 

costumam reunir as mais importantes companhias de cada ramo produtivo; 

apresentam possibilidade de assistência financeira, sendo que por vezes, os 

expositores, recebem incentivos financeiros de organizações internacionais ou 

governamentais do país sede (Lopez & Gama, 2013) 

 

2.2.3 Políticas de precificação em mercados internacionais 

A definição do preço para atuar em mercados internacionais é considerado um 

grande desafio para as multinacionais. As empresas precisam lidar com diferenças 
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de preços, preços de transferência, práticas de dumping e mercado paralelo (Kotler& 

Keller, 2006).Keegan e Green (2003) colaboram com o pensamento, afirmando que 

a tarefa de determinar preços no mercado global é complicada por taxas de câmbio 

flutuantes. Os autores apresentam algumas questões básicas para a fixação de 

preços no mercado internacional: O preço reflete a qualidade do produto? O preço é 

competitivo? A empresa deve buscar penetração no mercado, skimming ou algum 

outro objetivo na fixação de preços?Que tipo de descontos (de troca, para 

pagamento à vista, por quantidade) e concessões (propaganda, trade-off) a empresa 

deve oferecer a seus clientes internacionais?Os preços devem diferir de acordo com 

o segmento de mercado?Que opções de preços estão disponíveis se os custos da 

empresa aumentarem ou diminuírem? A demanda no mercado internacional é 

elástica ou inelástica?Os preços da empresa provavelmente serão vistos pelo 

governo do país de destino como razoáveis ou excessivos?As leis de dumping do 

país estrangeiro criam algum problema? 

Segundo o Kotler e Keller (2006) existem três opções para o estabelecimento de 

preço nos mercados internacionais: estabelecer um preço uniforme em todos os 

países, estabelecer em cada país um preço baseado no mercado ou estabelecer um 

preço com base nos custos de cada país. 

Além de observar a concorrência e a aceitação do mercado, a empresa precisa se 

preocupar com a legislação aduaneira do país de destino. No caso do preço de 

transferência, por exemplo, quando a empresa vende o seu produto para uma 

subsidiária localizada em outro país, se o preço cobrado for elevado à unidade 

importadora pode ter que pagar elevados taxas alfandegárias no país de destino, ao 

passo que se o preço praticado for muito baixo, pode ser considerada uma prática 

de dumping, quando uma empresa pratica preços abaixo do seu custo ou preço em 

seu próprio país, sendo que neste caso a unidade importadora poderá se deparar 

com barreiras alfandegárias e ter que recolher gravames adicionais exigidos pela 

legislação aduaneira do país de destino (Kotler& Keller, 2006). 

A definição da política e fixação de preços no mercado internacional deve considerar 

custos de transportes internacionais, intermediários e as demandas de clientes 

globais por tratamento igualitário independente da sua localização. Outros fatores 

importantes para determinação do preço são: custo, concorrência, demanda, 
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exigências e políticas governamentais, tributação (Keegan & Green, 2003). Estes 

autores (2003) apresentam ainda três estratégias,orientadas para o cliente, que 

podem ser podem ser adotadas pelas organizações no estabelecimento de preços, a 

saber: skimming do mercado, fixação de preços por penetração e retenção do 

mercado. 

A empresa pode optar pelo estabelecimento de preços por “skimming (literalmente: 

“desnatar”; em sentido figurado: “retirado a melhor parte”) do mercado é uma 

tentativa deliberada de atingir um segmento do mercado que esteja disposto a pagar 

um preço mais alto por um produto” (Keegan& Green, 2003, p. 355). Essa estratégia 

normalmente é utilizada na fase introdutória do ciclo de vida do produto, quando a 

concorrência ainda é limitada. Para tanto, o produto precisa criar alto valor para os 

consumidores. 

A fixação de preços por penetração trata da utilização do preço como arma 

competitiva para ganhar parcela do mercado. Para tanto, são necessárias custos de 

produção reduzidos e economia de escala para sustentação desta estratégia. A 

estratégia de preços por penetração é pouco utilizada por exportadores iniciantes, já 

que por vezes o produto é vendido com prejuízo por certo tempo para se ganhar 

parcela do mercado, o que representaria um risco elevado para uma empresa 

iniciante. Portanto, tal estratégia é utilizada com mais frequência por empresas já 

atuantes no mercado internacional, que possuem canais de distribuição e 

organização de vendas estabelecidas no país de destino, permitindo assim a 

viabilidade da estratégia de preços por penetração (Keegan& Green, 2003). 

Outra estratégia na fixação de preços com orientação para o cliente é retenção do 

mercado, frequentemente utilizada por empresas que manter a sua participação em 

determinado mercado. Essa estratégia exige que a empresa ajuste o seu preço de 

acordo com situação competitiva de cada mercado. Sendo assim, diante de 

oscilações do câmbio e estratégias concorrenciais, a empresa reorganiza a sua 

precificação, mesmo que por vezes isso signifique a redução na margem de lucro. 
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2.2.4 Distribuição e logística internacional 

Outro fator importante do marketing é a distribuição e a logística internacional.  

Christopher (2013) aponta que o processo de distribuição e entrega do produto tem 

papel cada vez mais importante no atendimento e retenção do cliente. Ainda 

segundo o autor (2013, p. 35) “o tempo se tornou um elemento mais importante no 

processo competitivo.” Os clientes em todos os mercados desejam entregas mais 

rápidas, sendo que a disponibilidade do produto poderá no futuro superar a 

fidelidade à marca ou ao fornecedor e nesse contexto a gestão logística ganha ainda 

mais relevância. 

Segundo Larrañaga (2014, p. 55) “enquanto um efetivo sistema logístico é 

importante para as operações locais, ele é absolutamente crítico para a fabricação e 

o marketing global.” 

Os mercados estão cada vez mais competitivos e as empresas precisam alinhar as 

suas estratégias de produção às estratégias competitivas globais, dessa forma, a 

logística internacional tem papel fundamental no desenvolvimento da 

competitividade nas operações de comércio exterior (Rocha, 2013; Souza, 2012). 

De acordo com Larrañaga (2014, p. 199) “o mercado local hoje está sujeito a todo 

tipo de concorrência nacional, regional e internacional. Dessa maneira, os processos 

de negócios deverão ser definidos para o mercado global e as cadeias de 

suprimentos serão globais.” O autor (2004) sugere que esse conceito, já adotado por 

muitas empresas atualmente, passará a ser uma regra no futuro. Dessa forma, a 

logística, como ferramenta empresarial, busca garantir a competitividade de um novo 

modelo de gestão que acompanhe o paradigma pós-industrial, aonde os fluxos de 

materiais tendem a se movimentar mais rapidamente e globalmente (Silva, 2007).O 

desenvolvimento da cadeia logística internacional é preponderante para manutenção 

e ampliação das relações comerciais com os fornecedores que estão localizados 

nas mais diversas regiões do globo (Stokc, 1998).  

O objetivo principal da gestão de qualquer sistema logístico é a maximização da 

lucratividade. Custo, qualidade, serviço e flexibilidade são atribuições da logística 

que podem ser consideradas prioridades competitivas na gestão da cadeia logística 
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internacional em busca da vantagem competitiva e da maximização de lucros 

(Dornier, & Ernest, & Fender, & Kouvelis, 2000).  

A Figura 5 demonstra o ambiente competitivo das organizações, onde as empresas 

buscam nos clientes a identificação das necessidades e desejos de consumo, 

desenvolvem seus produtos e utilizam da logística para realizar a distribuição, 

armazenagem, transporte e fluxo de informações correlatas para atender às 

demandas dos clientes, que por vezes, estão localizados em outros países. Através 

da combinação das atividades logísticas pode-se gerar vantagens competitivas para 

organizações, especialmente em cadeias globais. 

 

Figura 5. Modelo competitivo para operações e logística 
Nota.Fonte: Adaptado Dornier, P. P., & Ernest, R., & Fender, M., & Kouvelis, P. (2000). Logística e 
operações globais: texto e casos. (Cap. 2, p. 93, A. I., Utiyama, Trad., H. Corrêa, Rev.). São Paulo: 
Altas. 

Uma das características das cadeias globais é o nível de incerteza elevado sobre o 

status de um embarque enquanto ele está em trânsito. Ao fazer a gestão da cadeia 

logística internacional, deve-se gerir os processos de transporte, armazenamento, 

embalagens e atividades aduaneiras, saindo a mercadoria da fábrica para um porto, 

onde é realizado o processo de despacho aduaneiro da exportação, do porto para o 

país de destino através do transporte internacional, no país de destino passa pelo 

processo de despacho aduaneiro da importação, até que o produto seja 

transportado e disponibilizado em seu destino final (Christopher, 2013). 
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Para Silva (2011) a evolução do comércio está associada ao desenvolvimento de 

diferentes tipos de transporte, à medida que há o incremento de novos negócios e o 

desenvolvimento de novas alternativas mercadológicas, as empresas passam a ter 

que utilizar diferentes meios de transportes de acordo com as suas necessidades de 

volume e custo. 

Destacam-se como os principais modais de transporte internacional: o aquaviário, 

que pode ser dividido em marítimo, fluvial e lacustre; o terrestre, com subdivisão em 

rodoviário e ferroviário; o aéreo; e o dutoviário. A escolha e definição do modal mais 

adequado para a operação dependerá da disponibilidade e das decisões 

estratégicas da organização, entre elas: o custo, a capacidade, a agilidade, a 

abrangência. Esses fatores em conjunto colaboram no processo de escolha do 

modal mais adequado para cada entrega, onde os gestores avaliarão a relação 

custo – benefício (Razzolini, 2009; Souza e Souza, 2013). 

Rocha (2013) aponta que a logística de transportes brasileira ainda apresenta 

muitos problemas.A predominância do modal rodoviário, a falta de infraestrutura dos 

portos, a falta de ferrovias, o pouco desenvolvimento da intermodalidade, em 

conjunto com o excesso de burocracia e a morosidade nos processos de 

desembaraço aduaneiro, aumentam os custos e interferem na competitividade dos 

produtos brasileiros. 

Outro fator importante da logística está relacionado aos custos. Dessa forma, “[...] a 

logística se propõe a apoiar tecnicamente decisões quanto ao equilíbrio entre os 

custos totais envolvidos, conduzir à melhoria da produtividade e ao consequente 

aumento dos lucros” (Rodrigues, 2005, p. 135). 

Ainda segundo Rodrigues (2005) os principais custos envolvidos na logística de 

comércio internacional são: custo de aquisição de bens e respectivos impostos, seja 

pela matéria-prima, insumos, produtos semi ou totalmente acabados ou bens de 

capital; custos de embalagens; custos de armazenagem, que pode ser em 

instalações próprias ou terceirizadas; custo de transporte, realizado por frota própria 

ou terceirizada; custo administrativo, relacionados aos sistemas de comunicação, 

informação e gestão das atividades logísticas; e custo da não-qualidade, envolvendo 
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a prevenção, emissão de relatórios, faltas e/ou avarias, refugos ou retrabalhos, 

atendimentos a reclamações de clientes ou devoluções. 

 

2.3 Negócios internacionais: o comércio exterior brasileiro e a competitividade 

O comércio internacional, em termos genéricos, diz respeito ao conjunto de 

operações realizadas entre os países, onde acontece o intercâmbio de bens e 

serviços e/ou a movimentação de capitais. Este comércio é regido por regras e 

normas, conduzidas pelas Organização Mundial do Comércio – OMC, Organização 

Mundial das Aduanas – OMA e Câmara do Comércio Internacional– CCI (Lopez & 

Gama, 2013). A seguir serão apresentadas as principais funções desempenhadas 

por estes organismos internacionais. 

A OMC é o principal órgão das relações comerciais internacionais.Criada em 1995, 

tem como principais atividades: regular as relações comerciais entre os países 

membros; estabelecer um mecanismo de solução de controvérsias comerciais, tendo 

como fundamento os acordos comerciais em vigor; e criar um ambiente propício 

para criação de novos acordos multilaterais entre os países que compões o órgão 

(Itamaraty, 2014).  

Destacam-se como as principais responsabilidades da OMA:criar normas que 

garantam a segurança e a facilitação da cadeia logística em nível global, a fim de 

promover certeza e previsibilidade; implementar a gestão integrada de cadeias 

logísticas  para todos os meios de transporte; fortalecer o papel, as funções e as 

capacidades das aduanas para responder aos desafios e aproveitar as 

oportunidades do século 21; fortalecer a cooperação entre as administrações 

aduaneiras, a fim de melhorar a capacidade de detecção de remessas de alto risco; 

fortalecer a cooperação entre as aduanas e as empresas; e promover a circulação 

ininterrupta de mercadorias através de cadeias  logísticas internacionais seguras 

(SRF, 2014). 

As principais atribuições da CCI são: estabelecer políticas e práticas empresariais 

internacionais; fornecer formação e realizar conferências; sediar a Federação das 
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Câmaras Mundiais (CCI, 2014). De acordo com Ludovico (2007, p. 77) “uma das 

principais atividades da CCI é prestar, através da sua cláusula de arbítrio, serviços 

internacionais para evitar ou solucionar conflitos comerciais.” 

O conceito de comércio exterior refere-se à relação comercial de um país com os 

demais, de acordo com os seus interesses, legislação, prioridades, limitações, 

exigências, devendo sempre ser seguida do nome do país, como por exemplo: 

Comércio Exterior do Brasil (Lopez& Gama, 2013).Nesse contexto Keedi (2012, p. 

21) afirma que “o comércio exterior é movido também por relacionamentos entre os 

países, que precisam trocar mercadorias pelas mais diversas razões, e elas poderão 

não estar relacionadas à abundância ou à falta de recursos, clima, capital, trabalho, 

etc.” O autor aponta que a importância dos relacionamentos vai além dos motivos 

materiais.Motivos comerciais, políticos, busca por melhoria na qualidade, nível de 

investimentos, atividade econômica, diluição de riscos são fatores que podem 

motivar os intercâmbios comerciais entre os países (Keedi, 2012). 

Fazendo uma síntese do crescimento do comércio exterior do Brasil, Lopez e Gama 

(2010) apresentam a evolução dos últimos 20 anos:  

De 1990 até 2009, o comércio exterior brasileiro de bens cresceu 339%, o que equivale a 
uma taxa anual de 9,3%. No entanto, embora exportações e importações tenham 
apresentado resultados positivos, 287% e 418% respectivamente, quase sempre houve 
alternância nas taxas de incremento de ambas, em vez de crescimento constante e conjunto. 
(Lopez & Gama, 2010, p. 202) 

Nas Importações, o MDIC (2014) aponta que as compras de matérias-primas e 

intermediários representaram 45,1% da pauta total e as de bens de capital, 21,2%, 

demonstrando que a pauta brasileira de importação é fortemente vinculada a bens 

direcionados à atividade produtiva. As importações de bens de consumo 

representaram 17,7% e as de combustíveis e lubrificantes, 16,0%. Sobre 2010, a 

categoria de combustíveis e lubrificantes foi a que registrou maior crescimento de 

42,8%, seguida de bens de consumo (+27,5%), matérias-primas e intermediários 

(+21,6%) e bens de capital (+16,8%). 

A Figura 6 apresenta a evolução da balança comercial brasileira nos últimos 10 

anos, sendo possível observar o aumento das operações de importação e 

exportação, tanto nas suas respectivas linhas gráficas quanto no volume corrente de 

operações que é avaliado pela somatória do volume de importações e exportações. 
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Uma tendência perceptível no gráfico é a redução do saldo da balança, medido pela 

diferença entre o volume de operações de exportação em relação ao volume das 

importações. Os volumes apresentaram decréscimo nos anos de 2008 e 2009 tendo 

como principal justificativa a crise econômica nos Estados Unidos, que teve reflexos 

no mercado internacional em geral e também no ano de 2012, cuja principal 

explicação está na crise econômica da União Européia, importante parceiro 

comercial para o mercado brasileiro. 

 

Figura 6. Evolução da balança comercial brasileira 
Nota.Fonte: Adaptado Aliceweb. (2014). Estatísticas. Recuperado em 13 agosto, 2014, de 
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/ 

Nesse mesmo sentido, a Figura 7 apresenta a análise da balança comercial do 

estado de Minas Gerais, que também apresentou tendência de crescimento nas 

operações de importação e exportação ao longo dos últimos 10 anos, salvos os 

anos de 2008 e 2009, período da crise estadunidense.O estado apresentou também 

forte queda no ano de 2012, com tímida recuperação no ano de 2013, aplica-se 

também a justificativa da crise econômica da União Européia. 
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Figura 7. Evolução da balança de Minas Gerais 
Nota. Fonte: Adaptado Aliceweb. (2014). Estatísticas. Recuperado em 13 agosto, 2014, de 
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/ 

O estado de Minas Gerais possui participação significativa nos números do comércio 

exterior brasileiro. O estado figura como o segundo maior exportador brasileiro 

ficando atrás somente do estado de São Paulo e à frente do Rio de Janeiro. De 

acordo com a Fundação de Economia e Estatística (FEE), de janeiro a maio de 2014 

Minas Gerais exportou 12 bilhões de dólares, o que representou 13,72% das 

exportações brasileiras (FEE, 2014). 

Os gráficos anteriores apresentam os números do comércio exterior brasileiro e do 

estado de Minas Gerais, através dos quais é possível analisar a evolução dos 

volumes das operações de exportação e de importação, na sequência serão 

apresentados os conceitos e definições de exportação e importação, apresentando a 

importância de tais atividades e as suas principais motivações. Minas Gerais 

tradicionalmente apresenta o maior saldo da balança comercial do Brasil. Entretanto 

o estado sofre agudamente as restrições do mercado internacional de commodities, 

notadamente o minério de ferro. 

Anualmente o Fórum Econômico Mundial divulga o ranking de competitividade 

internacional. O Brasil figura em 57º colocado em uma análise de 144 países, 
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conforme divulgado no último relatório do anuário 2014-2015. O País caiu uma 

posição em relação ao relatório do ano anterior, sendo que este decréscimo foi 

provocado em especial pela evolução insatisfatória da infraestrutura de transporte, 

item de análise que o Brasil ocupa a 77ª posição, destacando-se os atrasos nas 

entregas das obras de melhoria das rodovias, ferrovias, portos e aeroportos; pela 

percepção de deterioração do funcionamento das instituições, item que o País ocupa 

a 104ª posição; pelo aumento da preocupação com a eficiência do governo, item que 

a nação ocupa a posição 131ª no ranking; e aumento da corrupção, item que o Brasil 

figura com o 130º colocado, com destaque para os escândalos de corrupção 

divulgados no segundo semestre de 2014 e início de 2015 (Fórum Econômico 

Mundial, 2014).  

Ainda de acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial (2014), o Brasil 

apresenta um sistema de educação deficiente, item que o País ocupa a 126ª 

posição, com oferta insatisfatória de profissionais qualificados necessários para o 

período de transição da economia baseada no conhecimento. O relatório indica, 

ainda, que o Brasil precisa implementar reformas e investimentos urgentes, já que o 

País está prestes a enfrentar fortes desafios diante de alterações na economia 

mundial, com destaque para a queda dos preços das commodities.  

Na avaliação do Fórum Econômico Mundial (2014) mesmo diante de tantos desafios, 

alguns fatores merecem destaque positivo na economia brasileira, sendo o tamanho 

do mercado brasileiro e relativamente sofisticada comunidade de negócios, que 

ocupa a 47ª posição no ranking, assim como, excelência em inovação em alguns 

setores, item que o País figura 44º colocado.   

Todos os itens apontados no relatório do Fórum Econômico Mundial (2015) são 

reflexos diretos da competitividade da economia brasileira, que por sua vez, refletem 

diretamente nas operações de comércio exterior do país, tanto nas operações de 

exportação quanto nas operações de importação.  
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2.3.1 O contexto e a importância das exportações 

Exportar pode ser definido como a operação de enviar a outro país bens nacionais 

ou nacionalizados após cumprir todas as exigências legais e comerciais, havendo 

dessa forma a entrada de divisas. Adquire-se assim uma abertura da nação para o 

mundo e, portanto, o contato com técnicas e conceitos que não estão disponíveis 

em seu mercado interno, tornando-se mais competitivo e desenvolvido (Assumpção, 

2007). 

Conforme a INSRF n° 28/1994, entende-se por exportação, a saída do território 

aduaneiro de mercadoria nacional ou nacionalizada de acordo com as regras e 

normas impostas pela autoridade aduaneira competente. É a saída de um bem de 

seu país de origem, que pode ocorrer em virtude de: um contrato internacional; da 

falta de recursos naturais em um determinado país e abundância em outro; da 

tecnologia mais avançada em um local que outro; de mão de obra mais barata, entre 

outros fatores. 

Lopez e Gama (2010, p. 215), corroboram afirmando que “a exportação ocorre com 

a saída da mercadoria do território aduaneiro, que compreende todo o território 

nacional.”Vazquez (2009, p. 181) afirma que “a exportação é a atividade que 

proporciona a abertura do país para o mundo.”  

A importância da exportação está na diversificação de mercado, deixando a 

empresa mais segura por operar com mais de um mercado através da diversificação 

de clientes. Além disso, ao diversificar mercados, a empresa pode aumentar as suas 

vendas, possibilitando o aumento da produção e redução de possível capacidade 

ociosa. Por sua vez, o aumento da produção traz consigo a geração de empregos e 

renda, que impulsiona toda a economia (Keedi, 2012). 

Concomitantemente, ao exportar, a empresa necessita desenvolver produtos de 

melhor qualidade para o atendimento de mercados mais exigentes. Agrega-se à 

melhoria da qualidade o desenvolvimento de uma marca internacional e o seu 

consequente reconhecimento como empresa produtora de bens para o mercado 

internacional, que colabora para a melhoria da imagem da organização no mercado 

interno (Keedi, 2012). 
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Existem outros argumentos que colaboram como justificativas para se exportar:  

I. A exportação como exigência de política econômica nacional; 

II. O lucro nas vendas externas motiva o empresário a atuar nessa área; 

III. A exportação como defesa de imprevisíveis alterações no mercado 

interno; 

IV. Miniza a dependência das vendas internas; 

V. Pode funcionar como um redutor de riscos; 

VI. Contribui para o granjeamento de prestígio e melhoramento da imagem 

da empresa nos mercados interno e externo; 

VII. Promove a redução de custos através do aumento do volume de 

produção e redução da capacidade ociosa; 

VIII. Oferece a redução de tributos; 

IX. Proporciona aprendizado sobre culturas internacionais; 

X. Possibilita o aprendizado sobre a complexidade de negociações 

internacionais; 

XI. Contribui para o aprendizado sobre novas tecnologias, novos materiais 

e novos produtos; 

XII. Colabora para o desenvolvimento de novos contatos com clientes e 

consumidores de outros países (Behrends, 2006; Bernard, 2007; Minervini, 2008; 

Vazquez, 2009). 

Assim sendo, a exportação proporciona inúmeros benefícios à empresa, que 

somados aos incentivos governamentais e aos interesses dos países e empresas 

importadoras geram incentivos para a internacionalização das organizações sejam 

elas de grande, médio ou pequeno porte. 

Importante ressaltar, também, que as exportações proporcionam benefícios para a 

economia, para o desenvolvimento do país e para a sociedade através da geração 

de empregos, desenvolvimento social, qualificação profissional, maior demanda por 

cursos universitários, entre outros (Ludovico, 2007). 
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2.3.2 O contexto e a importância das importações 

Outra forma de internacionalização muito utilizada é a importação, que pode ser 

definida como a operação que proporciona a entrada de mercadorias e serviços em 

um território aduaneiro, após cumpridas todas as exigências legais e comerciais 

determinadas no país. Dentro dessa operação, enquadram-se as importações para 

doações, testes, entre outras. Através da importação, o país adquire uma relevância 

no que diz respeito ao desenvolvimento social e econômico, pois conquista uma 

expansão do intercâmbio e da troca de conhecimento e tecnologias (Assumpção, 

2007). 

Para Lopez e Gama (2010, p. 303) “pode-se denominar importação, a entrada de 

mercadoria em um país, precedente do exterior. Perante a legislação brasileira, a 

importação se configura no momento do de desembaraço aduaneiro5.” 

Segundo Keedi (2012, p. 17), a importação diz respeito ao processo de “adquirir em 

outro país, ou trocar com este, mercadorias de seu interesse, que sejam úteis à sua 

população e ao seu desenvolvimento, isto é, a entrada de bens produzidos no 

exterior”. Importar é o ato da entrada de um bem em um país estrangeiro. Para a 

mercadoria ser considerada nacionalizada ela deve passar por um recinto 

alfandegado para que sejam recolhidos todos os tributos cabíveis e em alguns casos 

que seja efetuada uma conferência documental e/ou física do item.  

Destacam-se como principais motivações para importação:  

I. Baixo custo de aquisição em razão da moeda do país vendedor 

representar valor menor do que a moeda do país comprador; 

II. Tempo de importação, ser menor do que o tempo de fabricação 

nacional; 

III. Incentivos governamentais para importar; 

IV. Baixa agregação de mão de obra, em razão de se importar o produto 

acabado e concluído; 
                                                           
5
 Desembaraço aduaneiro: Consiste no ato final do despacho aduaneiro, pelo qual é registrada a 

conclusão da conferência aduaneira e autorizada a entrega da mercadoria ao importador. Excetuados 
os casos de canal verde (desembaraço automático), o desembaraço é registrado pelo Sistema pelo 
Agente Fiscalizador da Receita Federal, responsável pela última etapa da conferência aduaneira. 
(Lopez & Gama, 2013, p. 327) 
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V. Variação cambial favorável à importação, por ser estável; 

VI. Projeção de programação de compras com preços fixos e estáveis 

(Importa fácil, 2014). 

As operações de importação e exportação são necessárias para o desenvolvimento 

do país e equilíbrio do sistema econômico. Para que as operações aconteçam, são 

necessários procedimentos administrativos governamentais que tem por objetivo 

fiscalizar as mercadorias que entram e saem do país, bem como, realizar a 

arrecadação. Para tanto, são necessários recintos alfandegados para armazenagem 

dessas mercadorias caracterizados, no Brasil, pelos portos, aeroportos, pontos de 

fronteira e portos secos (Lopez e Gama, 2010). 

 

2.3.3 A estrutura do comércio exterior brasileiro: órgãos intervenientes e de 

apoio ao comércio exterior 

O Brasil tem participação ativa em diversos acordos internacionais de cooperação 

para o comércio internacional, bem como participa de blocos econômicos com 

destaque para Mercosul e Aladi. Além disso, o país desenvolve negociações, 

acordos e parcerias com outros blocos econômicos como: Nafta, União Européia. 

Essas rodadas de negócios e fechamento de acordos estão cada vez mais presente 

na pauta de prioridades do governo com a finalidade de aumentar as exportações, 

compartilhar o desenvolvimento de tecnologias, buscar novos investimentos para o 

país e contribuir para o desenvolvimento da economia (Lopez e Gama, 2010).  

O Ministério das Relações Exteriores – MRE é um dos principais órgãos do governo 

evolvido nas relações comerciais do Brasil. O MRE tem como principais funções: o 

estabelecimento de política internacional; as relações diplomáticas e os serviços 

consulares; a participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e 

culturais com governos e entidades estrangeiras; o desenvolvimento de programas 

de cooperação internacional e de promoção comercial; e o apoio a delegações, 

comitivas e representações brasileiras em agências e organismos internacionais e 

multilaterais (Itamaraty, 2014). 



67 

 

A gestão das operações de comércio exterior no Brasil é realizada por diversos 

órgãos de diferentes esferas do governo. Esses órgãos são responsáveis por 

legislar, fiscalizar e incentivar as atividades de comércio exterior. De acordo com o 

Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC, 2014), é 

possível dividir essas funções em quatro classificações, os organismos: 

formuladores de políticas e diretrizes; operacionais, gerenciais, reguladores, que 

atuam como gestores; os defensores dos interesses brasileiros no exterior; e os 

apoiadores. 

Destacam-se como principais organismos formuladores de políticas e diretrizes: a 

Câmara de Comércio Exterior – CAMEX;o Conselho Monetário Nacional – CMN; a 

Câmara de Política Econômica – CPE (MDIC, 2014). 

São exemplos de órgãos operacionais, gerenciais, reguladores que atuam como 

gestores e como anuentes na importação e na exportação, responsáveis por 

anuências prévias e verificações: a Secretaria de Comércio Exterior – SECEX; O 

Departamento de Operações de Comércio Exterior – DECEX;a Secretaria da 

Receita Federal – SRF; O Banco Central Brasileiro – BACEN (MDIC, 2014). 

Destacam-se com principais órgãos defensores dos interesses brasileiros no 

exterior: o Ministério das Relações Exteriores – MRE; o Departamento de Defesa 

Comercial – DECOM; o Departamento de Negociações Internacionais – DEINT; a 

Secretaria de Assuntos Internacionais - SAIN/MF (MDIC, 2014). 

Figuram-se como principais apoiadores do comércio exterior brasileiro: o Banco do 

Brasil – BB; o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; a 

Agência de Promoção de Exportações – APEX Brasil; a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – ECT; a Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação – 

SBCE; 

A Figura 8 representa a estrutura hierárquica do comércio exterior do Brasil: 
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Figura 8. A estrutura do comércio exterior brasileiro 
Nota.Fonte: Behrends, F. L. (2006). Comércio Exterior.(8a ed.). São Paulo: IOB Thomson e Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC. Estrutura do Comércio Exterior. 
Recuperado em 12agosto, 2014, de http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1251143349.pdf 

Outros órgãos estatais fazem parte desta estrutura, em especial, os responsáveis 

pelas anuências no licenciamento de importação, ou seja, órgãos que analisam as 

propostas de importação de produtos que necessitam de autorização prévia do 

governo só então procederem com os embarques. A utilização desses órgãos deve-

se às características e especificações das cargas. Há 15 órgãos intervenientes que 

são anuentes no licenciamento de importação (MDIC, 2014). 

Entre as funções dos órgãos DECEX, SECEX, SRF e BACEN está o Sistema 

Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX. Trata-se de um conjunto de sistemas 

que tem por finalidade o apoio, a gestão e a operacionalização administrativa de 

todas as operações de importação e exportação do Brasil através da informatização. 

A solução integra, em um fluxo único, funções comerciais, aduaneiras, cambiais 

geradas pela SRF, Secretaria de Comércio Exterior e Banco Central do Brasil. O 
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SISCOMEX foi instituído pelo decreto 660 de 1992 e sendo o lançamento do módulo 

de exportação, desenvolvido pelo Banco Central, no ano de 1993. O módulo de 

importação, desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – 

SERPRO, foi disponibilizado ao mercado no ano de 1997. Mais tarde, outros três 

módulos foram desenvolvidos destinados à gestão do regime especial de Drawback. 

Destacam-se como principais usuários do SISCOMEX a Aduana: Auditor Fiscal da 

Receita Federal do Brasil - AFRFB, Analista Tributário da Receita Federal do Brasil - 

ATRFB e outros servidores aduaneiros; o Secex, o Bacen e os anuentes: que atuam 

no controle administrativo e cambial; o importador, o exportador e seus 

representantes legais; o depositário: responsável pelo Recinto Alfandegado, o fiel 

depositário das cargas sob controle aduaneiro; e o transportador: transportador de 

cargas do percurso internacional e/ou transportador de trânsito aduaneiro. (MDIC, 

2014; SRF, 2014; SERPRO, 2014). 

O SISCOMEX Exportação, lançado em 1993 e reformulado em uma nova plataforma 

com lançamento em 2010, é o módulo responsável pela gestão dos processos de 

Exportação, através dele é possível realizar o Registro da Exportação – RE, a 

Declaração de Despacho de Exportação – DDE ou a Declaração Simplificada de 

Despacho de Exportação – DSE, além do acompanhamento das parametrizações e 

do desembaraço aduaneiro da mercadoria a ser exportada (MDIC, 2014). 

Já o módulo SISCOMEX Importação é destinado à solicitação de Licenciamento de 

Importação – LI, ao registro da Declaração de Importação – DI, à consulta e 

acompanhamento do despacho da DI, bem como o acesso ao comprovante de 

importação – CI (SRF, 2014). 

O despacho aduaneiro possui como principal objetivo, verificar a exatidão das 

informações declaradas pelo importador ou exportador em relação à mercadoria 

importada ou exportada. Para tanto, os agentes de fiscalização confrontam os 

documentos apresentados, com as informações inseridas no SISCOMEX, com a 

legislação vigente, tendo como objetivo do desembaraço aduaneiro. Somente após o 

desembaraço aduaneiro é que a mercadoria estará disponível para seguir o fluxo da 

exportação ou ser entregue para o importador (SRF, 2014). 
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Em geral o processamento do despacho aduaneiro é realizado pelo SISCOMEX, 

através do qual as importações e exportações são registradas e logo em seguida 

analisadas pelos gestores do sistema (SRF, BACEN, DECEX). No ato do registro 

são calculados e cobrados os impostos de acordo com a legislação vigente, que 

dependem do tipo de mercadoria, seu valor, origem, natureza da operação, entre 

outros.Finalizada a análise sistêmica pelos órgãos competentes a mercadoria é 

parametrizada nos canais: verde, amarelo, vermelho e cinza (SRF, 2014). 

A mercadoria selecionada para o canal verde será liberada automaticamente, sem a 

necessidade de conferências documental e física. Quando a parametrização é no 

canal amarelo há a conferência documental e confronto dos documentos com as 

informações disponibilizadas no registro da operação. A terceira forma de 

parametrização, o canal vermelho, caracteriza-se pela conferência documental e 

conferência física da mercadoria, assim como o confronto do resultado da 

conferência com as informações disponibilizadas no ato do registro no SISCOMEX. 

A última opção é o canal cinza, onde é realizado o exame documental, a verificação 

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 (SRF, 2014). 

 

2.4Contextualização, legislação e funções dos Portos Secos 

Os portos secos, antigos EADIs (Estações Aduaneiras do Interior), foram criados 

com a finalidade de interiorizar a logística e reduzir os gargalos encontrados nas 

zonas primárias (portos, aeroportos e pontos de fronteira).  Podem ser definidos 

como recintos de uso público, localizados em zona secundária, nos quais são 

executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de 

mercadorias e bagagens, sob controle aduaneiro (Lopez& Gama, 2013; Rocha, 

2013; Regulamento Aduaneiro, 2013). 

O território aduaneiro no Brasil compreende todo o território nacional, dividindo-se 

em zona primária e secundária. Para Keedi (2012) a zona primária é aquela por 

onde as mercadorias entram ou saem do país, compreendendo:a área terrestre e 
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aquática, contínua e descontínua, onde estão localizados os portos alfandegados;a 

área terrestre onde se localizam os aeroportos alfandegados;a área terrestre e 

adjacente de fronteiras alfandegadas. 

Já a zona secundária corresponde ao restante do território aduaneiro, caracterizados 

pelos terminais privados alfandegados de uso público sujeitos aos regimes de 

concessão ou de permissão. (Keedi, 2012; Lopez& Gama, 2013) 

Os portos secos são importantes instrumentos para a redução dos custos logísticos 

nas operações de importação e/ou exportação. Os atrativos para a utilização dos 

portos secos consistem na redução do custo da armazenagem, na velocidade do 

desembaraço aduaneiro e nos custos do transporte internacional.A concorrência 

entre os portos secos, por não se tratar de uma zona aduaneira de passagem 

obrigatória, como acontece com a zona primária, consiste no fato de que as 

empresas podem escolher o Porto Seco que lhe ofereça a condição mais 

conveniente (Lopez& Gama, 2013). No Brasil existem 63 portos secos, sendo 62 

duas unidades distribuídas em quatorze estados da federação e uma no Distrito 

Federal. A maior concentração dos portos secos está na região sudeste, liderado 

pelo estado de São Paulo, que possui 27 recintos de zona secundária (FIESP, 

2014). 

Em 2013 através da Medida Provisória 612/2013, o governo transformou dezoito 

unidades de Portos Secos do Brasil em Centro Logístico Industrial Aduaneiro 

(CLIAs). Entre eles duas unidades do estado de Minas Gerais, o Porto Seco de 

Betim e de Uberlândia. A transformação de algumas unidades de portos secos em 

CLIAs traz consigo algumas alterações, em especial na forma de criação de tais 

unidades. Enquanto para criação de Portos Secos a localização (cidade ou região) e 

estrutura da unidade são definidas pelo governo através de edital de licitação, na 

opção pelo CLIA a iniciativa privada é que define onde será instalada e qual a sua 

estrutura para posterior aprovação da Receita Federal. O período de 

alfandegamento do armazém que na modalidade de Portos Secos é limitado ao 

contrato de permissão de dez anos, na opção de CLIA essa autorização é 

permanente, contribuindo para a segurança dos investimentos da empresa privada 

que administra a unidade alfandegada.  
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2.4.1 Principais serviços oferecidos pelos portos secos 

Nos portos secos podem ser desenvolvidas todas as operações aduaneiras 

desenvolvidas nas zonas primárias (portos, aeroportos e pontos de fronteira), 

acrescentando algumas atividades que só são executadas nas zonas secundárias, 

como o regime especial de entreposto aduaneiro de exportação e de importação. 

Tanto nas operações de importação como de exportação, as mercadorias sob o 

regime de entreposto aduaneiro, podem ficar armazenadas em local alfandegado 

com a suspensão do pagamento de tributos, por um período um ano, prorrogável por 

igual período, totalizando no máximo dois anos, sendo que em alguns casos 

especiais podem chegar a três anos (Lopez& Gama, 2013).  

Nos portos secos são executados os serviços aduaneiros a cargo da SRF, sendo 

que as principais atividades desenvolvidas são os despachos (conferência e 

desembaraço aduaneiros) das mercadorias destinadas à exportação e à importação, 

a armazenagem, a etiquetagem, a pesagem e a movimentação de mercadorias. Os 

portos secos estão habilitados para operar com os regimes relacionados a seguir: 

comum; suspensivos; entre postagem aduaneira na importação e na exportação; 

admissão temporária; trânsito aduaneiro; exportação temporária, inclusive para 

aperfeiçoamento passivo (Behrends, 2006; FIESP, 2014). 

Paralelamente aos serviços relacionados ao despacho aduaneiro, os portos secos, 

desde que autorizados, podem prestar os serviços de: estadia de veículos e 

unidades de carga; pesagem; limpeza e desinfecção de veículos; fornecimento de 

energia; retirada de amostras; lonamento e deslonamento; colocação de lacres; 

exporgo e reexpurgo; unitização e desunitização de cargas; marcação e remarcação 

de volumes, para efeito de identificação comercial; etiquetagem, marcação e 

colocação de selos fiscais em produtos importados, com vistas ao atendimento de 

exigências da legislação nacional ou do adquirente; consolidação e desconsolidação 

documental (Ludovico, 2007; Lara& Soares, 2005). 

De acordo com Garcia (2012), os portos secos podem receber mercadorias: 

importadas;destinadas à exportação;nacionais ou nacionalizadas, submetidas ao 

regime especial de entreposto aduaneiro na exportação, na modalidade de regime 

comum;produzidas na Zona Franca de Manaus (ZFM), destinados à internação, 
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quando em Porto Seco nela localizado; ou armazenadas para serem 

comercializados internamente em área de livre comércio, exportados, reexportados 

ou internados para o restante do território nacional, quando em Porto Seco 

localizado em Área de Livre Comércio (ALC). 

Os serviços executados pelos portos secos permitem a interiorização da logística 

internacional, contribuindo para redução de custos e aumento da agilidade nos 

trâmites aduaneiros. Os portos secos estão habilitados, também, para administrar e 

oferecer alguns regimes aduaneiros especiais, tais como: desembaraço de trânsito 

aduaneiro; admissão Temporária;drawback;entreposto Aduaneiro: importação e 

exportação; entreposto industrial sob o controle aduaneiro informatizado (RECOF); 

exportação temporária. 

Existem situações diferenciadas que justifiquem a existência de regimes aduaneiros 

especiais, seja pela maneira de se propiciar alternativas operacionais eficientes ou 

por causa de situações atípicas que demandam rotinas específicas, cujo aspecto 

comum é a suspensão de pagamento de tributos. Assim, as normas e regulamentos 

que regem as importações brasileiras contemplam de mecanismos que possibilitam 

a permanência ou trânsito de mercadoria sem a incidência dos mesmos (Lopez& 

Gama, 2013). 

Segundo Maluf (2000) tratam-se dos regimes que têm tratamento diferenciado pela 

legislação em função de algumas características comuns entre eles, em que 

normalmente: existe um caráter suspensivo dos impostos até a ocorrência do fato 

gerador; na maioria deles, durante o seu prazo de duração são sem cobertura 

cambial; exige-se assinatura de um Termo de Responsabilidade; cada um tem as 

suas especialidades que deverão ser atendidas em razão da essência do regime. 

A seguir serão detalhadas as características dos regimes aduaneiros especiais que 

podem ser executados nos portos secos. 
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2.4.2 Desembaraço de trânsito aduaneiro 

As mercadorias destinadas à importação chegam obrigatoriamente em uma zona 

primária e de acordo com a escolha ou necessidade do importador, estas podem ser 

removidas para a zona secundária, onde passará pelo procedimento administrativo 

do despacho aduaneiro. 

Para que esta transferência aconteça, faz-se necessária a utilização de um regime 

especial aduaneiro6, denominado trânsito aduaneiro, regime “suspensivo de 

tributação, pelo qual a mercadoria se desloca de um ponto alfandegado a outro 

ponto também alfandegado, sem que incidam impostos, sob controle aduaneiro e 

adotadas as cautelas necessárias.” (Rocha, 2013, p. 122) 

O trânsito aduaneiro, cujas normas complementares ao Decreto nº 6.759, de 2009, 

estão dispostas nas Instruções Normativas SRF nº 28, de 27/04/1994, e nº 248, de 

25/11/2013, permite o transporte de mercadorias, de um ponto a outro sob o controle 

aduaneiro, com a suspensão do pagamento de tributos. A permissão de 

deslocamento entre recintos alfandegados possibilita ao importador comparar 

custos, tempo e verificar a melhor opção para realização do despacho aduaneiro. 

Para o desenvolvimento do trânsito aduaneiro há a necessidade de emissão de um 

documento de autorização para o transporte, denominado DTA - Declaração de 

Trânsito Aduaneiro(Lopez& Gama, 2013). 

Segundo Bizelli (2003), o DTA “ampara os trânsitos aduaneiros; de entrada ou de 

passagem, comum, (carga sujeita à emissão de fatura comercial); ou de entrada e 

passagem, especial (carga não é sujeita a emissão de fatura comercial)”. 

A operação de trânsito aduaneiro é concluída quando o transportador chega com a 

mercadoria no zona alfândega de destino e a Receita Federal procede com o exame 

da documentação, lacres e demais elementos de segurança da carga (Assumpção, 

2007). 

 

                                                           
6
 Regime especial aduaneiro: Pode ser configurado como operações específicas de entrada, saída, 

movimentação ou manutenção de mercadorias no país, que não caracterizam transações comerciais 
definitivas. (Lopez & Gama, 2013, p. 333) 
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2.4.3 Admissão Temporária 

A admissão temporária é caracterizada pelo ingresso de mercadorias no país com 

suspensão dos tributos incidentes sobre a importação, uma vez que a mesma será 

devolvida ao exterior depois de determinado prazo. Há previsão de tributação 

proporcional de 1% sobre o montante dos tributos originalmente previstos para cada 

mês compreendidos no regime (Lopez& Gama, 2013). 

De acordo com a SRF (2014), a admissão trata-se do regime aduaneiro que permite 

a entrada no território brasileiro “de certas mercadorias, com uma finalidade e por 

um período de tempo determinados, com a suspensão total ou parcial do pagamento 

de tributos aduaneiros incidentes na sua importação, com o compromisso de serem 

reexportadas”. 

O regime de admissão temporária é amparado pela IN SRF nº 285/03 e legislações 

complementares que tratam de situações específicas. Em geral, são permitidas as 

entradas das seguintes mercadorias: bens destinados à realização/participação em 

eventos de natureza cultural, artística, científica, comercial e esportiva, para 

assistência e salvamento, para acondicionamento e transporte de outros bens e para 

ensaios e testes, sendo que para mercadorias com essa destinação o regime prevê 

a suspensão total de tributos; máquinas e equipamentos para utilização econômica 

(prestação de serviços ou na produção de outros bens), sob a forma de 

arrendamento operacional, aluguel ou empréstimo. Para as mercadorias com essa 

finalidade o regime de admissão temporária determina a suspensão parcial de 

tributos e pagamento proporcional ao tempo de permanência no País; bens 

destinados a operações de aperfeiçoamento ativo (montagem, renovação, 

recondicionamento, conserto, restauração, entre outros, aplicados ao próprio bem). 

Para as mercadorias com essa destinação a legislação prevê a suspensão total do 

pagamento de tributos (SRF, 2014). 

Poderão ser admitidos no regime, entre outros, mercadorias destinadas: exposições 

artísticas, culturais e científicas; exposições e feiras comerciais ou industriais; 

competições ou exibições desportivas; servir de modelo industrial; testes, conserto, 

reparo ou restauração; veículos de turistas estrangeiros; veículos de brasileiros 

radicados no exterior que ingressem no país em caráter temporário; recipientes, 
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envoltórios e embalagens, que tenham retorno previsto ao país de origem; aparelhos 

para teste e controle; máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos para 

demonstração em estabelecimentos de ensino, pesquisa e médico-hospitalares; 

moldes, matrizes e chapas; e outros, definidos pela SRF (SRF, 2014). 

O regime de admissão temporária pode ser ainda ampliado conforme interesse do 

governo através da Secretaria Receita Federal, de acordo com Soares (2004, p. 70) 

“o secretário da Receita Federal tem autorização para estabelecer outros termos, 

limites e condições para a concessão do regime de admissão temporária, bem 

como, estabelecer a sua aplicação a outros casos além dos previstos no 

Regulamento Aduaneiro”. 

Para todos os itens previstos anteriormente, caso a mercadoria seja utilizada para 

consumo interno, revenda e/ou incorporação do ativo da empresa em caráter 

definitivo, os tributos devem ser recolhidos integralmente, como acontece com as 

importações em regimes comuns. Importante ressaltar que o descumprimento das 

normas estabelecidas para o regime implica multa de 10% sobre o valor aduaneiro 

da mercadoria (Lopez & Gama, 2013). 

 

2.4.4Drawback 

O regime aduaneiro especial de drawback foi instituído em 1966 pelo Decreto Lei nº 

37, de 21 de novembro de 1966. Pode ser considerado um incentivo às exportações, 

pois trata do benefício fiscal através da suspensão ou isenção de tributos exigíveis 

na importação de mercadorias destinadas ao beneficiamento, fabricação, 

complementação ou acondicionamento de produtos com destino à exportação 

(VAZQUEZ, 2009).Soares (2004, p. 70) enfatiza que “o drawback é um incentivo à 

exportação que compreende a suspensão, isenção ou restituição dos tributos 

incidentes na importação de mercadoria utilizada na industrialização de produto 

exportado ou a exportar.”O regime de drawback, também pode ser conceituado 

como o retorno, do todo ou em parte, dos direitos cobrados sobre a compra de 

produtos que sejam objeto de beneficiamento e exportação, ou sobre a compra de 

matéria-prima ou produtos semimanufaturados que serão destinados a produção de 
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mercadorias acabadas nacionais com o objetivo de se exportar (Lopez& Gama, 

2013).  

O drawback poder ser aplicado nos seguintes casos: mercadoria adquirida no 

mercado interno ou importada para beneficiamento no País destinada à exportação; 

mercadoria (matéria prima, produto semi acabado ou acabado) utilizada na 

fabricação de outro produto exportado ou a exportar; peça, parte, aparelho e 

máquina complementar de aparelho, máquina, veículo ou equipamento exportado ou 

a exportar; mercadoria destinada à embalagem, acondicionamento ou apresentação 

de produto exportado ou a exportar, desde que propicie, comprovadamente, uma 

agregação de valor ao produto final; animais destinados ao abate e posterior 

exportação (Lopez& Gama, 2013). 

O regime pode ser aplicado ainda para matérias-primas e outros produtos: que, 

embora não integrando o produto exportado, sejam utilizados na sua fabricação em 

condições que justifiquem a concessão; utilizados no cultivo de produtos agrícolas 

ou na criação de animais a serem exportados, definidos pela Câmara de Comércio 

Exterior (CAMEX) (Lopez& Gama, 2013). 

De acordo com a SRF (2014) existem três modalidades de drawback: isenção, 

suspensão e restituição de tributos.  

A primeira modalidade do drawback consiste na isenção de tributos incidentes na 

importação de mercadoria, em quantidade e qualidade equivalentes, destinada a 

reposição de mercadorias importadas anteriormente, com o pagamento de impostos, 

e que foram utilizadas na industrialização de produtos exportados. Produtos 

exportados, industrializados com a utilização de matérias primas importadas, que 

tiveram o recolhimento dos tributos no ato da importação, geram “créditos” de 

impostos para utilização em nova importação do mesmo componente para posterior 

processamento, utilizando-se do regime de Drawback Isenção. 

A segunda forma de utilização do regime especial de Drawback diz respeito à 

suspensão de impostos, pela qual, a mercadoria importada tem os seus tributos de 

importação suspensos no ato da importação, levando-se em consideração à 

utilização da mercadoria para processamento de um produto a ser exportado e 
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devidamente comprovado posteriormente. Importante ressaltar que caso não haja a 

devida comprovação da exportação do produto, cuja matéria prima foi beneficiada 

pelo regime o importador deverá realizar o recolhimento dos impostos integralmente. 

A terceira e última opção de utilização do regime de Drawback trata do benefício da 

restituição, quando importado um componente, com o pagamento dos impostos 

incidentes na importação, destinado ao processamento de um produto a ser 

exportado e devidamente comprovado e que não haja o interesse de nova 

importação do insumo para utilização do regime de isenção, dessa forma, o governo 

procederá com a restituição do imposto outrora recolhido na importação da 

mercadoria utilizada no processamento do produto exportado. A restituição se dá por 

meio de crédito a ser utilizado em qualquer importação posterior (Lopez& Gama, 

2013; SRF, 2014; Soares& Lara, 2004; Vazquez, 2009). 

O benefício de Drawback é concedido pela Secretaria de Comércio Exterior 

(SECEX), através da abertura de um Ato Concessório. O prazo de validade do ato é 

determinado pela data limite para realização das exportações a serem vinculadas no 

ato para devida comprovação para utilização do benefício. Poderão ser solicitadas 

prorrogações do ato concessório, respeitando-se o limite de dois anos para 

permanência da mercadoria no país com a suspensão de impostos (Soares, 2004). 

 

2.4.5 Entreposto Aduaneiro 

O regime especial de entreposto aduaneiro pode ser aplicável à importação e à 

exportação e é o regime que permite a armazenagem de mercadoria, em local 

determinado, sob o controle aduaneiro, com suspensão de tributos (MDIC, 2014; 

Lopez& Gama, 2013). 

As condições listadas a seguir estão previstas nos termos e condições da Instrução 

Normativa nº 241, de 06/11/02 que rege as atividades do entreposto aduaneiro 

(MDIC, 2014).  

As mercadorias armazenadas em recinto alfandegado de uso público sob o regime 

de entreposto aduaneiro na importação ou na exportação poderão ser objeto: 
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I. de etiquetagem e marcação, para atender a exigências do comprador 

estrangeiro; 

II. de exposição, demonstração e teste de funcionamento; 

III. das seguintes operações de industrialização: 

a) acondicionamento ou recondicionamento; 

b) montagem; 

c) beneficiamento; 

d) renovação ou recondicionamento das partes, peças e outros materiais 

nas condições citadas acima; 

e) transformação, no caso de preparo de alimentos para consumo a 

bordo de aeronaves e embarcações utilizadas no transporte comercial 

internacional ou destinados a exportação (MDIC, 2014). 

A admissão no regime será autorizada para a armazenagem dos bens a seguir 

indicados, em: 

I. aeroporto: 

a) partes, peças e outros materiais de reposição, manutenção ou reparo de 

aeronaves, e de equipamentos e instrumentos de uso aeronáutico; 

b) provisões de bordo de aeronaves utilizadas no transporte comercial 

internacional; 

c) quaisquer outros importados e consignados a pessoa jurídica estabelecida 

no país ou destinados a exportação que atendam às condições para 

admissão no regime; 

 

II. porto organizado, incluídas as instalações portuárias de uso público: 

a) partes, peças e outros materiais de reposição, manutenção ou reparo de 

embarcações e de equipamentos e instrumentos de uso náutico; 

b) provisões de bordo de embarcações utilizadas no transporte comercial 

internacional; 

c) bens destinados a manutenção, substituição ou reparo de cabos 

submarinos de comunicação; e; 
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d) quaisquer outros importados e consignados a pessoa jurídica estabelecida 

no país ou destinadas a exportação que atendas às condições para 

admissão no regime. 

 

III. Porto Seco: 

a) partes, peças e outros materiais de reposição, manutenção ou reparo de 

aeronaves e embarcações; 

b) partes, peças e outros materiais de reposição, manutenção ou reparo de 

outros veículos, bem assim de máquinas, equipamentos, aparelhos e 

instrumentos; e 

c) quaisquer outros importados consignados a pessoa física ou jurídica, 

domiciliada ou estabelecida no país, ou destinados a exportação, que 

atendam às condições para admissão no regime. 

A admissão no regime de entreposto aduaneiro não será autorizada quando se tratar 

de: mercadoria cuja importação ou exportação esteja proibida;bem usado; 

emercadoria importada com cobertura cambial, exceto quando destinada à 

exportação (MDIC, 2014). 

Os portos secos estão autorizados, pela Instrução Normativa SRF n. 79, de 11 de 

novembro de 2001, a operar o regime de entreposto aduaneiro na importação e 

exportação (Soares, 2004). 

O regime de entreposto aduaneiro pode ser subdivido em duas modalidades, o 

entreposto aduaneiro na importação e o entreposto aduaneiro na exportação, as 

duas possibilidades serão exploradas a seguir. 

 

 Entreposto Aduaneiro na importação 

O entreposto aduaneiro na importação permite a armazenagem em recinto 

alfandegado de uso público ou a permanência de mercadoria estrangeira em feira, 

congressos, mostras realizadas em recinto privativo, previamente alfandegado para 

esse fim. É condição para importação que a mercadoria seja sem cobertura cambial, 
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excetuando-se as mercadorias destinadas a exportação (Lopez& Gama, 2013; 

Vazquez, 2009). 

A mercadoria deverá ter uma das seguintes destinações, em até 45 dias do término 

do prazo de vigência do regime, sob pena de ser considerada 

abandonada:despacho para consumo;reexportação;exportação; ou transferência 

para outro regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais (Lopez& 

Gama, 2013; MDIC, 2014; Vazquez, 2009). 

O prazo para usufruto do regime é de um ano prorrogável até no total de dois anos, 

salvo em situações aduaneiras especiais (Lopez& Gama, 2013). Em casos 

especiais, poderá ser concedida uma nova prorrogação, respeitando-se o limite 

máximo de três anos (Vazquez, 2009). 

 

 Entreposto Aduaneiro na exportação 

O regime de entreposto aduaneiro na exportação permite a armazenagem de 

mercadoria em local alfandegado:na modalidade de regime comum - com 

suspensão do pagamento dos impostos; e na modalidade de regime extraordinário - 

com direito à utilização dos benefícios fiscais previstos para incentivos à exportação, 

antes do seu efetivo embarque para o exterior. 

É beneficiário do regime de entreposto aduaneiro na exportação:na modalidade de 

regime comum, a pessoa jurídica que depositar, em recinto credenciado, mercadoria 

destinada ao mercado externo;na modalidade de regime extraordinário, somente a 

empresa comercial exportadora constituída na forma prevista no art. 229 do 

Regulamento Aduaneiro, mediante autorização da SRF. 

O regime tem como base operacional a unidade de entreposto de uso público ou de 

uso privativo (se destinados unicamente ao uso do permissionário, sendo somente 

concedido na exportação e, exclusivamente, às empresas comerciais exportadoras), 

onde as mercadorias ficam depositadas, salvo na modalidade de regime 

extraordinário de exportação, na qual as mercadorias podem também ser 

embarcadas diretamente. A mercadoria poderá permanecer no regime de entreposto 
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aduaneiro na exportação pelo prazo de:na modalidade de regime comum, um ano, 

prorrogável por período não superior, no total, a 02 (dois) anos; e na modalidade de 

regime extraordinário, 180 dias. Dentro do prazo de vigência, deve o beneficiário, 

com relação à mercadoria entrepostada, adotar uma das seguintes 

providências:iniciar o despacho aduaneiro de exportação; no caso do regime 

comum, reintegrá-la ao estoque do seu estabelecimento; ou em qualquer outro caso, 

pagar os impostos suspensos e ressarcir os benefícios fiscais acaso fruídos em 

razão da admissão da mercadoria no regime (Lopez& Gama, 2013; MDIC, 2014; 

Vazquez, 2009). 

 

2.4.6 Entreposto Industrial 

O regime de entreposto industrial sob o controle aduaneiro informatizado (RECOF) é 

o regime que permite às empresas adquirirem produtos no mercado interno ou 

importarem, com ou sem cobertura cambial, com suspensão dos tributos inerentes à 

operação, mantendo os produtos adquiridos em espaços reservados nos ambientes 

de armazenamento e estocagem da própria empresa, sob controle aduaneiro 

informativo, através de software desenvolvido pela empresa beneficiária e que tenha 

interligação com os sistemas da Receita Federal. Essas mercadorias devem ser 

submetidas à industrialização e destinadas à exportação ou à venda no mercado 

interno, neste último caso, com o recolhimento dos tributos da importação do insumo 

(Lopez& Gama, 2013; MDIC, 2014). 

As mercadorias com as finalidades a seguir podem utilizar do regime do RECOF: 

exportação, no estado em que foram importadas; reexportação, desde que admitidas 

sem cobertura cambial; despacho para consumo no mesmo estado em que foram 

importadas e; destruição às expensas do interessado e sob controle aduaneiro 

(MDIC, 2014).Atualmente, esse regime é restrito às indústrias aeronáutica, 

automotiva, de informática, de telecomunicações, e de semicondutores e 

componentes de alta tecnologia para eletrônica, informática e telecomunicações 

(Lopez& Gama, 2013). 
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O prazo para suspensão dos tributos incidentes na importação é de um ano, 

podendo ser prorrogável por no máximo mais um ano. “A partir do desembaraço 

aduaneiro para admissão no regime, a empresa beneficiária responderá pela 

custódia e guarda das mercadorias na condição de fiel depositária” (Vazquez, 2009, 

p. 239).Os portos secos estão autorizados a executar esse tipo de serviço, para 

tanto, devem reservar parte de suas instalações para tal finalidade ou destinar um 

depósito fechado para o seu importador / exportador. O Porto Seco deverá, também, 

disponibilizar de um software que faça o gerenciamento das mercadorias 

entrepostadas e tenha comunicação / interface com o sistema da Receita Federal 

(Lara & Soares, 2004). 

 

2.4.7 Exportação temporária 

A exportação temporária é o regime que permite a saída, do país, de uma 

mercadoria nacional ou nacionalizada, condicionada à reimportação em prazo 

determinado, no mesmo estado, ou após ser submetida a processo de conserto, 

reparo ou restauração, sem cobertura cambial e com a suspensão do imposto de 

exportação (Maluf, 2000). 

Há, dentro do regime de exportação temporária,a modalidade exportação temporária 

para aperfeiçoamento de passivo, através do qual a mercadoria pode ser submetida 

a processo de transformação, elaboração, beneficiamento, montagem, conserto, 

reparo ou restauração, nesses casos há a modificação da mercadoria. Para esses 

casos haverá a cobrança de tributos na importação sobre o valor adicionado, 

conforme previsto na legislação sobre o assunto (Lopez& Gama, 2013). 

O regime de exportação temporária é regulamentado pelos artigos 431 a 448 do 

Decreto 6.759/09, pela IN SRF nº 319/03 e legislações complementares, que tratam 

de situações específicas, e visa a facilitar a saída temporária do País de bens 

destinados a, entre outros: realização/participação em eventos de natureza cultural, 

artística, científica, comercial e esportiva; assistência humanitária e salvamento; 

acondicionamento e transporte de outros bens; ensaios e testes ou utilização no 

exterior (SRF, 2014). “A concessão do regime poderá ser requerida à unidade que 
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jurisdiciona o exportador ou àquela que jurisdiciona o porto, aeroporto ou ponto de 

fronteira de saída das mercadorias” (Vazquez, 2009, p. 241). 

A autoridade aduaneira poderá deferir ou indeferir o pedido de concessão de regime 

de exportação temporária. O processo de indeferimento não impede a realização da 

exportação, porém, esta deverá ser realizada em caráter definitivo, dado o retorno 

posterior da mercadoria será exigido do importador o pagamento integral dos 

impostos em sua reimportação.Quando deferido o pedido da exportação temporária 

o importador está isento de pagamento dos impostos no ato da reimportação, exceto 

do pagamento da parcela de impostos sobre os valores agregados à mercadoria, no 

caso da exportação temporária para aperfeiçoamento de passivo conforme supra 

citado.O regime de exportação temporária é utilizado com bastante frequência em 

todas as atividades previstas acima e tem por objetivo facilitar e permitir que as 

operações aconteçam sem a geração de custos adicionais com impostos no ato da 

reimportação da mercadoria nacional ou já nacionalizada e portanto, com todos os 

seus gravames já recolhidos no momento da importação ou venda do produto no 

mercado interno. 

 

2.5 Marco Teórico 

A competição no mercado internacional exige das organizações escolhas 

estratégicas de fornecedores, de clientes e questões logísticas, tais como: 

transporte, armazenagem, manuseio, acondicionamento e embalagens e, não 

obstante a definição dos melhores prestadores de serviços e parceiros para o 

sucesso das operações, ao menor custo possível. 

Dessa forma, buscou-se elaborar o marco teórico desta dissertação, com o objetivo 

de fundamentar o ambiente competitivo dos portos secos, que estão diretamente 

ligados às operações internacionais de muitas empresas situadas no Brasil, seja 

através das importações e/ou pelas exportações. 

Os portos secos oferecem aos seus clientes infraestrutura, serviços e condições 

para o desenvolvimento das operações de importação e exportação. Por se tratarem 

de empresas privadas, naturalmente, existe uma competição entre essas unidades 
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alfandegadas, bem como com unidades de zona primária, pela conquista e 

manutenção de clientes, através de suas respectivas estratégias organizacionais.  

Destacam-se com principais condicionantes do ambiente competitivo: a localização; 

a infraestrutura física e tecnológica, com destaque para a capacidade de 

armazenagem e movimentação de cargas; a agilidade dos processos, sendo 

estacondicionante  um fator externo, sob a responsabilidade dos órgãos 

fiscalizadores, em especial a Receita Federal; as condições comerciais e o 

atendimento.  

 
Figura 9. Marco Teórico 
Nota. Fonte: Elaboração do autor 

 

A localização é um fator importante na escolha por uma das unidades de zona 

secundária, principalmente, quando a mercadoria não requer cuidados especiais. 

Em Minas Gerais os Portos Secos estão distribuídos em quatro regiões distintas: na 

cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte onde estão localizadas 

muitas indústrias importadoras e exportadoras; na cidade de Juiz de Fora, Zona da 

Mata, região mais próxima do Rio de Janeiro por onde são escoadas ou chegam, 

parcela significativa das mercadorias que utilizam da infraestrutura do Porto Seco; 

nas cidades de Uberaba e Uberlândia, região conhecida como Triângulo Mineiro, 

próxima de grandes áreas de produção agrícola e região onde estão concentrados 
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grandes atacadistas; e na cidade de Varginha, sul do estado, região produtora de 

café e próxima dos principais portos e aeroportos brasileiros. Dessa forma, muitas 

vezes a escolha por um Porto Seco está ligada ao fator localização, para facilitar a 

logística e reduzir os custos com transportes.  

Para a movimentação de cargas, os portos secos possuem equipamentos próprios e 

terceirizados, tais como: guindastes, empilhadeiras, geradores de energia, balanças. 

Já para a armazenagem, destacam-se as questões de infraestrutura: pátio para 

manobras, pátio para armazenagem de contêineres, armazéns cobertos e armazéns 

climatizados. Além disso, outro ponto que difere as unidades dos portos secos é a 

tecnologia empregada, no que diz respeito a softwares de gestão, para o 

gerenciamento de estoques, integração com sistemas dos clientes e fornecimento 

de informações via web. Essa infraestrutura varia de unidade para unidade e muitas 

vezes é condicionante da escolha do cliente,o importador ou o exportador, que 

buscará na zona secundária a agilidade e capacidade de movimentação e 

armazenagem, atrelada aos demais benefícios oferecidos pelos Portos Secos. 

A condicionante agilidade nos processos tem a participação da infraestrutura dos 

Portos Secos, através dos itens mencionados anteriormente, mas também uma 

relação forte com fatores externos dos agentes fiscalizadores, que de acordo com 

sua disponibilidade, conhecimento, interpretação e entendimento da legislação 

vigente desenvolvem a conferência física e/ou documental, solicitando retificações, 

laudos técnicos, novas informações para que aconteça ao fim dos trâmites a 

liberação das mercadorias. Não existe um tempo padrão para todas as unidades 

alfandegadas, esse tempo varia entre as unidades alfândegas, sendo uma análise 

utilizada na escolha da unidade pelo cliente. 

Outros fatores importantes na definição da utilização do Porto Seco são: o custo, a 

condição comercial e o atendimento ofertado. A interiorização da logística é 

justificada pelos elevados custos nas zonas primárias e constantes atrasos para as 

operações aduaneiras, que acabam por onerar o importador e/o exportador, dessa 

forma, o cliente busca no Porto Seco alternativas para redução dos seus custos 

logísticos. Por se tratarem de empresas privadas, todos os portos secos têm 

autonomia para estabelecer os seus preços e condições de pagamento. Além disso, 

cada unidade é responsável pela seleção, treinamento e preparo do pessoal para o 
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melhor atendimento aos seus clientes, sendo possível assim, o desenvolvimento de 

vantagens competitivas, decisivas para os importadores e/ou exportadores. 

A união dos fatores acima relacionados e retratados na Figura 9 configura no 

ambiente competitivo dos portos secos, que por sua vez, contribuem para o 

desenvolvimento do comércio exterior do estado de Minas Gerais e no aumento das 

operações brasileiras, bem como na competitividade dos produtos que exportados 

e/ou importados pelas empresas que utilizam de seus serviços. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo destina-se a apresentar e descrever o procedimento metodológico 

utilizado no desenvolvimento da pesquisa. Busca-se apresentar através da 

descrição da metodologia a coerência entre o desenvolvimento da pesquisa e a 

obtenção dos resultados esperados. A pesquisa foi dividida em duas fases, a saber: 

a) Primeira fase: levantamento documental da história da criação e implantação 

dos portos secos no Brasil e em Minas Gerais e das pesquisas publicadas 

sobre o tema; 

b) Segunda fase: coleta e tratamento dos dados. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

Para Gil (1999, p. 42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um “processo formal 

e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos.” 

O presente trabalho, do ponto de vista de seus objetivos, baseou-se em uma 

pesquisa descritiva e, quanto aos meios utilizados, em uma pesquisa documental e 

qualitativa.A pesquisa documental assemelha-se à pesquisa bibliográfica, sendo a 

diferença básica que na pesquisa documental há busca de dados que ainda não 

foram tratados de forma analítica ou que podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa (Gil, 2008). Já a pesquisa descritiva, segundo Silva e 

Menezes (2001, p. 21) “visa descrever as características de determinada população 

ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática”. 
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Com base nesse contexto, analisou-se a estrutura orgânica dos portos secos de 

Minas Gerais e como a competitividade entre os portos secos contribui para o 

desenvolvimento do comércio exterior do estado. 

3.2 Unidades de análise 

Para melhor entendimento da realidade dos portos secos do estado de Minas Gerais 

optou-se pela aplicação da pesquisa em todas as unidades instaladas no Estado, 

localizadas nas cidades de Betim, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia e Varginha. 

 

3.3Unidades de observação 

A pesquisa qualitativa foi baseada em entrevistas semi estruturadas.A seguir serão 

apresentadas as unidades de observação da pesquisa, que consistem nas pessoas 

que foram entrevistadas: 

1. Fiel depositário do armazém ou diretor administrativo/comercial de cada Porto 

Seco;  

2. Importadores e/ou exportadores que utilizam os serviços prestados pelos 

Portos Secos de Minas Gerais. 

Os gestores dos Portos Secos que participaram das entrevistas foram definidos 

pelos próprios Portos Secos, os entrevistados são responsáveis pela gestão das 

unidades de zona secundária ou pela área comercial da empresa. Já os 

importadores e exportadores foram definidos de acordo com o critério de 

acessibilidade, por meio de indicações dos executivos entrevistados dos Portos 

Secos e contatos profissionais do pesquisador. 

 

3.4Instrumentos para coleta de dados 

A pesquisa documental foi baseada no levantamento e análise dos seguintes dados: 
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 Levantamento da história da criação e implantação das unidades dos portos 

secos no Brasil e em Minas Gerais. 

 Levantamento da estrutura e capacidade de cada unidade de Porto Seco de 

Minas Gerais. 

Para desenvolvimento da pesquisa documental foram utilizados relatórios e análises 

estatísticas do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, de 

repartições da Receita Federal e documentos não acessíveis ao público externo, 

além dos sites dos Portos Secos de Minas Gerais. 

A segunda fase da pesquisa foi desenvolvida através de entrevistas semi 

estruturadas, conforme citado anteriormente. As entrevistas foram realizadas com o 

fiel do armazém ou diretor administrativo/comercial de cada de Porto Seco, conforme 

Apêndice A. Já as entrevistas com um importador e um exportador que utilizam os 

serviços prestados das unidades de portos secos foram realizadas através do roteiro 

constante no Apêndice B. 

Os roteiros das entrevistas foram criados à luz dos critérios que envolvem o 

funcionamento dos portos secos e de questões relacionadas, conforme critérios 

propostos por Soares e Lara (2004) em sua pesquisa: fatores políticos, fatores 

tecnológicos, fatores mercadológicos, logística e operações de importação e 

exportação. Com o objetivo de responder à pergunta problema e atender aos 

objetivos específicos os roteiros das entrevistas ficaram assim estruturados: 
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Figura 10. Roteiro das entrevistas 
Nota. Fonte: Elaboração do autor 

3.5Tratamento dos dados 

Os dados obtidos devem ser tratados de maneira a serem válidos e significativos.  

Através de operações estatísticas como a porcentagem e outras mais robustas, é 

possível estabelecer um quadro de resultados, diagramas, figuras e modelos, os 

quais condensam e elevam as informações fornecidas pela análise (Bardin, 2011). 

 
Figura 11. Desenvolvimento da análise 
Nota. Fonte: Adaptado de BARDIN, Laurence. (2011). Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70. 
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A figura 10 propõe o roteiro para o desenvolvimento da análise do conteúdo e 

tratamento dos dados através da utilização de análises estatísticas, síntese e 

seleção dos resultados, inferências, interpretações que resultam na utilização dos 

resultados de análise com fins teóricos ou pragmáticos, e/ou possibilitarão a 

definição de outras orientações para uma nova pesquisa (Bardin, 2011). 

O tratamento dos dados foi realizado de acordo com cada fase da pesquisa, sendo 

que nas duas fases adotou-se o tratamento qualitativo dos dados primários e 

secundários. 

 Na primeira fase, onde foi realizado um levantamento documental foram realizadas 

as seguintes análises: 

 Análise da história da criação e implantação dos portos secos no Brasil e em 

Minas Gerais. 

 Análise da estrutura e capacidade atual de cada unidade de Porto Seco de 

Minas Gerais. 

Esta análise permitiu o entendimento da criação dos portos secos e da evolução das 

unidades existentes no estado de Minas Gerais. 

Na segunda fase foram analisadas as respostas dos prestadores de serviços – fiel 

do armazém ou diretor administrativo/comercial, e dos tomadores dos serviços 

prestados pelos portos secos, importadores e exportadores. 

As entrevistas foram realizadas no período de onze de fevereiro a dezessete de 

março de 2015. As entrevistas com os representantes dos Portos Secos foram 

realizadas nas unidades de Varginha, Betim, Uberlândia e Juiz de Fora, com áudio 

gravado. Várias solicitações de entrevista na unidade de Juiz de Fora foram 

realizadas, porém, o gestor do Porto Seco não foi autorizado pelo grupo 

administrador a conceder a entrevista, sendo assim, os dados utilizados da unidade 

de Juiz de Fora foram somente aqueles disponíveis em seu site institucional.Para 

obtenção das informações sobre as motivações para criação de um Porto Seco na 

cidade de Uberlândia foi contatado o fiel do armazém da primeira permissionária por 
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meio de telefone e e-mail. Os importadores e/ou exportadores que utilizam às 

unidades dos Portos Secos do estado foram escolhidos com base no critério de 

acessibilidade, os entrevistados em tais empresas foram os gestores de importação 

e/ou exportação responsáveis pelo acompanhamento e tomada de decisões sobre 

tais operações em suas organizações, para estas entrevistas foram utilizadas as 

ferramentas de e-mail, Skype e telefone. 

 

 

 

4APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo reserva-se a apresentar e descrever os dados obtidos através da 

pesquisa, bem como, a discussão dos resultados, para tanto, dividiu-se 

emcincoetapaspara melhor apresentação e discussão dos resultados, a saber: 

a) Primeira etapa: levantamento da história da criação e implantação dos portos 

secos no Brasil e em Minas Gerais, bem como, a apresentação da estrutura e 

capacidade atual de cada uma das unidades de Porto Seco de Minas Gerais; 

b) Segunda etapa: levantamento e análise das estratégias adotadas pelos 

Portos Secos e da competição entre a Zona Primária e Secundária, assim 

como, a competição entre as próprias unidades de Portos Secos de Minas 

Gerais; 

c) Terceira etapa: levantamento e análise dos desafios enfrentados pelos Portos 

Secos para a sua prestação de serviços; 

d) Quarta etapa: apresentação das sugestões dos entrevistados para otimização 

da utilização dos Portos Secos, bem como, evolução do comércio exterior do 

Estado; 

e) Quinta etapa: levantamento e análise da percepção dos importadores e 

exportadores que utilizam os portos secos de Minas Gerais. 
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4.1 A caracterização dos Portos Secos no Brasil e em Minas Gerais 

Os portos secos, antigos EADIs (Estações Aduaneiras do Interior), conforme já 

explorados anteriormente, foram criados com a finalidade de interiorizar a logística e 

reduzir os gargalos encontrados nas zonas primárias (portos, aeroportos e pontos de 

fronteira).   

No Brasil existem 63 portos secos, estando uma localizada no Distrito Federal e 62 

unidades distribuídas em quatorze estados da federação, sendo a maior 

concentração na região sudeste. 

Minas Gerais, estado importante para o comércio exterior brasileiro, foi o precursor 

na implantação das primeiras unidades das EADIs. Em 1993 foi realizada a primeira 

licitação para exploração da primeira Estação Aduaneira do Interior, na cidade de 

Varginha, sul de Minas Gerais. No ano seguinte foi a vez de Betim receber a sua 

primeira unidade, seguida pelas instalações nas cidades de Uberaba, Juiz de Fora e 

Uberlândia, respectivamente.  

Ao longo desse período as instalações foram ampliadas e modernizadas e hoje os 

portos secos contam com uma infraestrutura capaz de atender à demanda das 

principais empresas instaladas na região, realizando operações de importação, 

exportação, regimes aduaneiros especiais, além da armazenagem, etiquetagem, e 

em algumas unidades a possibilidade de instalação de centros de distribuição e 

indústrias no condomínio industrial onde alguns Portos Secos estão inseridos. 

 

4.1.1Porto Seco Sul de Minas (Varginha) 

O Porto Seco Sul de Minas, localizado na cidade de Varginha, na região do Sul de 

Minas Gerais, foi a primeira Estação Aduaneira do Interior a entrar em 

funcionamento no Brasil, inaugurada em 1993. Em 2014 a empresa administradora 

inaugurou a nova estrutura, onde está sendo construído o condomínio industrial e 

logístico em uma área de mais de um milhão de metros quadrados. De acordo com 
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os entrevistados a estrutura antiga do Porto Seco de Varginha era um armazém de 

café adaptado para um Porto Seco, a estrutura atual foi projetada e desenvolvida 

pensando-se nas necessidades específicas de um armazém alfandegado, podendo 

assim, prestar serviço melhor, com maior agilidade, qualidade, segurança e 

confiabilidade. 

A motivação inicial para criação da unidade do Porto Seco de Varginha era 

exportação de café, que já existia em grande escala na região. Após a criação do 

Porto Seco muitas empresas se instalaram na região e outras operações 

começaram a ganhar espaço na utilização da unidade alfândega. Atualmente, a 

pauta de operações tem sua maior atuação nas operações de importação dos mais 

variados segmentos. 

O Porto Seco Sul de Minas possui mais de 100.000 m² entre armazéns 

alfandegados e armazéns gerais. Na área alfândega possui 15.000 m² de área 

coberta, incluindo área climatizada, câmara fria e armazéns químico e farmacêutico; 

possui 30.000 m² de área descoberta para estacionamento e pátio de contêineres; 

3.600 m² de escritórios administrativos e operacionais, incluindo áreas específicas 

para os órgãos federais e estaduais, como Receita Federal (Aduana), Receita 

Estadual, Ministério da Agricultura (VIGIAGRO) e Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), bem como, salas de apoio aos usuários (despachantes 

aduaneiros e ajudantes). Além de apresentar um complexo de armazéns gerais já 

construídos e alguns ainda em construção, para a instalação de centros de 

distribuições e indústrias que queiram se abrigar na região do Sul de Minas Gerais. 

 

4.1.2Porto Seco Industrial Granbel - Usifast (Betim) 

O Porto Seco Industrial Granbel, administrado pelo Grupo Tora, está localizado na 

cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, inaugurada em 1994, 

foi o primeiro Porto Seco Industrial do país. Em 2013 a unidade passou a ser um 

CLIA (Centro Logístico e Industrial Aduaneiro), conforme MP 612/2013, de 02 de 

abril de 2013.De acordo com a entrevista, o Porto Seco de Betim foi criado 

inicialmente com o intuito de atender a demanda do Grupo FIAT Automóveis e 
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demais clientes da região, bem como, contribuir para o desenvolvimento econômico 

da região metropolitana, reduzindo os custos logísticos das empresas que operam 

com o comércio exterior e oferecendo uma logística mais eficiente a essas 

empresas, com redução de custos operacionais e atendimentos mais dedicados. 

Muitas empresas se instalaram no condomínio industrial do Porto Seco e na região 

após à criação da unidade alfândega de Betim. 

Atualmente, o Porto Seco de Betim possui 75.000 m² de área alfandegada, estrutura 

para cargas refrigeradas, capacidade para receber cargas de grande porte 

(projetos), ramal ferroviário com bitola mista, ampla estrutura para os fiscais da 

Receita Federal, Receita Estadual, Ministério da Agricultura (VIGIAGRO) e Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como, salas de apoio aos usuários 

(despachantes aduaneiros e transportadoras). Além disso, o Porto Seco Industrial 

Granbel possui o serviço denominado Porto Seco Industrial Express que faz o 

transporte gratuito do Aeroporto de Confins para o Porto Seco de Betim em Regime 

de Trânsito Aduaneiro (DTA). 

 

4.1.3Porto Seco Zona da Mata - Multiterminais (Juiz de Fora) 

O Porto Seco Zona da Mata, administrado pelo Grupo Multiterninais, está situado na 

cidade de Juiz de Fora, região da Zona da Mata de Minas Gerais. Inaugurado em 

1997, está estabelecido em uma das maiores cidades do interior do estado e 

próximo do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

A unidade de Juiz de Fora possui mais de 130.000 m² de área alfandegada, sendo 

um armazém de carga geral de 10.000 m², dois armazéns climatizados que totalizam 

uma área de 1.000 m², armazéns cobertos com área total de 11.000 m², pátio para 

armazenagem de contêineres e manobra de veículos de 116.783 m² e 2.600 m² de 

instalações administrativas e operacionais, além de desvio ferroviário. 

Na estrutura administrava o Porto Seco de Juiz de oferece salas para Receita 

Federal (Aduana), Ministério da Agricultura (VIGIAGRO), Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), suporte para despachantes aduaneiros e 

transportadoras. 
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4.1.4Porto Seco Triângulo Mineiro (Uberaba) 

O Porto Seco Triângulo Mineiro, localizado na cidade de Uberaba, região do 

Triângulo Mineiro, foi inaugurado em 1996. De acordo com a entrevista, a ideia 

inicial para criação de um Porto Seco em Uberaba partiu de alguns políticos que 

entendiam que a criação de um Porto Seco na região atrairia investimentos e o 

desenvolvimento para a cidade. Muitas empresas se instalaram na região após a 

criação do Porto Seco, interessadas nos serviços e na agilidade dos processos 

logísticos desenvolvidos pela unidade alfandegada, assim como, pela localização da 

cidade e benefícios oferecidos pelos governos do estado e do município. 

Administrado inicialmente pela Casemg – Companhia de Armazéns e Silos do 

Estado e Minas Gerais. Em 1999 passou a ser administrado por um grupo 

especializado em transporte de passageiros, cargas, fretamento e operador 

logístico, após uma licitação da Receita Federal.  

A unidade de Uberaba possui 89.000 m² de área alfandegada, sendo 12.000 m² de 

área coberta, armazém refrigerado, armazém de produtos químicos de 1.000 m² e 

24.000 m² de área de pátio armazenagem de contêineres e manobra de caminhões, 

além de uma área de 12.000 m² disponível para ampliação. Atualmente, o Porto 

Seco possui posto permanente da Receita Federal e Ministério da Agricultura 

(VIGIAGRO). Além disso, conta com ramal ferroviário que interliga o Porto Seco de 

Uberaba a Belo Horizonte, ao Porto de Santos e ao Porto de Vitória, permitindo fácil 

acesso ainda aos portos do Rio de Janeiro e de Paranaguá. 

 

4.1.5Porto Seco do Cerrado (Uberlândia) 

O Porto Seco do Cerrado, localizado na cidade de Uberlândia no Triângulo Mineiro, 

foi inaugurado no início do ano 2000, a administração da unidade alfandegada já 

passou por três permissionários. Em 2012 o grupo que administra atualmente o 

Porto Seco assumiu as suas operações. Em 2013 a unidade passou a ser um CLIA 
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(Centro Logístico e Industrial Aduaneiro), conforme MP 612/2013, de 02 de abril de 

2013. 

De acordo com os dados da entrevista, a representante da atual permissionária não 

possui informações sobre as motivações para criação da unidade alfandegada na 

cidade, acreditando que está ligado a interesses políticos para o desenvolvimento da 

cidade e da região.Segundo informações fornecidas pelo fiel do armazém da 

primeira permissionária, o Porto Seco do Cerrado nasceu de uma demanda 

estratégica que a empresa Vale, primeira administradora do Porto Seco de Uberaba, 

identificou, como um ponto estratégico para atender à sua logística, para o 

transporte intermodal, participando do edital de licitação da Receita Federal em 1999 

e iniciando a operação da unidade alfandegada em maio do ano 2000. 

Atualmente, o Porto Seco de Uberlândia possui uma estrutura de 52.000 m² de área 

alfandegada, sendo três armazéns que totalizam 11.000 m², 30.000 m² de pátio para 

armazenagem de contêineres e manobra de caminhões, com capacidade para 850 

TEUS, um armazém climatizado de 500 m², área prevista para expansão de 10.000 

m² e um desvio ferroviário com capacidade para 21 vagões.O Porto Seco de 

Uberlândia possui posto permanente da Receita Federal e Ministério da Agricultura 

(VIGIAGRO). 

 

4.2A competitividade dos Portos Secos de Minas Gerais 

Os portos secos de Minas Gerais estão localizados estrategicamente em regiões de 

grande produção agrícola, produção industrial e extração mineral, onde existe um 

grande volume de operações de importações e exportações. Apesar de prestarem 

os mesmos serviços, no que diz respeito à sua atividade fim, apresentam estruturas 

diferenciadas, a localização como fator estratégico e em vários momentos conciliam 

outras atividades logísticas como transporte, o gerenciamento de carga e até mesmo 

a armazenagem em zona primária, em alguns casos, como diferenciais competitivos.  

Ao longo das entrevistas os representantes dos Portos Secos afirmaram que suas 

unidades apresentam baixa capacidade ociosa ou estão trabalhando próximos do 

seu limite de capacidade. Os gestores da unidade de Varginha apontaram que o 
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desaquecimento da economia ao longo do ano 2014 e início de 2015 reduziu o 

movimento de cargas dos clientes já desenvolvidos, por isso, nesse período para 

aproveitar a capacidade ociosa o departamento comercial tem investido na busca de 

novos clientes, reservando ainda em torno de 15% a 20% da capacidade total como 

uma margem de segurança para melhor prestação dos seus serviços. O Porto Seco 

de Uberaba tem apresentado uma média ocupacional de mais 90% da sua 

capacidade total instalada. A unidade de Betim apresenta atualmente um índice de 

80% de ocupação, de acordo com a gestora entrevistada, por ser um recinto público 

a empresa precisa estar sempre pronta para atender, sendo então essa, uma 

estratégia interna para melhor prestação de seus serviços. A unidade de Uberlândia 

apresenta atualmente uma média de ocupação de 70%, na entrevista a gestora 

apresentou que a principal justificativa para a capacidade ociosa é o tempo de 

atuação da nova permissionária, que assumiu a administração em 2012, dedicando-

se nos primeiros dois anos a melhorar a infraestrutura e sua capacidade, para 

prestar um serviço de melhor qualidade, acreditando que no ano de 2015 devem 

começar a receber novos clientes, resultado dos investimentos na área comercial 

que está trabalhando na prospecção de potenciais clientes na região. De acordo 

com as entrevistas todos os portos secos mantêm certa ociosidade como margem 

de segurança para a qualidade dos serviços prestados.  

As crises econômicas mundiais, a oscilação do dólar, os incentivos governamentais 

e os mais diversos movimentos econômicos nacionais e internacionais interferem 

diretamente nas operações de comércio exterior, hora contribuindo para as 

operações hora prejudicando e reduzindo os números da atividade. Conforme 

apresentado na introdução, o Brasil apresentou grande crescimento de suas 

operações de importação e exportação no período de 2006 a 2008, em 2009 teve 

uma redução de mais de vinte e quatro por cento, retomando o crescimento nos 

anos seguintes e voltando a cair em 2012. Dessa forma, a margem de segurança de 

capacidade ociosa é uma estratégia adotada pelos portos secos para atender às 

demandas que oscilam de acordo com a realidade do mercado nacional e 

internacional. A capacidade ociosa em alguns momentos é maior devido às crises e 

dificuldades das empresas para conseguir inserir o seu produto no exterior ou então 

a elevação do custo para adquirir mercadorias no mercado internacional. 
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A competição com a zona primária é um fator importante para o desenvolvimento e 

manutenção das atividades dos portos secos. Todos os gestores apontaram que a 

concorrência entre os portos de zona primária e os portos secos acaba por reduzir a 

utilização das unidades de zona secundária. De acordo com os entrevistados, os 

portos “molhados” ou unidades de zona primária deveriam ser apenas um ponto de 

passagem da mercadoria e isso muitas vezes não acontece. A carga fica parada na 

zona primária, gera lentidão nos processos de liberação e reduz a utiliza dos portos 

secos.Uma das justificativas é a dificuldade de se obter a autorização do Trânsito 

Aduaneiro.Outro ponto importante é que muitas vezes os terminais de zona primária 

buscam acordos com grandes importadores e exportadores para que suas cargas 

fiquem armazenadas na própria zona primária. As afirmações dos gestores 

confirmam as conclusões de Lara e Soares (2005) que apontam ainda a existência 

de uma concorrência muito forte entre as zonas primárias e secundárias, que acaba 

por reduzir muitas vezes a utilização dos portos secos. 

Cada unidade de Porto Seco utiliza estratégias diferentes para competir com a 

concorrência da zona primária. Com base nos dados da pesquisa, os gestores do 

Porto Seco de Varginha apontaram que estão visitando clientes, procurando 

desenvolver os serviços agregados como o aluguel de armazéns gerais dentro do 

condomínio industrial com um custo bem abaixo do mercado, assim como, serviços 

de distribuição, além dos investimentos na infraestrutura da nova sede que foi 

totalmente projetada para a atividade do Porto Seco. Em Betim, segundo a gestora, 

os investimentos em infraestrutura, equipamentos, treinamentos de funcionários, 

competitividade em preços, qualidade de atendimento e proximidade dos clientes 

são as principais estratégias adotadas para competir com a zona primária. O gestor 

da unidade de Uberaba aponta que a competitividade em preço e principalmente a 

agilidade da Receita Federal para realizar o processo de desembaraço são os 

principais atributos da unidade para competir com a zona primária. Já a gestora da 

unidade de Uberlândia aponta que o novo grupo que administra o Porto Seco tem 

desenvolvido o conceito de cadeia de serviços junto aos seus clientes, através de 

uma logística integrada, que conta com terminais de zona primária, transportadora, 

terminal de zona secundária e parceiros para realização do desembaraço tudo 

regido por um só contrato de prestação de serviços, outro ponto importante é 

reutilização dos contêineres vazios, que ainda está em processo de 
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amadurecimento, mas que pode resolver um grande problema dos importadores que 

é o gasto para devolver o contêiner depois da realização do desembaraço da 

importação.  

Destacam-se ainda como as principais justificativas para utilização dos portos secos 

de acordo com a pesquisa: a redução de custos e agilidade dos processos, 

proporcionadas pela menor movimentação de cargas nos portos secos quando 

comparados com a zona primária;o número de processos por auditor fiscal é muito 

menor o que resulta em maior agilidade no desembaraço aduaneiro, em especial 

nos canais de parametrização amarelo e vermelho;até mesmo o custo com mão de 

obra que no interior é mais barato, possibilitando a prática de preços menores aos 

seus clientes; a proximidade dos portos secos às unidades de produção ou 

distribuição de seus clientes;os portos secos podem realizar as mesmas operações 

desenvolvidas nas zonas primárias, porém, alguns regimes aduaneiros especiais só 

podem ser desenvolvidos nas zonas secundárias, sendo o exemplo mais citado 

pelos gestores o Regime de Entreposto Aduaneiro, onde a mercadoria fica 

armazenada na zona secundária com suspensão dos impostos de importação e 

pode ser nacionalizada de forma fracionada à medida que o importador necessitar. 

Todos os aspectos apontados pelos gestores confirmam a literatura existente e 

pesquisada na elaboração do referencial teórico.Cada unidade pesquisada possui 

diferenciais competitivos pelos quais buscam atrair e fidelizar os seus clientes, tanto 

no que diz respeito à concorrência com as zonas primárias quanto no que tange à 

disputa entre os próprios portos secos. A seguir serão apresentados os principais 

diferenciais competitivos apresentados pelos gestores de cada unidade de Porto 

Seco de Minas Gerais. 

Os gestores do Porto Seco de Varginha apresentam como principais diferenciais 

competitivos da unidade: a sua localização no Sul Minas Gerais, estando 

equidistantes das principais capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte, além disso, em um raio de quatrocentos quilômetros localizam-se outros 

grandes centros de produção como: Campinas e Ribeirão Preto, e os principais  

portos e aeroportos da região sudeste: Porto de Santos, Aeroporto de Guarulhos e 

Aeroporto de Campinas; a estrutura de armazenagem e apoio administrativo, para 

os órgãos, prestadores de serviços e usuários é considerado outro diferencial, 



102 

 

segundo os gestores o Porto Seco de Varginha tem sido utilizado como Porto Seco 

modelo pelos órgãos governamentais; a agilidade para o recebimento de cargas e 

liberação de caminhões é outro ponto importante, que contribui inclusive para 

redução dos fretes cobrados pelas transportadoras; a presença dos órgãos anuentes 

e das Receita Federal e Receita Estadual também contribuem para maior agilidade 

nos processos e liberação das mercadorias; e por fim, a qualidade dos serviços 

prestados. 

Segundo a gestora do Porto Seco de Betim os principais diferenciais competitivos da 

unidade são: a localização às margens da Rodovia Fernão Dias (BR 381) e 

proximidade dos principais portos e aeroportos da região sudeste; a presença 

permanente de fiscais de vários órgãos anuentes além da Receita Federal e Receita 

Estadual, o que não é uma realidade de todos os Portos Secos; possuir uma filial 

dentro do Aeroporto Internacional de Confins, chamada de Porto Seco Express, que 

realiza a remoção das cargas do aeroporto para o Porto Seco de Betim sem custos 

adicionais, já incluso no mesmo contrato; equipe especializada em cargas de 

projetos, cargas de grande porte e maquinários para ampliação e/ou instalação de 

empresas; por pertencer a grupo logístico que possui, também, armazéns de carga 

geral e transportadora,complementam-se aos diferenciais apresentados a 

possibilidade de atender a toda cadeia logística de seus clientes. 

Por não conhecer a estrutura dos outros Portos Secos, bem como, suas tabelas de 

preço o gestor da unidade preferiu não apontar possíveis diferenciais competitivos 

da unidade de Uberaba, destacando somente que a localização a quinhentos metros 

da rodovia BR 050 e equidistância de quatrocentos e cinquenta quilômetros das 

principais capitais do Brasil contribuem para a utilização da unidade, assim como, a 

agilidade da Receita Federal para o desembaraço aduaneiro, mesmo sendo um fator 

extrínseco, acaba por contribuir pela escolha dos importadores e exportadores. 

A unidade de Uberlândia destaca-se, segundo a gestora entrevistada, pela logística 

integrada. Por pertencer a um grupo maior, que possui transportadora e também 

terminais em zona primária, é possível oferecer em um único contrato um mix de 

serviços com qualidade e custo competitivo, o que muitas vezes não é possível nos 

outros Portos Secos do estado. Além disso, a estrutura pode se considerada outro 
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diferencial, a ferrovia e os armazéns climatizados, também, contribuem para a 

utilização desta unidade de Porto Seco. 

A estrutura orgânica dos Portos Secos possui diversas condicionantes que 

contribuem para a definição do importador e do exportador em qual zona 

alfandegada irá realizar o seu processo de desembaraço. Destacam-se entre essas 

condicionantes: a infraestrutura, a localização, a presença dos órgãos de 

fiscalização e anuência e os serviços adicionais agregados, o quadro abaixo 

apresenta uma síntese dessas condicionantes em cada um dos Portos Secos de 

Minas Gerais: 
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Figura 12. Síntese da estrutura orgânica dos Portos Secos de Minas Gerais 
Nota. Fonte: Elaboração do autor 
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Entretanto, mesmo cada unidade de Porto Seco apresentando diferenciais 

competitivos para melhor prestação de serviços e atendimento às necessidades dos 

importadores e exportadores, a maioria dos entrevistados apontou que não existe 

uma concorrência direta entre as unidades de zona secundária do estado. A 

pesquisa mostrou que as unidades atuam regionalmente, com uma zona de 

influência bem delimitada. Em alguns casos a busca por novas unidades de zona 

secundária é feita por parte do cliente para analisar possibilidades logísticas mais 

eficientes, não sendo uma prática dos departamentos comerciais dos Portos Secos 

prospectar clientes que utilizam outras unidades de zona secundária. A concorrência 

se mostra mais evidente entre as zonas secundárias e primárias, conforme 

explorado anteriormente. 

 

4.3Os desafios enfrentados pelos Portos Secos de Minas Gerais 

Ao longo dos últimos vinte anos, desde à implantação do primeiro Porto Seco do 

Brasil, houve muita evolução na estrutura, nos incentivos e no formato das 

operações de importação e exportação. A informatização e a utilização do 

SISCOMEX trouxeram maior agilidade e segurança para as operações, porém, 

ainda existem desafios para ampliação e melhor utilização de tais estruturas. Alguns 

desafios enfrentados pelos Portos Secos de Minas Gerais foram apresentados nas 

entrevistas, que serão expostos e analisados a seguir. 

O primeiro desafio apresentado pelos gestores da unidade de Varginha foi a 

dificuldade e morosidade para se conseguir chegar à estrutura atual, as várias 

licenças sejam na esfera federal, estadual e municipal, como licenças ambientais, 

autorizações da Receita Federal, alvará de funcionamento por parte da prefeitura, 

são fatores complicadores para se iniciar a operação de um Porto Seco, assim 

como, para se realizar a alteração de endereço, como o que aconteceu com a 

unidade de Varginha no ano de 2014. 

Todos os gestores entrevistados apontam que a dificuldade para se conseguir a 

DTA para remoção da carga da zona primária para a zona secundária é o maior 

entrave para ampliação e melhor utilização dos Portos Secos. Destacam-se a 
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dificuldade de se conseguir a DTA Pátio, modalidade prevista na legislação pela qual 

a mercadoria não chega a ser armazenada na zona primária sendo removida 

rapidamente para a zona secundária. Em muitas situações quando se gera o 

armazenamento na zona primária o importador opta pelo desembaraço na própria 

zona primária, para não pagar duas vezes pela armazenagem. Em alguns casos 

acontece a fiscalização por duas vezes por funcionários da mesma instituição, sendo 

uma na zona primária e outra na zona secundária, os gestores entendem que esse 

procedimento é desnecessário, já que a conferência mais importante é aquela 

realizada no momento final para o desembaraço aduaneiro. 

Nesse mesmo contexto, os gestores de Varginha apontaram uma dificuldade em 

relação às zonas secundárias localizadas na mesma jurisdição da Receita Federal 

das zonas primárias. O Porto Seco de Santos, por exemplo, é autorizado a realizar a 

DTC – Declaração de Trânsito de Contêiner, que ampara as operações de remoção 

de contêineres contendo cargas, dos portos de zona primária para a unidade de 

zona secundária de mesma jurisdição da Receita Federal, com um nível de 

complexidade bem menor que a DTA, utilizada para remoção da carga para uma 

zona secundária de outra jurisdição do órgão federal. O próprio Porto Seco de 

Santos faz a remoção da mercadoria com um custo bem menor, reduzindo em 

alguns casos a utilização dos Portos Secos de Minas Gerais. No entendimento dos 

gestores da unidade de Varginha, a simplicidade da DTC deveria ser aplicada 

também à DTA, trazendo consigo a desburocratização para obtenção da autorização 

de remoção das cargas da zona primária que foi apresentada anteriormente como 

um dos principais desafios para a prestação de serviços dos Portos Secos de Minas 

Gerais. 

Um outro fator apontado pelos gestores da unidade de Varginha é que ao longo dos 

últimos anos, com a evolução das tecnologias, as transportadoras possuem 

caminhões, do tipo Bi-trem, que são mais robustos e capazes de carregar até dois 

contêineres de uma só vez, porém, porém o SISCOMEX não permite inserir três 

placas no registro da DTA para fazer a remoção para a zona secundária, 

impossibilitando a utilização de tais veículos para o transporte da zona primária para 

o Portos Secos. A adaptação do sistema já foi solicitada pelos representantes da 
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classe dos Portos Secos junto à Receita Federal, porém, o sistema ainda não foi 

adaptado. 

Essa alternativa seria de grande valia para redução dos custos dos transportes e 

custos logísticos para os importadores, tornando a logística para o desembaraço nos 

Portos Secos mais barata e atraente para os importadores, além dos ganhos 

ambientais com redução de emissão de poluentes ao se reduzir o número de 

caminhões nas estradas brasileiras. 

Importante destacar que o governo tem trabalhado na evolução das tecnologias da 

área de comércio exterior, a implantação do Siscomex Exportação Web, mais 

conhecido como NOVOEX, é exemplo disso. Desde 2010 em operação, o NOVOEX 

permite a integração com sistemas próprios das empresas ou através da digitação 

manual no próprio sistema da Receita Federal. Uma evolução tecnológica, 

necessária e muito esperada pelos exportadores brasileiros. Nesse mesmo sentido, 

o governo desenvolveu o Siscomex Importação Web, que já está em operação, 

porém, a título optativo e que terá utilização obrigatória a partir de junho de 2015. O 

novo sistema permitirá aos usuários transmitir documentos de forma eletrônica, uma 

evolução significativa dentro do formato atual de desembaraço aduaneiro, onde a 

liberação das mercadorias só acontecia mediante a apresentação dos documentos 

originais. 

A questão da alta carga tributária, também, revela-se como um fator dificultador para 

a prestação de serviços dos Portos Secos. Os gestores da unidade de Varginha 

apontaram que a falta de isonomia entre os Portos Secos e as unidades que se 

tornaram CLIAs no ano de 2013, também, pode ser considerado um fator desafiante. 

Os CLIAs possuem uma tributação menor que os Portos Secos, além disso, podem 

ampliar ou reduzir a sua área alfândega de acordo com a sua necessidade ou 

interesse, o que não acontece com os Portos Secos que precisam de autorização 

prévia para ampliação ou redução. Ainda no que tange aos CLIAs, os gestores do 

Porto Seco Sul de Minas apontaram que nesta modalidade a autorização para 

atuação é por prazo indeterminado, sendo que na modalidade de Porto Seco a 

concessão é por prazo determinado que por muitas vezes inibe a realização de 

alguns investimentos de retorno a longo prazo, mas ao mesmo tempo, nesta 
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modalidade se tem a garantia de concessão pelo prazo previsto, que pode ser 

considerado como um benefício, o que não acontece no formato dos CLIAs. 

Muitas cargas chegam ao Porto Seco à noite, dessa forma, os gestores de Varginha 

afirmaram que se pudessem baixar as cargas no período noturno e liberar os 

caminhões em seguida geraria um grande ganho para a produtividade dos 

caminhões, que hoje fazem de duas a três viagem a Santos, por semana, e desta 

forma, poderiam fazer até cinco viagens por semana ao Porto de Santos. Hoje a 

Receita Federal já exige a utilização de um sistema eletrônico que faz a leitura das 

placas dos caminhões na entrada e na saída, automaticamente.Os gestores 

entendem que a permissão para a baixa dos contêineres à noite não perderia em 

nada no que tange à segurança da carga e da operação. 

A complexidade da legislação aduaneira é apontada em estudos anteriores como 

uma dificuldade na liberação das mercadorias, com exigências diferentes nas mais 

diversas jurisdições da Receita Federal. Ao serem questionados se a liberdade de 

interpretação da legislação por parte dos fiscais da Receita Federal traz obstáculos 

ao uso dos Portos Secos os gestores dos Portos Secos de Varginha e Betim 

afirmaram que no passado esse questionamento tinha sua fundamentação, apesar 

de reconhecerem que em uma ou outra unidade a fiscalização pode ter um 

entendimento que privilegie ou prejudique o importador, a maior parte dos gestores 

apontaram para uma padronização dos entendimentos sobre a legislação aduaneira. 

Em alguns casos,quando os importadores não concordam com a interpretação do 

fiscal, geram uma Consulta Pública formal junto à Receita Federal que após 

analisada é emitida uma Solução de Consulta que padroniza e contribui para a 

unificação do entendimento acerca de determinado item da legislação aduaneira. 

Portanto, os importadores e exportadores têm à sua disposição um instrumento que 

permite de forma legal a orientação para os próximos desembaraços a serem 

efetuados. Os gestores de Uberaba e Uberlândia apontam que não enxergam 

nenhuma dificuldade na interpretação por parte da fiscalização. A gestora de 

Uberlândia complementou que os fiscais da Receita Federal têm contribuído para o 

desenvolvimento do comércio exterior da região, estão sempre dispostos a se reunir 

com clientes, despachantes e demais prestadores de serviços para instruí-los e tirar 

dúvidas sobre a legislação. 
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O horário de funcionamento da Receita Federal na maioria dos Portos Secos 

acontece das oito às dezessete horas, com exceção de Betim que possui um horário 

estendido até às vinte horas. Nesse sentido, o gestor de Uberaba aponta que o 

horário de funcionamento é adequado e suficiente para atender à demanda local, 

que existem muitas diferenças entre as demandas das zonas primárias que recebem 

navios e aviões ao longo dos três turnos para as zonas secundárias que possuem 

um volume bem menor de mercadorias. Na contramão desse pensamento, os 

demais gestores acreditam que o horário de funcionamento atual da Receita Federal 

em suas unidades dificulta a utilização e aumenta os custos dos importadores e 

exportadores. Para os exportadores é comum a geração de lotes de vários 

contêineres para se realizar uma exportação, a legislação prevê que o desembaraço 

no regime comum não pode ser realizado de forma fracionada, somente com a 

presença de toda a mercadoria, dessa forma, muitos exportadores optam por fazer a 

consolidação da carga e o desembaraço na zona primária. É o caso das 

exportações de café no Sul de Minas Gerais, que são realizadas em grandes lotes e 

muitas vezes os exportadores não conseguem fazer a estufagem dos contêineres 

até o fim do expediente dos auditores da Receita Federal, dessa forma, optam por 

enviar as cargas direto para o Porto de Santos. Os caminhões viajam a noite e 

chegam ao porto logo pela manhã para realização do desembaraço aduaneiro. No 

entendimento dos gestores da unidade o funcionamento da Receita Federal em 

regime de plantão até às vinte e duas horas seria o suficiente para atender a essa 

demanda e voltar a realizar as exportações de cafés pelo Porto Seco, outra 

alternativa seria a liberação fracionada da mercadoria, porém, hoje essa 

possibilidade não está prevista na legislação. No que diz respeito às importações, a 

grande dificuldade está no recebimento dos caminhões, em especial nos fins de 

semana, o que acaba gerando custos de estadia dos caminhões parados onerando 

às operações de importação. 

A gestora entrevistada do Porto Seco de Betim apontou que a falta de mão de obra 

especializada e o custo para devolução do contêiner vazio representam desafios 

significativos para a sua prestação de serviços. 

O gestor da unidade de Uberaba apresentou que a política nacional e a economia do 

País são os grandes desafios enfrentados pela unidade e também pelos 
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importadores e exportadores, além, das crises mundiais que interferem diretamente 

nas operações de importação e exportação, refletindo diretamente na movimentação 

de cargas dos Portos Secos. 

Por fim, a gestora da unidade de Uberlândia apontou que os custos para manter 

toda a estrutura funcionando de modo a oferecer aos seus clientes um preço 

competitivo é um grande desafio administrativo. O importador e o exportador não 

utilizam a zona secundária como prioridade, somente se for vantajoso para eles, 

portanto, é necessário executar um serviço de qualidade,mas principalmente 

oferecer um preço competitivo. 

 

4.4As sugestões de melhorias por parte dos gestores dos Portos Secos de 

Minas Gerais 

Nos resultados anteriores foi possível identificar itens mais críticos para a prestação 

dos serviços dos Portos Secos, em especial, aqueles ligados à evolução tecnológica 

e à desburocratização da legislação aduaneira. 

Ao serem questionados sobre o que o governo precisa fazer para contribuir para 

maior utilização dos Portos Secos, todos os gestores responderam que a redução da 

burocracia, em especial dos trâmites para obtenção da DTA nos casos de 

importação, é algo que contribuiria muito para maior utilização das zonas 

secundárias de Minas Gerais. Outro ponto apontado na pesquisa é o aumento do 

quadro de funcionários da Receita Federal e principalmente dos demais órgãos 

anuentes, que não estão presentes em todos os Portos Secos do estado. Um 

exemplo é ANVISA, quando necessária à aprovação do órgão e ele não está 

presente na unidade alfandegada é necessário entrar em uma fila de espera em 

Belo Horizonte, gerando morosidade e atrasos na liberação da mercadoria. 

Foi apontado, também, a importância da isonomia dos órgãos de fiscalização nos 

ambientes alfandegados, para que esse fator exógeno à gestão dos Portos Secos 

não interfira na escolha do importador ou exportador, deixando a competição voltada 

para a estrutura, o atendimento, o custo e demais itens que farão a diferença na 

escolha dos clientes pela zona onde realizará o desembaraço aduaneiro. 
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A evolução da tecnologia também é um ponto importante, apesar de reconhecer o 

esforço do governo nos últimos anos em implementar novas soluções tecnológicas, 

essa área está em constante evolução e o acompanhamento do governo é muito 

importante para contribuir para a competitividade e redução dos custos importadores 

e exportadores. 

A pesquisa buscou apresentar, também, na visão dos gestores dos Portos Secos, 

que o governo precisa fazer para contribuir com a competitividade das empresas 

que operam com o comércio exterior. Os gestores foram unânimes ao apontar que 

os investimentos em infraestrutura, especialmente, nos portos, rodovias e ferrovias, 

requerem atenção especial do governo para contribuir para a competitividade das 

empresas que operam com o comércio exterior. 

Outro ponto apontado é a redução da carga tributária e taxa de juros. A carga 

tributária onera as operações e muitas vezes reduzem a competitividade dos 

produtos brasileiros ou dificultam a inserção de produtos importados que possuem 

demanda no mercado nacional. A taxa de juros elevada inibe investimentos da 

iniciativa privada que podem gerar acréscimos nas operações. 

O governo através dos incentivos fiscais pode atrair novos investimentos e 

instalações de empresas no estado. Em Minas Gerais o benefício do ICMS é 

exemplo disso ao atrair diversas empresas para o estado, porém, de acordo com a 

pesquisa a lista de exceção ainda é grande e poderia ser reduzida ou extinta para 

que mais empresas se instalem nas regiões de atuação dos Portos Secos, 

movimentando a economia regional e as operações das unidades alfandegadas de 

zona secundária. 

Os gestores apontaram, por fim, que os Portos Secos são vetores de 

desenvolvimento regional, contribuem para atração de novos investimentos para a 

região, que por sua vez geram empregos e renda para a cidade e região onde estão 

localizados. 
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4.5Levantamento e análise da percepção dos importadores e/ou exportadores 

que utilizam os Portos Secos de Minas Gerais 

Foram entrevistados quatro importadores e/ou exportadores que utilizam os Portos 

Secos de Betim, Juiz de Fora, Uberaba, Varginha. Várias tentativas de se entrevistar 

um importador e/ou exportador que utiliza o Porto Seco de Uberlândia foram feitas, 

porém sem êxito, nenhuma das empresas retornou o pedido de entrevista. As 

empresas não serão identificadas, dessa forma, chamar-se-á de Empresa A a 

empresa que utiliza os Portos Secos de Betim e Varginha, Empresa B a organização 

que utiliza as unidades de Juiz de Fora e Varginha, Empresa C a companhia que 

utiliza o Porto Seco de Uberaba e por fim Empresa D a importadora e exportadora 

que utiliza o Porto Seco de Varginha. A seguir as empresas entrevistadas serão 

brevemente caracterizadas e posteriormente serão discutidos os dados levantados 

nas entrevistas. 

A Empresa A está localizada na região do Norte de Minas Gerais, genuinamente 

brasileira, é especialista em produtos veterinários, com uma história de mais de 

cinquenta anos de existência. A empresa é reconhecida nacionalmente e 

internacionalmente pela sua capacidade de inovação e soluções para às 

necessidades dos seus clientes. Atualmente, a empresa trabalha com importações e 

exportações, utilizando de vários portos, aeroportos, pontos de fronteira e portos 

secos para realizar suas operações. As principais unidades alfândegas utilizadas 

pela Empresa A são: Porto de Santos, Aeroportos de Guarulhos e Campinas, pontos 

de fronteira de Corumbá, Ponta Porã e Uruguaiana, e os Portos Secos de Betim e 

de Varginha. 

A Empresa B, há mais de dez anos, na região do Sul de Minas Gerais. 

Especializada na fabricação de produtos de informática, cresceu em número de 

funcionários e vendas ao longo desses anos.Com vários certificados de qualidade a 

companhia busca oferecer produtos diferenciados e que atendam às demandas do 

mercado interno. Atualmente, a Empresa B trabalha somente com importações, mas 

já possui estudos para iniciar as atividades de exportação. As principais unidades 

alfândegas utilizadas pela Empresa B são: Porto de Santos, Porto do Rio de Janeiro, 

Aeroporto de Confins, Porto Seco de Juiz de Fora e Porto Seco de Varginha. 
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A Empresa C, está sediada na região do Triângulo Mineiro, formada por uma Joint 

venture de 50% de participação de um grupo italiano, atuante no Brasil há mais de 

trinta e cinco anos e 50% de capital de uma empresa japonesa. A Empresa C atua 

no mercado agroquímico brasileiro desde 1979 e possui diversas certificações de 

qualidade, sendo reconhecida pelo mercado pelas suas pesquisas, pela qualidade 

de seus produtos e serviços. Atualmente, a empresa opera com importações de 

produtos acabados e matérias primas. As principais unidades alfândegas utilizadas 

pela organização são: Porto de Santos para produtos acabados, Porto Seco de 

Uberaba para desembaraço de matérias primas e aeroportos de Guarulhos e 

Viracopos para a importação de amostras. 

A Empresa D, fundada em 1975, especializada na produção de ração para animais, 

está localizada na região do Sul de Minas Gerais. A empresa realiza exportações 

para mais de 40 países dos cinco continentes e está entre as maiores empresas do 

ramo no Brasil. Atualmente, além das exportações a Empresa D, também realiza 

importações. As principais zonas alfândegas utilizadas pela empresa são: para 

exportação utilizam o Porto de Santos, o Porto Seco de Varginha e os pontos de 

fronteira de Chuí e Jaguarão, nas operações de importação são utilizados os 

aeroportos de Guarulhos, Campinas e Confins, além do Porto de Santos e Porto 

Seco de Varginha. A seguir será apresentado uma síntese da caracterização das 

empresas entrevistadas: 

 
Figura 13. Caracterização das empresas importadoras e/ou exportadoras entrevistadas 
Nota. Fonte: Elaboração do autor 
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Ao serem questionados sobre quais as principais justificativas para realizar as 

operações de desembaraço aduaneiro em Porto Seco do estado de Minas Gerais, 

os executivos entrevistados apontaram como principais justificativas: o benefício 

fiscal do ICMS concedido pelo governo do estado de Minas Gerais para cargas 

desembaraçadas dentro do Estado; a redução dos custos com a armazenagem em 

relação à zona primária; e a agilidade no desembaraço aduaneiro quando 

comparado à zona primária.  

Os apontamentos dos gestores confirmam as informações apresentadas pelos 

gestores dos Portos Secos que também apontaram os benefícios ficais, a agilidade 

do desembaraço e a redução dos custos da armazenagem como principais 

benefícios para a utilização dos Portos Secos. 

A localização é o fator de competição entre os Portos Secos mais apontada pelos 

importadores e exportadores no processo de escolha da unidade de zona 

secundária a ser utilizada para os desembaraços aduaneiros, a logística de remoção 

das cargas da zona primária para a zona secundária e posteriormente para a 

unidade dos importadores precisa ser competitiva em relação a custos. Os 

entrevistados apontaram ainda a presença de alguns órgãos anuentes e 

fiscalizadores, assim como, a agilidade no processo de desembaraço como pontos 

também analisados na escolha dos Portos Secos.  

Essa constatação, também, está de acordo com o posicionamento dos gestores dos 

Portos Secos, que afirmam que apesar de cada unidade possuir alguns diferenciais 

competitivos cada unidade apresenta uma zona de atuação bem definida e a 

escolha da unidade de Porto Seco por parte do cliente,em algumas vezes,está 

ligada a fatores exógenos, como a agilidade do desembaraço e a presença dos 

órgãos anuentes, fatores que não são passíveis de atuação dos gestores das zonas 

secundárias. 

Quando questionados sobre possíveis dificuldades para se utilizar as zonas 

secundárias as empresas importadoras e/ou exportadoras foram unânimes em falar 

que não enfrentam nenhuma dificuldade ao utilizar os serviços dos Portos Secos, 

não apresentando nenhuma sugestão de melhoria para os serviços das unidades de 

zona secundária. Ressaltando apenas que a demora na liberação da DTA, a falta de 
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plantão e o período de férias dos funcionários dos órgãos anuentes podem dificultar 

a utilização dos Portos Secos, causando uma demora maior na liberação da carga. 

Analisando-se as afirmações dos gestores é possível reconhecer um grau de 

satisfação elevado com os serviços prestados, ressaltando-se principalmente a 

agilidade no desembaraço aduaneiro, todos os gestores elogiaram os serviços dos 

Portos Secos. 

O excesso de burocracia na zona primária para obtenção da DTA divide opiniões 

dos gestores entrevistados, na visão dos executivos de duas empresas não existem 

grandes dificuldades para obtenção da DTA, entendendo que a dificuldade seria 

maior em realizar o desembaraço na própria zona primária, por isso, optam pelo 

Porto Seco. Já outros dois gestores apresentaram que os custos e a demora para a 

liberação da DTA dificultam a utilização dos Portos Secos, mas ainda sim a remoção 

para a zona secundária é vantajosa.  

Apesar da divisão opiniões, os gestores concordam que a utilização dos Portos 

Secos é vantajosa para suas operações, reafirmando que a redução dos custos 

logísticos, em especial no pagamento da armazenagem, os benefícios fiscais e a 

agilidade nos processos justificam essa definição estratégica. 

A interpretação da legislação por parte dos fiscais da Receita Federal não traz 

obstáculos ao uso dos portos secos, segundo todos os gestores entrevistados. 

Alguma dificuldade para a liberação de uma ou outra operação acontece, mas em 

um processo natural dentro das operações de importação e exportação. Essa 

análise dos gestores está de acordo também com o pensamento dos representantes 

dos Portos Secos que entendem que essa dificuldade já fez parte da realidade das 

operações no passado, mas que hoje já existe uma uniformização dos 

procedimentos e interpretações da legislação aduaneira. 

O horário de funcionamento da Receita Federal não foi considerado por nenhum dos 

gestores como algo que dificulte a utilização das unidades dos Portos Secos do 

estado. Apesar de reconhecerem que algumas empresas trabalham com prazos 

mais curtos e talvez o atendimento estendido poderia viabilizar as operações dessas 
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companhias nas zonas secundárias, porém, não é a realidade de nenhuma das 

empresas entrevistadas.  

No que tange a possíveis melhorias que o governo precisa fazer para otimizar a 

utilização dos portos secos e melhorar a competitividade das empresas que operam 

com o comércio exterior cada gestor apresentou sugestões bem diferentes, que 

serão exploradas a seguir. 

O executivo da Empresa A apontou a necessidade de criação de um Porto Seco na 

região do Norte de Minas Gerais, essa reivindicação é justificada pela localização da 

empresa, distante do Porto Seco mais utilizado por ela. Outro ponto apontado pelo 

gestor foi fim do monopólio dos portos, principalmente em relação à operação de 

desconsolidação de contêineres pelos terminais marítimos, que oneram muito as 

operações dos importadores. 

De acordo com o representante da Empresa B são necessários investimentos em 

infraestrutura para que os custos logísticos sejam reduzidos e as empresas tenham 

mais competitividade em seus produtos, melhoria das rodovias, investimento nos 

portos e aeroportos interferem diretamente nos custos dos produtos. A estabilização 

da economia e uma taxa cambial mais estável foram outros aspectos apontados.  

Para a Empresa C a redução da burocracia na zona primária e a melhoria das vias 

de transportes são importantes pontos para as operações de importação e 

exportação. A redução da carga tributária é apontada, também, como fator chave 

para que a empresa possa desenvolver mais e ter maior competitividade tanto no 

mercado interno quanto no ambiente externo. 

Já a representante da empresa D aponta que a desburocratização dos processos e 

a informatização dos órgãos anuentes seriam pontos que o governo precisa fazer 

para melhorar a competitividade das empresas que operam com o comércio exterior. 

Além disso, a principal melhoria que o governo poderia oferecer em relação ao Porto 

Seco de Varginha seria a maior disponibilidade de fiscais do Ministério da Agricultura 

que, atualmente, fazem certificação sanitária apenas duas vezes por semana. 

Algumas das sugestões apontadas pelos importadores e/ou exportadores 

apresentadas anteriormente coincidem com os apontamentos feitos pelos gestores 
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dos Portos Secos, outras complementam as considerações apontadas por eles ao 

longo da pesquisa. 
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5CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Conclusões 

O comércio internacional está repleto de oportunidades nas mais diversas formas de 

internacionalização utilizadas pelas empresas, destacando-se as importações e as 

exportações como as operações mais simples e mais utilizadas pelas organizações. 

As atividades de comércio exterior são complexas e exigem das empresas muito 

preparo e conhecimento para que possam lidar com as situações de competição 

internacional, com a legislação aduaneira, com as barreiras ao comércio 

internacional e com os custos envolvidos nas operações.  

As empresas brasileiras, ao realizarem as operações de importação e exportação 

buscam agilidade, custos competitivos, atendimento diferenciado e estruturas que 

atendam às suas mais diversas necessidades. Inseridos nesse cenário os Portos 

Secos foram criados com o intuito de interiorizar a logística aduaneira no Brasil, 

tendo em vista à sobrecarga dos portos e aeroportos e a morosidade no 

desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas ou a serem exportadas.  

O objetivo principal do estudo foi investigar o contexto dos Portos Secos em Minas 

Gerais, enquanto canais efetivos de facilitação do comércio exterior. Foi possível 

identificar, ao longo da pesquisa, as condicionantes da estrutura orgânica dos Portos 

Secos para melhor atender às necessidades dos importadores e exportadores, 

podendo-se destacar: a agilidade no desembaraço aduaneiro, a localização, a 

infraestrutura, a presença dos órgãos fiscalizadores e anuentes e os serviços 

adicionais agregados. 

Com base nos dados da pesquisa, foi possível levantar algumas conclusões. A 

primeira delas é falta de pesquisas na área, poucos estudos foram realizados no 

Brasil ao longo dos últimos dez anos, demonstrando assim o baixo interesse dos 

pesquisadores sobre o assunto e a existência de poucos pesquisadores 

especialistas na área. 

Uma segunda conclusão que pode ser apontada é a complexidade e o número de 

licenças necessárias para criação de uma unidade de zona secundária, sendo um 
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processo moroso, que depende de interesses políticos, de licitação da Receita 

Federal e elevados investimentos da iniciativa privada em infraestrutura para prestar 

os serviços possíveis dentro de uma zona secundária e acolher a estrutura 

administrativa dos órgãos fiscalizadores e anuentes.  

Os Portos Secos são administrados por empresas privadas, sob o regime de 

concessão pública. A estrutura física e administrativa, os empregados da área 

operacional como vigilantes, operadores de empilhadeira, recepção e administração, 

bem como, a tecnologia de gerenciamento das mercadorias armazenadas, são de 

responsabilidade da empresa que administra o Porto Seco. As permissionárias 

devem fornecer também a estrutura física e os materiais de trabalho para os agentes 

fiscalizadores e anuentes que estão lotados em cada unidade, porém, a 

responsabilidade pelos serviços desempenhados por esses agentes não estão sob o 

controle e responsabilidade das empresas administradoras. São fatores exógenos à 

organização apesar de atuarem dentro da sua estrutura interna. 

Nos Portos Secos podem ser desenvolvidas todas as operações realizas nas zonas 

primárias, sendo que alguns regimes aduaneiros especiais, como o entreposto 

aduaneiro, só são permitidos na zona secundária. Acrescenta-se a isso, a 

possibilidade de agregação de serviços com prévia autorização dos órgãos 

competentes, tais como: estadia de veículos e unidades de carga; pesagem; limpeza 

e desinfecção de veículos; fornecimento de energia; retirada de amostras; 

lonamento e deslonamento; colocação de lacres; exporgo e reexpurgo; unitização e 

desunitização de cargas; marcação e remarcação de volumes, para efeito de 

identificação comercial; etiquetagem, marcação e colocação de selos fiscais em 

produtos importados, com vistas ao atendimento de exigências da legislação 

nacional ou do adquirente; consolidação e desconsolidação documental (Ludovico, 

2007; Lara & Soares, 2005). 

Os portos secos estão instalados no interior do país com o objetivo principal de 

reduzir a demora na liberação das cargas e a falta de estrutura física das unidades 

de zona primária e interiorizar o despacho aduaneiro, levando-o para mais próximo 

das regiões produtoras onde estão localizados os importadores e exportadores 

brasileiros. Nesse sentido, outra conclusão identificada ao longo da pesquisa é a 

forte concorrência que os Portos Secos de Minas Gerais enfrentam em relação às 
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zonas primárias.A privatização dos portos e aeroportos fez com que as empresas 

que administram as zonas primárias se tornassem mais agressivas em suas 

estratégias comerciais e os Portos Secos encontram desafios, em alguns momentos, 

para competir com estas estratégias. A principal dificuldade está ligada à legislação 

aduaneira, o prazo curto e os trâmites operacionais para se obter o Documento de 

Trânsito Aduaneiro (DTA) para a remoção da carga da zona primária para a zona 

secundária foi apontado como um dos principais fatores limitantes para a maior 

utilização dos Portos Secos. Os gestores dos Portos Secos entendem que as zonas 

primárias deveriam ser somente pontos de passagem, que o procedimento para o 

DTA precisa ser mais simplificado, tendo em vista que a mercadoria ainda passará 

pela principal fiscalização que acontece no desembaraço aduaneiro. 

Para competir com as zonas primárias os gestores dos Portos Secos apresentaram 

diversas estratégias que têm sido tomadas ao longo dos anos, destacando-se: os 

investimentos em infraestrutura, equipamentos, treinamentos de funcionários;a 

competitividade em preços; a qualidade de atendimento; a proximidade dos clientes; 

a agilidade da Receita Federal na liberação das cargas; a logística integrada 

(armazenagem, transporte e gestão das informações em um só contrato); e os 

serviços agregados como locação de armazéns gerais nas proximidades dos Portos 

Secos. 

Além da concorrência com a zona primária, em alguns casos existe também a 

concorrência entre os Portos Secos. Porém, através da pesquisa foi possível 

concluir que a concorrência entre as unidades de zona secundária não acontece 

com a mesma intensidade e constância que se pensava no início da pesquisa. A 

definição do importador e do exportador está mais relacionada à localização do 

Porto Seco e aos custos logísticos envolvidos para ser realizar essa operação do 

que por outras condições ofertadas pelas unidades de zona secundária. 

A localização foi apontada, também, pelos gestores dos Portos Secos como um dos 

principais diferenciais competitivos. De acordo com a pesquisa cada unidade possui 

uma área de atuação.A proximidade dos principais portos e aeroportos do país, 

assim como das principais regiões produtoras, contribuem com os números 

apurados pelos Portos Secos de Minas Gerais. 
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A possibilidade de redução dos custos logísticos pode ser considerada como um dos 

fatores mais importantes na definição dos importadores e exportadores para 

utilizarem a zona secundária. A procura pela competitividade no mercado nacional e 

internacional faz com que as empresas busquem em seus fornecedores e 

prestadores de serviços alternativas tecnológicas e inovadoras que contribuam para 

o alcance de suas estratégias. A facilidade de negociação, a possibilidade de 

desenvolver outros serviços em um só contrato e os preços praticados pelos Portos 

Secos são atrativos para os importadores e exportadores. 

A agilidade do desembaraço foi apontada ao longo da pesquisa, também, como um 

grande diferencial. Faz-se necessário o entendimento das principais motivações que 

tornam o desembaraço aduaneiro na zona secundária mais rápido. A primeira 

consideração é o volume de processos por auditor fiscal. Na zona secundária o 

volume de cargas é bem menor quando comparado à zona primária, portanto, em 

parametrizações de canais diferentes de verde o tempo necessário para fiscalização 

é muito menor. Além disso, as filas e congestionamentos para se chegar e sair dos 

principais portos brasileiros não é uma realidade nos Portos Secos, que possuem 

uma estrutura planejada e preparada para receber o volume de cargas que, 

normalmente, trabalham.  

Os clientes entrevistados apontaram elevado de grau de satisfação com os serviços 

prestados pela zona secundária, demonstrando que as estratégias adotadas pelas 

empresas que administram os Portos Secos estão gerando resultados esperados no 

que tange ao atendimento das necessidades de seus clientes.  

Os estudos anteriores sobre os Portos Secos apontavam que a complexidade da 

legislação aduaneira e falta de padronização do seu entendimento, com 

interpretações diversas pelos agentes de fiscalização nas diferentes unidades 

alfândegas, eram fatores complicadores para a utilização dos Portos Secos. Porém, 

de acordo com a atual pesquisa essa dificuldade não é mais uma realidade, apesar 

de reconhecerem que tal problema já existiu no passado. Quando há alguma 

discordância da interpretação da fiscalização o importador ou o exportador possui a 

ferramenta do Processo de Consulta Pública à Receita Federal, utilizado para 

uniformização do entendimento e interpretação da legislação por parte do próprio 
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órgão em sua esfera administrativa. Essa conclusão demonstra o amadurecimento e 

evolução da interpretação das normas e regras do comércio exterior brasileiro. 

A desburocratização dos procedimentos e a informatização ainda foram apontados 

como necessários para maior competitividade e agilidade dos trâmites aduaneiros. 

Há de se reconhecer o esforço do governo nesse sentido, a implantação de novas 

versões do SISCOMEX Exportação e Importação são exemplos disso. Porém, o 

avanço da tecnologia e estratégias utilizadas pelas empresas parece estar sempre 

em um ritmo mais acelerado que a evolução das tecnologias disponibilizadas e 

utilizadas pelo governo, demonstrando assim uma lacuna na evolução do comércio 

exterior, que precisa ser identificada e reconhecida pelo governo como forma de 

acompanhar e garantir a competitividade das empresas brasileiras no comércio 

internacional. Acrescentam-se a esses itens outras reivindicações das empresas que 

realizam operações de compra e/ou de venda no âmbito internacional, tais como, a 

redução da carga tributária, melhoria nas vias de transporte, investimento nos portos 

e aeroportos brasileiros e até mesmo a implantação de novos Portos Secos, como 

sugerido na pesquisa a criação de uma unidade de zona secundária na região do 

Norte de Minas Gerais. 

As empresas que administram os Portos Secos, também, apresentaram diversas 

contribuições que o governo poderia desenvolver para contribuir com a maior 

utilização dos Portos Secos e como forma de melhorar a competitividade das 

empresas que operam com o comércio exterior. Além dos itens apontados 

anteriormente, pode-se acrescentar: a necessidade de aumento do quadro de 

funcionários da Receita Federal e principalmente dos demais órgãos anuentes, que 

não estão presentes em todos os Portos Secos do estado; a importância da 

isonomia dos órgãos de fiscalização nos ambientes alfandegados, para que esse 

fator exógeno à gestão dos Portos Secos não interfira na escolha do importador ou 

exportador, deixando a competição voltada para a estrutura, o atendimento, o custo 

e demais itens que farão a diferença na escolha dos clientes pela zona alfandegada 

onde realizará o desembaraço aduaneiro. 

Diante dessas reivindicações, é possível concluir que apesar da evolução ocorrida 

ao longo dos últimos anos, muito ainda precisa ser feito, principalmente pelo 

governo, como forma de flexibilizar as operações, dando maior agilidade e 
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competitividade a toda cadeia da logística internacional. Esta política certamente 

haverá de possibilitar que os Portos Secos sejam cada vez mais canais de 

facilitação do comércio exterior do estado de Minas Gerais e do Brasil. 

As operações dos Portos Secos estão suscetíveis a vários fatores externos. As 

crises econômicas mundiais, a oscilação do dólar, os incentivos governamentais ou 

a falta deles e os mais diversos movimentos econômicos nacionais e internacionais 

interferem diretamente nas operações de comércio exterior, hora contribuindo para 

as operações hora prejudicando e reduzindo os números da atividade. 

Por fim, acredita-se que Porto Seco deve ser analisado como um vetor de 

desenvolvimento regional, haja vista que todos os gestores das unidades de zona 

secundária afirmaram que várias empresas se instalaram nas cidades e regiões 

próximas das unidades alfandegadas após o início de suas operações, contribuindo 

para o desenvolvimento regional, gerando empregos e renda para a cidade e região. 

 

5.2 Limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros 

Uma das limitações da pesquisa está ligada ao número de importadores e 

exportadores entrevistados. A dificuldade de acesso a esses gestores, a limitação de 

tempo deles foi um fator complicador que acabou por limitar o número de executivos 

entrevistados. Talvez uma pesquisa quantitativa através de um Survey com mais 

importadores e exportadores pudesse trazer mais contribuições aos resultados. 

Outra limitação da pesquisa foi não ter buscado importadores e exportadores da 

região que não utilizam os portos secos, essa pesquisa poderia ter contribuído para 

entender os principais motivos da não utilização das zonas secundárias. Esta 

conduta poderia confirmar ou não as ponderações dos gestores dos Portos Secos 

que apontaram a dificuldade na obtenção do DTA, a forte concorrência com as 

zonas primárias e o horário de funcionamento dos Portos Secos do estado como as 

principais dificuldades para concorrência com as zonas primárias. Através das 

informações coletadas com os importadores e exportadores pesquisados não foi 

possível confirmar estas afirmações.Nesse mesmo sentido, os gestores dos Portos 
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Secos podem ter apresentado somente os aspectos positivos sobre as atividades 

desenvolvidas pelas unidades de zona secundária revelando-se assim outra 

limitação da pesquisa. 

A subjetividade do pesquisador, na condição de funcionário de uma empresa de 

despacho aduaneiro, imerso na realidade cotidiana das operações de importação e 

exportação, pode ter comprometido, embora involuntariamente, a interpretação dos 

dados, ainda que os cuidados tenham sito tomados para que isso não acontecesse. 

A dificuldade de se obter os números exatos de operações de cada unidade de 

Porto Seco, também, revela-se como um fator limitante da pesquisa. Apesar das 

inúmeras tentativas por e-mail junto a alguns órgãos governamentais de obter tais 

informações a ausência de retorno impediu que o pesquisador pudesse trabalhar 

esses dados ao longo da pesquisa e complementar assim os resultados da análise 

qualitativa. 

Por fim, a confidencialidade de algumas informações pode ser considerada outra 

limitação do estudo, acredita-se que essa seja a justificativa para recusa do grupo 

administrador do Porto Seco de Juiz de Fora em conceder a entrevista para a 

pesquisa. Contudo, acredita-se que o estudo contribuiu para o entendimento das 

operações e da estrutura orgânica dos Portos Secos, demonstrando os desafios 

enfrentados pelas unidades de zona secundária de Minas Gerais para aumentar a 

sua participação nas operações de comércio exterior, que por sua vez, contribuem 

na geração de empregos e de renda, atração de novos investimentos para o Estado 

e movimento da economia. 

Próximas pesquisas podem ser desenvolvidas no sentido de confirmar a realidade 

dos Portos Secos em outros estados. Assim sugere-se, em especial, uma pesquisa 

no estado de São Paulo, onde há a maior concentração de Portos Secos do País.  

A análise do impacto da Lei dos Portos aprovada no ano de 2013 que projeta 

investimentos em larga escala nos portos de zona primária, também, pode ser foco 

de estudo de futuras pesquisas. 

Estudos sobre a viabilidade e necessidade de implantação de novas unidades de 

Portos Secos no estado de Minas Gerais revelam-se outra oportunidade de estudos, 
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em especial nas regiões do Norte de Minas Gerais e Vale do Jequitinhonha e 

Mucuri. 

Por fim, outros estudos envolvendo os benefícios e os desafios para a utilização dos 

mais diversos regimes aduaneiros especiais podem contribuir para melhor 

entendimento da academia de tais assuntos que são pouco discutidos e analisados 

pelos pesquisadores. 
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APÊNDICE 

Apêndice A –Roteiro para entrevista do fiel do armazém ou diretor 
administrativo/comercial do porto seco 

1) Quando surgiu a ideia de se construir um porto seco na cidade? 

 

2) Quando foi inaugurada esta unidade de porto seco? 

 

3) Quais as principais motivações para criação de um porto seco na cidade? 

 

4) Qual a estrutura / capacidade ofertada atualmente pelo porto seco? 

 

5) Esta capacidade é utilizada em sua plenitude ou existe capacidade ociosa? 

Se existe capacidade ociosa, em sua opinião, quais são as principais justificativas? 

 

6) A concorrência entre os portos da zona primária e os portos secos diminui o 

uso dos portos secos? 

 

7) O que tem sido feito para competir com a concorrência com a zona primária? 

 

8) Quais as principais justificativas para os importadores e exportadores 

utilizarem a zona secundária? 

 

9) Em relação à concorrência entre os portos secos, o que a empresa tem feito 

para conquistar novos clientes e fidelizar os clientes existentes? 

 

10) Quais os principais diferenciais competitivos desta unidade de porto seco em 

relação aos demais portos secos existentes no Estado? 

 

11) Quais os principais desafios enfrentados pelo porto seco para sua prestação 

de serviços? 
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12) O excesso de burocracia na zona primária para a obtenção do DTA dificulta o 

uso dos portos secos? 

 

13) A liberdade de interpretação da legislação por parte dos fiscais da Receita 

Federal traz obstáculos ao uso dos portos secos? 

 

14) O funcionamento da Receita Federal entre segunda e sexta-feira somente em 

horário comercial reduz o uso dos portos secos? 

 

15) O que o governo precisa fazer para contribuir para maior utilização dos portos 

secos? 

 

16) O que o governo precisa fazer para melhorar a competitividade das empresas 

que operam com o comércio exterior? 
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Apêndice B –Roteiro para entrevista de importador e/ou exportador 

1) Quais as operações de comércio exterior realizadas pela sua empresa? 

(   ) Importação 

(   ) Exportação 

(   ) Drawback 

(   ) Entreposto Aduaneiro 

(   ) Admissão temporária 

(   ) Exportação temporária 

(   ) Outros ____________________________________________ 

 

2) Quais os portos/aeroportos/pontos de fronteira utilizados para as operações 

de desembaraço aduaneiro importação/exportação? 

 

3) A empresa utiliza ou já utilizou algum porto seco no estado de Minas 

Gerais?Obs.: Se sim responda às questões 4 a 8, se não, vá direto à questão 9. 

 

4) Qual (ais) porto(s) seco(s) utilizado(s) pela empresa para o desembaraço 

aduaneiro? 

 

5) Quais as principais justificativas para realizar as operações em um porto seco 

de Minas Gerais? 

 

6) O que determina a escolha de um porto seco em relação aos outros 

localizados em Minas Gerais? 

 

7) Quais as dificuldades enfrentadas pela empresa ao utilizar os serviços dos 

portos secos? 

 

8) Quais as possíveis sugestões para melhorias dos serviços prestados pelos 

portos secos? 

 

9) Por que a empresa não realiza o desembaraço aduaneiro nos portos secos de 

Minas Gerais? 
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10) O excesso de burocracia na zona primária para a obtenção do DTA dificulta o 

uso dos portos secos? 

 

11) A concorrência entre portos da zona primária e portos secos diminui o uso 

dos portos secos? 

 

12) Os custos dos serviços no porto seco inviabilizam sua utilização? 

 

13) A liberdade de interpretação da legislação por parte dos fiscais da Receita 

Federal traz obstáculos ao uso dos portos secos? 

 

14) O funcionamento da Receita Federal entre segunda e sexta-feira somente em 

horário comercial reduz o uso dos portos secos? 

 

15) Quais os impactos de possíveis melhoras na infraestrutura logística brasileira 

na competitividade da sua empresa? 

 

16) O que o governo precisa fazer para melhorar a competitividade das empresas 

que operam com o comércio exterior? 

 


