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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta um estudo de caso sobre exportação de buchas vegetais 

referente ao estágio obrigatório supervisionado do curso de Gestão do Agronegócio da 

Universidade Brasília – Campus de Planaltina. O objetivo deste trabalho é contextualizar a 

produção de buchas vegetais brasileiras visando fornecer informações e subsídios para as 

pequenas e médias empresas do setor que almejam a internacionalização por meio da 

exportação. Além disso, serão apresentados dados estatísticos e informações acerca de 

acordos preferenciais de comércio negociados pelo Brasil,  com intuito de auxiliar os 

produtores a entender o tema, para que eles possam definir a melhor estratégia para a 

iniciação dos negócios internacionais.  

 

Palavras-chaves: Buchas vegetais. Exportação. Internacionalização.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este relatório de estágio tem como objetivo realizar um estudo sobre a exportação de 

buchas vegetais brasileiras e visa fornecer informações e subsídios para as pequenas empresas 

do setor que desejem realizar sua primeira exportação. Baseia-se em questionamentos e 

dúvidas apresentadas por uma empresa do setor, a qual foi visitada em pesquisa de campo 

durante o estágio. A empresa que inspirou esse trabalho situa-se na cidade de Pirenópolis – 

Goiás, e é chamada “Fibra Forte”. O estágio foi realizado no âmbito do projeto de pesquisa 

coordenado pela professora Susan Elizabeth Martins Cesar de Oliveira, intitulado 

“Internacionalização e competitividade do agronegócio brasileiro no século XXI: acesso a 

mercados e inserção em cadeias globais de valor”. 

A metodologia utilizada no relatório baseia-se em uma revisão bibliográfica da 

literatura relacionada ao tema, análise de dados estatísticos disponibilizados pelo governo 

brasileiro e estudo dos acordos preferenciais negociados pelo Brasil que incluem reduções 

tarifárias para produtos produzidos a partir de bucha vegetal. É por meio dessa análise que 

foram obtidas informações relevantes para ajudar as empresas do setor a introduzirem seus 

produtos no mercado internacional.  

A abordagem desse tema é relevante por ser considerado um produto pouco 

estudado, não havendo muitos trabalhos acadêmicos sobre o assunto. É uma cultura que 

poderia ter mais importância, por ser considerado um produto sustentável e potencialmente 

ecologicamente correto, adaptado à produção em pequenas áreas e proveniente 

majoritariamente da agricultura familiar. A demanda por buchas vegetais vem crescendo, 

tanto no Brasil como no exterior, mas faltam informações oficiais básicas acerca de sua 

produção nacional e maior institucionalização e organização do setor.   

 Esse trabalho foi realizado com intuito de amparar os produtores com informações 

relevantes acerca da internacionalização por meio da exportação. O mesmo pode influenciar 

empresas a procurarem o preparo organizacional para alcançarem novos mercados tanto 

domésticos como externos, conferindo à empresa ganhos em competitividade, novos contratos 

e novos consumidores. Observa-se também as possibilidades advindas para exportação 

indireta, por meio da conexão a empresas líderes de cadeias globais de valor no setor de 

higiene pessoal e grandes varejistas internacionais, como Carrefour e Walmart.  
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O presente trabalho contém oito seções: i) produção brasileira de buchas vegetais e 

seu potencial exportador; ii) internacionalização de empresas; iii) análise do preparo para a 

internacionalização; iv) estratégias para o sucesso do produto no exterior; v) integração 

regional e seus acordos; vi) procedimentos para a exportação; vii) instituições e sites para 

auxílio no processo de exportação; viii) considerações finais.  

 

2. PRODUÇÃO BRASILEIRA DE BUCHAS VEGETAIS E SEU POTENCIAL 

EXPORTADOR 

 

A espécie de bucha mais conhecida e cultivada no Brasil é a Luffa cylindrica. A fibra 

do fruto maduro é muito utilizada em todo o mundo na limpeza geral e higiene pessoal. Na 

indústria, as fibras são empregadas em estofamentos, dispositivos de filtragem e de 

isolamentos acústicos e térmicos, dentre outras aplicações (MAROUELLI; SILVA; LOPES, 

2013). 

Originária da Ásia, a bucha foi trazida para o país pelas mãos dos portugueses durante 

a colonização. Hoje, o cultivo no Brasil atinge várias regiões, sendo realizado em pequenas 

áreas da agricultura familiar, presente em quase todo o território nacional. De cultivo 

tradicional e espontâneo de “fundo de quintal”, as produções de bucha vegetal vêm tomando 

uma maior proporção e profissionalização nos últimos dez anos (MAROUELLI; SILVA; 

LOPES, 2013). 

Embora não haja dados oficiais sobre plantações comerciais no país, a cidade de 

Bonfim – Minas Gerais, é considerada a capital da bucha natural, com produção anual de 

aproximadamente 100 mil dúzias. Segundo Marouelli, Silva e Lopes (2013), o município de 

Bonfim, concentra o maior pólo de produção com área plantada superior a 100 hectares. A 

empresa entrevistada durante o estágio situa-se fora deste pólo, mas de acordo com seu site, 

ela seria a maior empresa produtora de buchas vegetais da América Latina, com 35 mil pés de 

buchas cultivadas em Pirenópolis, Goiás.  

Com orientação de técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER) e apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas Empresas 

(SEBRAE), os produtores se organizaram e hoje produzem, processam e comercializam 

bucha vegetal para diversas regiões do Brasil. Uma das dificuldades da implantação da cultura 

é a inexistência de sementes padronizadas e fiscalizadas no mercado. Os produtores recorrem 
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as cidades produtoras para obter as sementes o que implica em uma grande diversidade de 

sementes, assim, pode acarretar em baixo poder de germinação e trazer pragas ou doenças 

para a produção. A carência de pesquisa e informações técnicas para o cultivo e 

beneficiamento é outro fator restritivo e que dificulta a atividade. Práticas incorretas 

provocam baixa produtividade e buchas de menor qualidade (RURAL PECUÁRIA, 2011).  

A produção brasileira, embora seja em grande parte para consumo nacional, tem 

também sido exportada. Dados do  Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, 

denominado como AliceWeb, da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) demonstram exportações ainda 

insipientes para os mercados do MERCOSUL, NAFTA e União Européia, possuindo 

potencial de crescimento.  

As estatísticas para as exportações de buchas foram consultadas através do código 

Nomenclatura Comum do Mercosul, mais conhecida como NCM. Para a pesquisa foram 

selecionados três blocos econômicos: Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, Acordo de 

livre comercio da América do Norte – NAFTA e União Europeia – UE. A tabela a seguir 

apresenta exportações brasileiras do código NCM 14049090, referente aos produtos bucha 

vegetal grossa, bucha vegetal média e bucha in natura.  

Tabela 1 – Exportações do código NCM 14049090  

Período US$ FOB US$ FOB US$ FOB 

 MERCOSUL NAFTA UE 

2010 10.618 152 2.776 

2011 11.601 67.726 35.790 

2012 8.149 68.950 6.572 

2013 42.324 4.253 149.585 

2014 6.062 5.442 78.267 

2015* 34.726 8.579 61.581 

Fonte: ALICEWEB (2015). (*) Valores referentes de janeiro a setembro.  

 

Em relação as exportações e seus destinos, exportações para o Mercosul e a União 

Europeia apresentaram um crescimento significativo no valor exportado em 2013. Em 2014 

houve uma queda nos números em relação ao ano anterior. Em 2015 apresentam valores 

positivos, o Mercosul ultrapassou o valor de 2014 e a União Européia apresenta um valor 

próximo ao valor anterior. O Nafta vem apresentando crescimento nos valores exportados 



9 
 

desde 2013, o que é também muito importante. Sendo assim, seriam blocos econômicos 

interessantes para se começar a exportar estes produtos.  

A tabela a seguir apresenta exportações brasileiras do código NCM 39249000, 

referente a buchas mais processadas e embaladas, como buchas em formato de luvas, buchas 

biodegradáveis, dentre outros.  

Tabela 2 – Exportações do código NCM 39249000 

Período US$ FOB US$ FOB US$ FOB 

 MERCOSUL NAFTA UE 

2010 7.047.605 3.340.691 677.026 

2011 8.006.481 5.412.827 700.605 

2012 7.917.984 2.549.534 145.660 

2013 7.698.435 2.747.044 54.447 

2014 7.533.400 2.609.659 174.954 

2015* 6.181.161 2.523.733 126.491 

Fonte: ALICEWEB (2015). (*) Valores referentes de janeiro a setembro. 

 Com base na Tabela 2, observa-se que exportações para o Mercosul e o Nafta 

apresentaram um certo equilíbrio nos valores a partir de 2012. Isso  pode representar um 

mercado de exportações consistente e mais seguro. Nota-se também que em comparação com 

o produto analisado na Tabela 1, os produtos referentes à NCM 39249090 são mais 

manufaturados e contém maior agregação de valor, gerando também maiores divisas com sua 

exportação.  

 

3. INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS 

 

A integração econômica e interdependência entre os países conferiram benefícios 

para os negócios internacionais como a diminuição das barreiras comerciais e desembaraço 

das transações internacionais. Sendo assim, as empresas começaram a buscar oportunidades 

no mercado internacional. A internacionalização baseia-se na participação ativa da empresa 

nos mercados externos. A internacionalização de uma empresa pode ser um fenômeno amplo 

e gradual, envolvendo desde a exportação de produtos até a produção direta no mercado 

externo. De uma forma simples, a internacionalização de uma empresa dá-se quando seus 

gestores resolvem atuar em outros países (MENDES; FERREIRA, 2011). 
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As empresas buscam a internacionalização por variados motivos, como aumentar a 

margem de vendas e lucros, garantir clientes no exterior para minimizar a dependência do 

mercado interno, aumentar a competitividade para enfrentar a concorrência de forma eficaz, 

obter relações vantajosas com parceiros estrangeiros, aperfeiçoar os fatores de produção, entre 

outros.  

A internacionalização, contudo, possui dificuldades e isso acontece porque o 

mercado externo é constituído por países com idiomas, hábitos, culturas e leis divergentes, 

dificuldades essas que devem ser consideradas pelas empresas que se preparam para exportar 

(EXPORTAÇÃO PASSO A PASSO, 2011). 

A primeira alternativa para uma internacionalização é a exportação, considerada 

como uma forma inicial de entrada e atuação em um país externo. Por ser basicamente a saída 

da mercadoria do território nacional para um território internacional e que decorre de um 

contrato de compra e venda, a exportação é a alternativa que possui menor risco. Sendo assim, 

é indicada para a primeira experiência internacional de uma empresa. A exportação refere-se a 

uma “estratégia de entrada que consiste na venda de bens e serviços a clientes localizados no 

exterior, a partir de uma base no país de origem ou em um terceiro” (CAVUSGIL; KNIGHT; 

RIESENBERGER, 2010, p. 4).  

A exportação pode ser dividida em exportação direta e indireta. A primeira refere-se 

à operação em que o gestor da empresa é o próprio exportador do produto, entretanto, há uma 

necessidade de amplo conhecimento no processo de exportação. A segunda é realizada por 

empresas que serão responsáveis pelo processo de exportação, por exemplo trading 

companies (MENDES, FERREIRA, 2011). 

A principal vantagem de se conquistar mercados externos é a diminuição dos riscos 

do negócio. Exportar é diluir riscos e evitar instabilidade. Ao optar por vender seus produtos 

em mercados externos, o gestor diminui a dependência do mercado interno e passa a contar 

com a diversificação de mercados (interno e externo), o que proporciona à empresa uma 

maior segurança contra as oscilações de demanda interna.  

Traz um aumento de produtividade porque exportar implica no aumento da escala de 

produção, que pode ser obtido pela utilização da capacidade ociosa da empresa e/ou pelo 

melhoramento de seus processos produtivos. Já que o aumento do número de clientes leva à 

redução do custo por unidade, aumentando também a capacidade de negociação na compra 
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dos insumos, o que tende a reduzir mais ainda o custo de produção (EXPORTAÇÃO PASSO 

A PASSO, 2011).  

Confere a empresa um aumento da capacidade inovadora, as empresas exportadoras 

tendem a ser mais inovadoras que as não exportadoras, a interação com novos mercados 

proporciona o acesso à tecnologia e know-how para adequar o produto aos padrões de 

exigência dos novos mercados, o que também propicia uma melhoria na qualidade do produto 

que passam a ter padrão internacional (EXPORTAÇÃO PASSO A PASSO, 2011).  

Geralmente, quando uma empresa passa a exportar ela obtém melhoras significativas 

na imagem da empresa. Ao tornar-se uma empresa exportadora, a mesma adquire 

competitividade em relação aos seus concorrentes.  

 

4. ANÁLISE DO PREPARO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

As empresas que querem ingressar na internacionalização se mostram preocupadas 

em relação ao seu preparo para a internacionalização, os gestores na maioria das vezes não 

possuem o conhecimento pleno acerca do tema. Para eles, se uma empresa decide as escuras 

seguir para uma internacionalização, sem o preparo devido, resultará em um risco que poderá 

comprometer o futuro da empresa, pois um erro pode levar a empresa a ter prejuízos ou até à 

falência. 

O objetivo de uma empresa ao analisar seu preparo organizacional para a 

internacionalização é identificar quais recursos possui e até que ponto são suficientes para que 

as atividades internacionais sejam bem-sucedidas (CAVUSGIL; KNIGHT; 

RIESENBERGER, 2010). 

A seguir, a Tabela 3 ilustra as principais tarefas para serem feitas na análise do 

preparo organizacional, assim como a avaliação das oportunidades.  
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Tabela 3 – Principais tarefas na avaliação do preparo organizacional e de oportunidades no mercado global.  

Tarefa Objetivos Critérios de seleção Resultados 

Analisar o preparo 

organizacional para 

a internacionalização 

Propiciar uma 

avaliação objetiva do 

prepara da empresa 

Avaliar os fatores: 

 Recursos financeiros 

 Habilidades e 

competências 

 Comprometimento e 

motivação por parte do 

gestor 

Pontos fortes e 

fracos da empresa e 

recomendações 

para corrigir as 

deficiências. 

Classificar países 

para identificar 

mercados-alvos 

Reduzir o número de 

países que merecem 

uma análise mais 

profunda como 

mercado-alvo 

Avaliar nos países: 

 Tamanho de mercado e 

taxa de crescimento 

 Poder aquisitivo e 

capacidade de consumo 

 Receptividade do país 

as importações 

 Risco político, cambial 

e cultural 

Identificação de 

cinco a seis 

mercados de alto 

potencial 

Selecionar parceiros 

de negócios 

qualificados  

Determinar o tipo de 

parceiro de negócio 

internacional, 

esclarecer as 

qualificações de um 

parceiro ideal e 

planejar a estratégia de 

entrada 

Avaliar e selecionar 

parceiros com base em: 

 Experiência em 

manufatura e marketing 

 Comprometimento com 

a internacionalização 

 Acesso a canais de 

distribuição 

 Conhecimentos 

técnicos  

 Qualidade da equipe  

Determinação das 

atividades de valor 

agregado 

necessárias aos 

parceiros de 

negócios 

Listar os atributos 

desejáveis desses 

parceiros  

 

Avaliar a adequação 

dos produtos da 

empresa para 

mercados externos 

Conduzir uma 

avaliação sistemática 

da adequação dos 

produtos para os 

clientes internacionais. 

Avaliar o grau de 

afinidade entre o 

produto e as 

necessidades dos 

consumidores 

Avaliar os produtos de uma 

empresa em relação a: 

 Características e 

requisitos dos 

consumidores 

estrangeiros 

 Regulamentações 

impostas pelo Governo 

 Características das 

ofertas dos 

concorrentes 

Determinação dos 

fatores que afetam 

o potencial de 

mercado de um 

produto 

Identificação das 

necessidades de 

adaptação que 

podem ser 

requeridas para 

iniciar ou dar 

continuidade a 

entrada em um 

mercado 
Fonte: Adaptado de CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER (2010).  

Essa avaliação se torna um processo contínuo, os gestores devem estar sempre 

verificando a capacidade da empresa de realizar adaptações como forma de adequar-se as 

tendências, hábitos e preferências do país específico.  
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5. ESTRATÉGIAS PARA O SUCESSO DO PRODUTO NO EXTERIOR 

 

Para o acesso aos mercados internacionais é imprescindível o conhecimento do 

mercado externo, assim como as estratégias para a adequação do produto para um consumidor 

diferente com o qual o empreendedor está acostumado e os possíveis canais de distribuição no 

país importador. 

 

5.1 PESQUISA DE MERCADO 

 

A pesquisa de mercado é um instrumento de orientação para a tomada de novas 

decisões, deve ser aplicada quando os resultados contribuírem para o conhecimento de um 

determinado mercado, assim reduzindo as incertezas e auxiliando nas decisões.  

A pesquisa serve para a abertura ou expansão de um novo negócio. A primeira 

providência que um empreendedor deve tomar é desenvolver uma análise. A pesquisa é um 

recurso vital que serve para: conhecer o perfil do cliente; descobrir a estratégia dos 

concorrentes, e assim, observar seus pontos fortes e fracos; e analisar os fornecedores 

(SEBRAE).  

O objetivo da pesquisa de mercado é possibilitar ao empreendedor uma análise com 

os potenciais importadores para o produto que pretende exportar, os países concorrentes. 

Oferece também uma dimensão do mercado, ajudando na identificação de segmento de 

mercado mais competitivo e lucrativo, na identificação de novas tendências e o quantitativo 

que o mercado necessita (demanda), assim como os preços em que os consumidores estariam 

dispostos a pagar pelo produto. 

 

5.2 MARKETING INTERNACIONAL 

 

O marketing internacional segundo a definição de Keegan e Green (1999) é um 

processo que visa aperfeiçoar os recursos e orientar os objetivos de uma organização através 

das oportunidades de um mercado global. 
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A estratégia de marketing internacional refere-se a um plano de ação que orienta a 

empresa sobre: como posicionar sua imagem e seus produtos no mercado externo, quais 

segmentos são seus clientes-alvo (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 2010). 

O composto de marketing internacional é representado pelos tradicionais quatro Ps: 

produto, praça, promoção e preço.  

 

5.2.1 PRODUTO 

 

A principal questão que deve ser analisada em relação ao produto é: quais os 

produtos do portfólio da empresa deverão ingressar no mercado externo. Após a análise e 

tomada a decisão sobre os produtos, é necessário um planejamento de produto em nível 

internacional que inclua a análise de mercados, as adequações necessárias nos produtos, etc. 

(LANZANA ET AL., 2006).  

 

5.2.2 PREÇO 

 

Existem três alternativas muito importantes para se calcular o preço final do produto 

para o consumidor. A primeira se baseia no custo do produto, adicionam-se todos os custos 

logísticos e de distribuição, até o mercado-alvo. A segunda baseia-se no valor percebido pelo 

consumidor do mercado-alvo, considera-se o preço de penetração de mercado, com o qual o 

produto entra com alta qualidade, mas com preços baixos com intuito de conquistar o 

mercado. A terceira baseia-se no preço dos concorrentes, a fim de conquistar ou promover a 

manutenção de certa parte do mercado (LANZANA ET AL., 2006). 

 

5.2.3 PRAÇA (LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO) 

 

Segundo Lanzana et al. (2006), “a distribuição e logística têm como objetivo criar a 

utilidade para o consumidor, por meio do valor percebido, o que aumenta a vantagem 

competitiva da empresa”. Sendo assim, a utilidade do canal relaciona-se com um local 

(disponibilidade do produto em um local adequado ao consumidor), tempo (disponibilidade 

do produto no tempo esperado pelo consumidor), forma (disponibilidade do produto pronto 
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para ser usado) e informação (disponibilidade de respostas e de comunicação sobre o 

produto). 

A abordagem de estratégias de distribuição implica que se defina o tipo de sistema de 

comercialização a ser utilizado no mercado internacional. A empresa deve perceber que, nos 

diferentes países, os canais de distribuição são altamente diversos. Para ser eficiente, um canal 

deve contemplar os aspectos: características do produto, da empresa, dos consumidores, dos 

concorrentes e dos intermediários.  

 

5.2.4 PROMOÇÃO 

 

É imprescindível para o sucesso de um produto no processo de exportação que se 

utilize uma abordagem em longo prazo, sendo necessária a utilização de diversas ferramentas 

de promoção combinadas para se obter o sucesso na promoção do produto (LANZANA ET 

AL., 2006).  

“Deve-se identificar o público-alvo, definindo quem vai comprar o produto; e depois 

devem ser consideradas as opções, avaliando-se o potencial e o interesse do comprador pelo 

produto, a eficiência do produto, etc.” (LANZANA ET AL., 2006).  

Segundo Lanzana et al. (2006), deve-se projetar e preparar o material promocional 

com informações claras e simples, trazendo mensagens que enfatizam os benefícios do 

produto, utilizando-se de frases curtas e apelos chamativos. Esse material promocional deve 

ser sempre crível, informativo e claro.   

A promoção em feiras ou eventos serve como um ponto de ligação entre os 

produtores de buchas que pretendem exportar e o possível importador estrangeiro, assim, o 

produto divulga e expõe o seu produto.  

As feiras servem como ponto de encontro para pessoas interessadas em comprar ou 

vender, sendo assim, é um forte instrumento de promoção comercial. Possibilita a 

apresentação do produto e evita a dispersão dado que foca exatamente nos consumidores que 

se interessam na empresa (LANZANA ET AL., 2006).  

É fundamental que estejam presentes ao estande pessoas com conhecimento técnico, 

que possam dar explicações sobre os produtos, e também pessoas responsáveis pelas vendas e 
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acordos. Esses representantes devem estar capacitados para esclarecer todas as dúvidas, 

atender o público e disponibilizar o material promocional (LANZANA ET AL., 2006).  

No Brasil existem algumas feiras que seriam interessantes para os produtores de 

buchas vegetais participarem, seriam elas: A feira internacional dos cerrados 

(AGROBRASÍLIA) a qual ocorre todos os anos na região do PAD-DF; A feira internacional 

de cosméticos e beleza (BEAUTY FAIR); A feira de produtos e serviços para higiene, 

limpeza e conservação ambiental (HIGIEXPO); entre outras.  

 

6. INTEGRAÇÃO REGIONAL E ACORDOS DE PREFERÊNCIAS 

TARIFÁRIAS 

 

Com a integração regional países formam alianças que objetiva a redução das barreiras 

ao comércio e aos investimentos.  

A integração regional resulta da formação de um bloco econômico, uma área 

geográfica que consistem em dois ou mais países que concordam em buscar uma integração 

econômica por meio de redução de tarifas, barreiras, etc. (CAVUSGIL; KNIGHT; 

RIESENBERGER, 2010). 

Analisando os acordos dos quais o Brasil participa em relação as buchas vegetais, 

estão eles: acordos de preferência tarifaria e acordos de livre comércio. 

De acordo com Almeida (2013), existem dois tipos de acordos de integração 

superficial sendo elas: áreas de preferência tarifárias (APTs) e zonas de livre-comércio (ZLC). 

Nas APTs, existe a redução ou eliminação de tarifas e outras barreiras tarifarias entre dois (ou 

mais) países para um número limitado de produtos. A ZLC estabelece a eliminação total das 

tarifas ou outras barreiras entre dois (ou mais) países. 

O Brasil faz parte do bloco econômico Mercado Comum Do Sul (MERCOSUL), o que 

traz diversos benefícios em transações com países do mesmo bloco.  

O processo de integração regional no âmbito do Mercosul, se iniciou em 26 de março 

de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção pelos governos de Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai.Todos os países da América do Sul participam do Mercosul, seja como 

Estado Parte, seja como Estado Associado. Estados partes são: Argentina, Brasil, Paraguai, 

Uruguai e Venezuela (MERCOSUL).  
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É importante para uma empresa exportadora analisar os países que possuem acordos 

comerciais com o Brasil, como forma de facilitar as transações e de conhecer as possíveis 

barreiras tarifárias e não tarifárias.   

Há duas categorias mais comuns de barreiras. As barreiras tarifárias referem-se às 

tarifas de importações e taxas diversas. Barreiras não-tarifárias referem-se a restrições 

quantitativas, licenciamento de importação, procedimentos alfandegários, medidas 

antidumping, medidas compensatórias, subsídios, medidas de salvaguarda e medidas 

sanitárias e fitossanitárias (MDIC). 

Sendo assim, foi utilizado o sistema CAPTA (Consulta aos Acordos de Preferências 

Tarifárias), que é uma ferramenta de divulgação dos acordos comerciais brasileiros. O 

CAPTA foi desenvolvido com o intuito de informar o operador de comércio exterior sobre 

preferências tarifárias negociadas entre o Brasil e seus parceiros comerciais ou concedidas 

unilateralmente por determinados países ao Brasil.  

A tabela 4 apresenta os acordos de preferência tarifária para exportações brasileiras 

do código NCM 14049090, referente aos produtos: Bucha vegetal grossa, bucha vegetal 

média e bucha in natura. 

Tabela 4 – Acordos de preferência tarifária para NCM 14049090 

País Acordo Preferência 

Argentina APTR04 - Argentina - Brasil 20% 

Argentina ACE 18 - Mercosul 100% 

Bolívia APTR04 - Brasil - Bolívia 8% 

Bolívia ACE36- Mercosul - Bolívia 100% 

Chile APTR04 - Chile - Brasil 12% 

Chile ACE35 – Mercosul-Chile 100% 

Colômbia APTR04 - Colômbia - Brasil 12% 

Colômbia ACE59 - Mercosul - Colômbia 100% 

Cuba APTR04 - Cuba - Brasil 12% 

Equador ACE 59 - Mercosul - Equador 100% 

Israel ALC-Mercosul-Israel 100% 

México APTR04 - México - Brasil 20% 

Paraguai APTR04 - Paraguai - Brasil 8% 

Paraguai ACE 18 - Mercosul 100% 

Peru APTR04 - Peru - Brasil 6% 

Peru ACE 58 – Mercosul-Peru 100% 

Uruguai APTR04 - Uruguai - Brasil 12% 

Uruguai ACE 18 - Mercosul 100% 

Venezuela APTR04 - Venezuela - Brasil 12% 

Venezuela ACE 59: Mercosul-Colômbia, Equador e 

Venezuela 

100% 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do sistema CAPTA (2015). http://capta.mdic.gov.br/.  

http://capta.mdic.gov.br/
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Pode-se notar que as exportações brasileiras para os países do Mercosul teriam 100% 

de preferência tarifária facilitando assim o acesso ao mercado desses países. O acordo de livre 

comércio entre MERCOSUL e Israel também fornece preferência de 100%, ou seja, a tarifa 

de importação imposta sobre os produtos de código NCM 14049090 é 0, assim como no 

Chile, Equador e Peru, devido a acordos no âmbito da ALADI, como ressaltado na tabela 4.  

A tabela 5 apresenta os acordos de preferência tarifária para exportações brasileiras 

do código NCM 39249000, referente aos produtos como bucha em formato de luva, bucha 

luva luxo, bucha biodegradável, entre outros. 

Tabela 5 – Acordos de preferência tarifária para NCM 39249000 

País Acordo Preferência 

Argentina ACE 18 - Mercosul 100% 

Israel ALC – Mercosul-Israel 100% 

Paraguai ACE 18 - Mercosul 100% 

Suíça SGP da Suíça 100% 

Turquia SGP da Turquia 100% 

Uruguai ACE 18 - Mercosul 100% 
Fonte: CAPTA (2015). http://capta.mdic.gov.br/.  

Deve-se notar que na tabela 5 apresenta-se três países além dos participantes do 

Mercosul: Israel, Suíça e Turquia. A Suíça e a Turquia fazem parte do SGP. Por meio do 

acordo de Sistema Global de Preferências (SGP), certos produtos, originários e procedentes 

de países beneficiários em desenvolvimento e de menor desenvolvimento recebem tratamento 

tarifário preferencial (redução da tarifa alfandegária) nos mercados dos países outorgantes 

desse programa. Já Israel faz parte do acordo de ZLC que está em vigor desde 2010, 

estabelece isenção de tarifas.  

Sendo assim, Suíça, Turquia e Israel também possuem preferência de 100% em 

transações com o Brasil, sendo eles, possíveis países com potencial consumidor para estes 

produtos.  

 

7. PROCEDIMENTOS PARA EXPORTAÇÃO  

 

A empresa depara-se com as exigências legais e administrativas durante o processo 

de exportação. Serão analisados, neste item, os principais procedimentos com relação aos 

tramites do processo de exportação estabelecida na legislação brasileira. 

http://capta.mdic.gov.br/
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É importante notar que de acordo com o Plano Nacional de Exportação (2015-2018) , 

o processo de exportação pode sofrer mudanças nos próximos anos, pois o Governo trará 

medidas estruturadas contemplando desburocratização, facilitação do comércio, desoneração 

das exportações e estímulo aos financiamentos para incentivar as remessas das micros, 

pequenas e médias empresas. 

 

7.1 SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR (SISCOMEX) 

 

Atualmente, todas as exportações brasileiras são processadas de forma informatizada 

por meio do Siscomex, sistema que começou a operar em 1993, para as exportações e, em 

1997, para as importações. É um instrumento informatizado que integra as atividades de 

registro, de acompanhamento e de controle de comércio exterior, por meio do qual é exercido 

o controle governamental do comércio exterior brasileiro. Administrado pelos chamados 

órgãos gestores, que são: a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), a Receita Federal do 

Brasil (RFB)e o Banco Central do Brasil (BACEN) (APRENDENDO A EXPORTAR). 

Para processar suas operações de exportação, as empresas exportadoras podem 

acessar o SISCOMEX diretamente, de seu próprio estabelecimento. A empresa poderá 

utilizar, ainda, para processar suas exportações: a) despachantes aduaneiros; b) rede de 

computadores colocada à disposição dos usuários pela Receita Federal do Brasil (salas de 

contribuintes); c) corretoras de câmbio; d) agências bancárias que realizem operações de 

câmbio; e) outras entidades habilitadas. Sendo assim, as empresas exportadoras possuem uma 

facilidade para encaminhar e receber comunicações dos órgãos intervenientes em comércio 

exterior ao processo de exportação. Para as empresas, o Siscomex representa as vantagens 

como a simplificação, agilidade, redução de custos, desburocratização etc. (EXPORTAÇÃO 

PASSO A PASSO, 2011). 

 

7.1.1 PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO DE EXPORTADORES PARA A OPERAÇÃO NO SISCOMEX 

 

Em regra geral, o despacho aduaneiro deve ser processado no Sistema Integrado de 

Comércio Exterior (Siscomex). Para que seja efetuada uma exportação, por meio do 

Siscomex, seja ela comum ou simplificada, primeiramente, o interessado deve providenciar, 

junto à Secretaria da Receita Federal (SRF), sua habilitação, por meio de senha, para operação 
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no sistema e o credenciamento de seus representantes para a prática de atividades relacionadas 

ao despacho aduaneiro (RECEITA FEDERAL DO BRASIL). 

Segundo a Receita Federal do Brasil, o procedimento de habilitação pode ocorrer em 

quatro modalidades, conforme o tipo e a atuação do interveniente, quais sejam: 

I- Para Pessoa Jurídica: 

    Expressa: 1. Pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade anônima de 

capital aberto, com ações negociadas em bolsa de valores ou no mercado de balcão, 

bem como suas subsidiárias integrais; 2. Pessoa jurídica autorizada a utilizar o 

Despacho Aduaneiro Expresso (Linha Azul), nos termos da Instrução Normativa 

SRF nº 476, de 13 de dezembro 2004; 3. Empresa pública ou sociedade de economia 

mista; 4. Órgãos da administração pública direta, autarquia e fundação pública, 

órgão público autônomo, organismo internacional e outras instituições 

extraterritoriais; 5. Pessoa jurídica habilitada para fruir dos benefícios fiscais 

previstos na Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010; e 6. Pessoa jurídica que 

pretende atuar exclusivamente em operações de exportação; 

    Ilimitada: no caso de pessoa jurídica cuja estimativa da capacidade financeira a 

que se refere o art. 4º da IN RFB nº 1.288/2012 e seus parágrafos seja superior a 

US$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América); ou 

    Limitada: no caso de pessoa jurídica cuja estimativa da capacidade financeira a 

que se refere o art. 4º da IN RFB nº 1.288/2012 e seus parágrafos seja igual ou 

inferior a US$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da 

América); ou: 

II – Para Pessoa Física, no caso de habilitação do próprio interessado, inclusive 

quando qualificado como produtor rural, artesão, artista ou assemelhado. 

 

Nos casos de, por exemplo, bagagem desacompanhada de viajantes, não é necessário 

que o interessado esteja habilitado no Siscomex, pois, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 

7 e o parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução Normativa SRF nº 611/2006, a declaração 

simplificada de importação ou de exportação pode ser registrada por servidor aduaneiro que 

atue na unidade da RFB onde será processado o próprio despacho aduaneiro. Também estão 

dispensadas do procedimento de habilitação as operações realizadas por intermédio dos 

Correios ou de empresa de transporte expresso internacional (RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL).   

 

7.1.2 REGISTRO DE EXPORTADORES E IMPORTADORES (REI) 

 

A inscrição no Registro de Exportadores e Importadores (REI), da SECEX, é 

automática, sendo realizada no ato da primeira operação de exportação em qualquer ponto 

conectado ao Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) (EXPORTAÇÃO 

PASSO A PASSO, 2011).  
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7.2 CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS – NOMECLATURA 

 

Para que uma empresa possa exportar é necessário a classificação dos seus produtos 

de acordo com a nomenclatura comum do Mercosul (NCM).  

Ao preencher o Registro de Exportadores e Importadores (RE) no SISCOMEX, a 

empresa deve classificar seus produtos de acordo com duas nomenclaturas: a Nomenclatura 

Comum do Mercosul (NCM) e a Nomenclatura Aduaneira da Aladi (NALADI/SH) 

(EXPORTAÇÃO PASSO A PASSO, 2012). 

A NCM e a NALADI possuem muitas semelhanças, pois estão baseadas no Sistema 

Harmonizado (SH). Ambas dispõem da mesma estrutura, idêntico número de dígitos, sendo 

que os quatro primeiros são absolutamente concomitantes (APRENDENDO A EXPORTAR). 

Assim, dos oito dígitos que compõem a NCM, os seis primeiros são formados pelo 

Sistema Harmonizado (SH), enquanto o sétimo e o oitavo dígitos correspondem a 

desdobramentos específicos atribuídos no âmbito do Mercosul (BRASIL EXPORT). 

 

7.3 DESPACHO ADUANEIRO 

 

O despacho aduaneiro é o procedimento que, de fato, conclui a exportação, é 

responsável pela transferência da mercadoria até seu país importador. O despacho é o 

procedimento no qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo exportador em 

relação à mercadoria, aos documentos apresentados e à legislação específica, com objetivo o 

seu desembaraço aduaneiro e à sua saída para o exterior (EXPORTAÇÃO PASSO A PASSO, 

2011).  

Esse despacho é processado por meio do SISCOMEX. No caso de exportações 

terrestres, lacustres ou fluviais, além da primeira via da Nota Fiscal, é necessária a 

apresentação do Conhecimento de Embarque. O Despacho Aduaneiro de Exportação tem por 

base declaração formulado pelo exportador também por meio do SISCOMEX 

(EXPORTAÇÃO PASSO A PASSO, 2011). 

A Declaração para Despacho de Exportação (DDE) deverá ser apresentada à unidade 

da Receita Federal competente. Ao fim do procedimento, a Receita Federal, por meio do 
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SISCOMEX, registra a “Averbação”, que confere a confirmação de que a mercadoria foi 

embarcada (EXPORTAÇÃO PASSO A PASSO, 2011). 

 

7.4 DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EXPORTAÇÃO 

 

Na tabela 6, verificaremos os principais documentos e registros utilizados na 

exportação. É considerada a parte mais burocrática do processo de exportação. 

Tabela 6 – Documentos referentes à exportação.  

Documento Descrição 

Fatura pró-forma A fatura pró-forma deverá ser elaborada e apresentada pelo 

exportador ao importador, podendo ser um contrato assinado e 

reconhecido oficialmente ou também substituída por cotação enviada 

por fax ou por carta que contenha todas as informações necessárias. 

Reunirá informações fundamentais para o fechamento do negócio e 

poderá ser utilizado pelo importador para abertura da carta de crédito 

ou para efetivar a remessa de valores. Para alguns destinos, pode ser 

utilizada para solicitação de licença de importação ou pedido de 

inspeção. 

Carta de crédito Após o envio da fatura pró-forma ao importador, o exportador receberá 

do importador, o pedido de compra ou a carta de crédito, documentos 

que confirmam o interesse na aquisição da mercadoria 

Contrato de câmbio É um instrumento firmado para troca de moedas entre o exportador e 

um banco autorizado pelo Banco Central do Brasil a operar com 

câmbio. 

Registro de venda (RV) Somente exigido nos embarques de commodities ou de produtos 

negociados em bolsa de mercadorias. O preenchimento do RV deve ser 

realizado anteriormente ao RE. 

Registro de exportação 

(RE) 

É um conjunto de informações de natureza comercial, financeira, 

cambial e fiscal que qualifica a operação de exportação de uma 

mercadoria e caracteriza o seu enquadramento. O RE será preenchido 

pelo exportador ou seu representante legal e será analisado pelo próprio 

sistema, sendo automaticamente efetivado pelo SISCOMEX. 

Registro de operação de 

crédito (RC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa o conjunto de informações de natureza comercial, 

financeira e cambial que caracteriza as vendas de mercadorias e 

serviços ao exterior, realizadas com prazo de pagamento superior a 180 

dias. Ao preenchimento do RC, segue-se o prazo para embarque das 

mercadorias. Nesse período, devem ser providenciados os respectivos 

registros de exportações e as solicitações para o desembaraço 

aduaneiro. O exportador é responsável por todas as informações 

necessárias ao exame e ao processamento do RC, que é feito por meio 

do SISCOMEX. 
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Nota fiscal Este documento deve acompanhar a mercadoria desde a saída do 

estabelecimento do exportador até o embarque para o exterior. A nota 

fiscal deve ser emitida em moeda nacional, com base na conversão do 

preço FOB em reais. No caso de exportação direta, a nota fiscal deve 

ser emitida em nome da empresa importadora. A nota fiscal será 

utilizada para efetivação do desembaraço (liberação da mercadoria) 

para o exterior. Se a negociação com o importador incluir que o frete e 

o seguro de carga internacional serão contratados e pagos pelo 

exportador, estes valores deverão ser mencionados na nota fiscal 

Conhecimento ou 

certificado de embarque  

É um documento emitido pela companhia ou agente da transportadora. 

Representa o contrato de transporte e o comprovante de entrega da 

mercadoria, tornando-se a prova do embarque. O Conhecimento de 

Embarque concede ao importador o direito à posse da mercadoria após 

o transporte.  

Fatura Comercial É o documento que representa a operação comercial, serve para 

formalizar a transferência de propriedade da mercadoria para o 

comprador. Deve conter todas as informações que foram declaradas na 

fatura pró-forma e as demais que confirmam a realização da 

exportação. É considerado um dos documentos mais importantes no 

comércio internacional de mercadorias. Deve ser emitido pelo 

exportador no idioma do importador ou em inglês, segundo a praxe 

internacional. 

Romaneio (packing list) Este documento de ser preenchido pelo exportador possui a finalidade 

de listar os volumes e descrever seus conteúdos, facilitando a 

fiscalização aduaneira. Esta lista complementa a fatura comercial 

quando as mercadorias são distribuídas em diversos volumes.  

Certificado de origem O objetivo desse documento é de atestar que o produto seja 

efetivamente originário do país exportador. É emitido essencialmente 

quando o importador pode auferir benefícios no ato da liberação das 

mercadorias na alfândega de seu país, quando os mesmos gozam de 

redução ou isenção tarifária em seus países de origem. Os certificados 

de origem são fornecidos por entidades credenciadas, mediante a 

apresentação da fatura comercial. 

Certificado 

sanitário/fitossanitário 

Este certificado atesta que os produtos estão isentos de doenças ou que 

são produzidos conforme as normas sanitárias exigidas pelo país 

importador. É emitido por entidades especializadas governamentais ou 

particulares devido às exigências de alguns países quanto à importação 

de animais ou produtos de origem animal ou vegetal. 

Apólice de seguro Quando contrato de venda incluir o seguro sobre a responsabilidade do 

exportador, esta apólice é emitida por uma companhia de seguros, antes 

do embarque da mercadoria. Cobre os riscos de transportes e confere ao 

exportador uma segurança e o direito à indenização pelos danos que 

eventualmente as mercadorias possam sofrer. 

Fonte: elaboração própria a partir de (EXPORTAÇÃO PASSO A PASSO, 2011); (MDIC); (MENDES; FERREIRA, 2011) 

(SEBRAE). 

 

Esses documentos são de extrema importância, sem eles o processo de exportação 

poderá ser atrasado ou mesmo impossibilitado.  Como observado anteriormente, existe uma 

iniciativa em curso no governo federal com o intuito de simplificar este processo exportador, 
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sendo recomendado uma consulta prévia acerta da atualidade e necessidade de cada um desses 

documentos no momento efetivo da realização da exportação. 

 

8. INSTITUIÇÕES E SITES PARA AUXÍLIO NO PROCESSO DE 

EXPORTAÇÃO 

 

Serão indicados, neste item, as instituições e sites que poderão auxiliar  pequenas e 

médias empresas no processo de exportação, tanto com serviços quanto com informações.  

 

8.1 GUIA DE COMÉRCIO EXTERIOR E INVESTIMENTO – INVEST & EXPORT 

BRASIL 

 

Reúne um acervo consolidado de informações sobre oportunidades de negócio e de 

investimentos, bem como apresenta, de modo organizado e temático, os principais produtos e 

serviços disponibilizados pelos órgãos brasileiros dedicados ao tema. 

Site: http://www.investexportbrasil.gov.br/ 

 

8.2 PORTAL SISCOMEX 

 

O Portal Siscomex é voltado primordialmente aos operadores de comércio exterior - 

exportadores, importadores, transportadores, depositários, despachantes aduaneiros, terminais 

portuários, etc. O Portal Siscomex objetiva simplificar o acesso aos serviços, sistemas 

governamentais, às legislações pertinentes às operações de comércio exterior. 

Site: http://portal.siscomex.gov.br/ 

 

8.3 APRENDENDO A EXPORTAR 

 

O Aprendendo a Exportar é composto por uma coleção de produtos multimídia 

orientada para o aprendizado dos procedimentos operacionais da exportação, com abordagem 
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de diversas áreas temáticas de interesse do exportador, incluindo uma central de atendimento, 

simulador do preço de exportação, etc. 

Sites: http://www.aprendendoaexportar.gov.br/inicial/index.htm#this 

http://www.mdic.gov.br/sistemas_web/aprendex/ 

 

8.4 SEBRAE  

 

O SEBRAE tem diversos serviços ligados a comércio exterior. Promove iniciativas 

como: missões internacionais de negócio, feiras, rodadas de negócio, projeto “comprador” 

(onde compradores são convidados a vir ao Brasil para conhecer as empresas nacionais) etc. 

Site: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ 

 

8.5 EXPORTA FÁCIL – CORREIOS 

 

O exporta fácil é a solução dos Correios que atende às necessidades comerciais das 

empresas e pessoas físicas que querem exportar seus produtos. 

Encontre o correio mais próximo: http://www2.correios.com.br/sistemas/agencias/ 

 

8.6 APEX BRASIL 

 

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) 

atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos 

estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. 

Site: http://www.apexbrasil.com.br/ 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho buscou verificar o processo de exportação de buchas vegetais 

com base no estudo da literatura sobre internacionalização de empresas, na análise dos dados 
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de exportações e dos acordos comerciais e dos procedimentos e documentações referentes à 

exportação.  

A empresa visitada em pesquisa de campo, a Fibra Forte, se propõe ao crescimento 

pela exportação. Fica claro o interesse dos gestores em aprender e colocar em prática todo o 

aprendizado que possa levar à internacionalização. Fica evidente a importância do preparo 

organizacional da empresa para o sucesso na exportação. Estando preparada a empresa poderá 

lidar eficientemente com as adversidades que podem acontecer durante todos os processos. 

Destaca-se também a importância da pesquisa do mercado potencial, investimento no 

marketing e a presença em feiras e eventos para a propaganda e promoção da marca. É 

imprescindível também o conhecimento de todos os processos e procedimentos operacionais, 

desde a concepção do produto até a entrega ao cliente final, bem como o processo de 

exportação. 

Ao analisar as estatísticas das exportações das buchas verificou-se que existe 

demanda nos blocos comerciais analisados no caso (Mercosul, Nafta e UE). O Mercosul seria 

o mercado mais indicado para a empresa iniciar suas atividades exportadoras, devido à 

proximidade dos países, além dos benefícios conquistados com acordos do Mercosul, por 

exemplo, o Acordo de Complementação Econômica (ACE), que garante 100% de redução na 

tarifa de importação entre seus membros.  

Conclui-se também que o governo brasileiro está investindo cada vez mais no apoio 

à promoção das exportações brasileiras com novas políticas e instrumentos, tornando assim, o 

processo de exportação cada vez mais acessível. Esta simplificação é de extrema importância 

para o agronegócio brasileiro, pois meios mais acessíveis de participação no comércio exterior 

poderão impulsionar as pequenas e médias empresas a verem um futuro na 

internacionalização de sua empresa.  
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