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RESUMO 

 

Cresce a cada dia o número de empresas de diferentes setores que operam com Centros 
de Distribuição no país. Os Centros de Distribuições tornaram-se o grande fator de 
diferenciação competitiva, tendo como principal finalidade agregar valor por meio da 
disponibilidade imediata de produtos, com flexibilidade para atender as demandas de 
forma personalizada e com a velocidade exigida pelo consumidor. Os Centros de 
Distribuições utilizam tecnologias de radiofreqüência e códigos de barras, consiste na 
movimentação de produtos e no registro das informações. As operações de distribuição 
usualmente abrangem as funções de recebimento, estocagem, separação de pedidos, 
embalagem, etiquetagem e expedição. De acordo com Drucker (2002), a logística é a 
última fronteira na busca de vantagem competitiva real, portanto, o uso de centros de 
distribuição permite a exploração de novos mercados, aumento do market share e 
consequentemente conquistar uma posição única e sustentável. 
 

Palavra-Chaves: Centro de Distribuições; Armazém Alfandegado; 
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INTRODUÇÃO 

A cada dia, cresce o número de empresas de vários setores, da rede varejista e 

atacadista que operam com centros de distribuições no país, com o objetivo de garantir a 

entrega rápida e eficaz e conseqüentemente reduzir custos e combater desperdícios. 

Segundo Fleury, Wanke e Figueiredo (2000), a armazenagem tem passado nos 

últimos tempos por várias mudanças, entre elas, novos sistemas de gerenciamento de 

armazenagem, a informatização da movimentação e da separação de produtos, entre 

outros fatores, cujo principal finalidade é a estocagem de produtos. Para os autores, a 

logística é responsável em disponibilizar os produtos, onde e quando forem necessários. 

Um dos problemas encontrado pela logística era atender economicamente os 

mercados mais distantes de sua fonte de produção. A partir deste problema logístico, foi 

surgindo os centros de distribuições, oferecendo serviços de alto nível em termos de 

qualidade, disponibilidade de estoque e tempo de atendimento. 

Fleury, Wanke e Figueiredo (2000), classificam os centros de distribuições em 

dois grandes grupos: 

 Estruturas escalonadas: é quando uma rede possui um ou mais centros de 

armazenagem, próximo das áreas de mercado (ex: centro de distribuições 

avançadas); 

 Estruturas diretas: é quando os produtos são expedidos de um ou mais armazéns 

centrais diretos para os clientes. Elas também podem utilizar instalações, não para 

manter estoques, mas para agilizar o fluxo do produto, aliando com baixo custo de 

transporte (ex: transit point, cross-docking e merge in transit).  
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OBJETIVO 

 O objetivo desse trabalho é abordar alguns aspectos relacionados aos conceitos e 

as operações observados nos Centros de Distribuição, considerando-os como 

importantes elementos associados à sua utilização no sistema logístico. Como se trata de 

um Armazém Alfandegado, estudar também alguns dos conceitos de despacho aduaneiro 

e documentações envolvidas nesse processo é de fundamental importância. Ao final há 

uma proposta didática para a implantação de um Centro de Distribuição. 

 

METODOLOGIA 

 Para alcançar os objetivos propostos nesse trabalho serão utilizados os seguintes 

procedimentos técnico-metodológicos: pesquisa bibliográfica utilizando autores como 

Bowersox (2006), Fleury e Wanke (2000), referências eletrônicas como sites da Receita 

Federal, Aprendendo a Exportar e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior e uma segunda etapa onde se usa como método a modelagem simplificada, 

neste caso específico por meio de maquetes. 
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CAPÍTULO I 

1. CENTRO DE DISTRIBUÇÕES  

Santos1 em seu artigo “Centros de distribuições como vantagem competitiva”, 

define centro de distribuição como um armazém cuja sua missão consiste em gerenciar o 

fluxo de materiais e de informações.  Segundo o autor, um CD constitui um dos mais 

importantes e dinâmicos elos da cadeia de abastecimento. 

Os autores Fleury, Wanke e Figueiredo (2000), definem Centro de Distribuições 

Avançadas, como sendo, tipos de sistemas de distribuição escalonados, em que o 

estoque é posicionado em vários elos, seu objetivo é atender de imediato as 

necessidades dos clientes que ficam distante dos centros de produção. A utilização dos 

CDs avançado possibilita o recebimento de grandes carregamentos, com custo de 

transportes mais baixos. 

Para Hill (2003), os centros de distribuições são projetados para colocar produtos 

em movimento e não apenas para armazená-los. São depósitos grandes e 

automatizados, projetados para receber produtos de várias fabricas e fornecedores. 

 

Figura 1 Fluxograma do Centro de Distribuições 

                                                           
1
 Anderson Santos – Especialista em Logística Empresarial – UNIMEP; Professor da Faculdade Comunitária 

de Limeira; Professor da Faculdade Comunitária de Santa Bárbara. 
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Para os clientes, os Centros de Distribuições avançados se tornaram uma grande 

vantagem, uma vez que recebem em um único carregamento os pedidos que de outra 

forma, seriam entregues por vários veículos. Ex: Varejistas. 

Segundo os autores Fleury, Wanke e Figueiredo (2000), a descentralização dos 

estoques aumenta a quantidade de estoque necessária para atender aos níveis de 

disponibilidade desejada, tornando mais complexo seu gerenciamento. 

Os Centros de Distribuição servem para facilitar o fluxo de mercadorias vindas 

dos fabricantes, são ainda pontos de apoio para o rápido atendimento às necessidades de 

clientes distantes dos centros de produção. Além disso, os Centros de Distribuição 

coordenam o fluxo de mercadorias proporcionando assim mais organização e agilidade à 

empresa. 

Os Centros de Distribuição variam de acordo com a real necessidade do cliente 

ou produto. Existem os CDs de posicionamento avançado, por exemplo, que permitem 

atender adequadamente pequenos pontos de venda como: padarias, lanchonetes, bares, 

restaurantes, onde há comercialização de produtos altamente perecíveis. 

Para Moura (2002) a principal finalidade dos Centros de Distribuições, consiste 

em oferecer melhores níveis de serviço ao cliente, através da redução do lead time. 

Lead Time: é o tempo entre o momento de entrada do material até a sua saída 

do inventário (Lambert et al., 1998, p. 347). O lead time é um dos conceitos mais 

importantes da logística.  

Para Hill (2003) os principais fatores que levam o uso dos Centros de 

Distribuições são basicamente: 

 Redução do Lead Time; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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 Desempenho nas entregas; 

 Localização Geográfica; 

 Melhoria no nível de serviço; 

 Redução dos custos logísticos; 

 Aumento do market share (quota de mercado); 

 Competitividade. 

Segundo Santos, para a implantação de um Centro de Distribuições é necessário 

que as tarefas sejam planejadas de modo sistêmico, para que ao final o Centro de 

Distribuição esteja apto para iniciar suas atividades: 

1.1 Decisão de Implantação de um Centro de Distribuição 

Para a implantação de um Centro de Distribuição as primeiras decisões a serem 

tomadas são: 

 Qual o tipo do Centro de Distribuição que deseja implantar: atacadista, varejista, 

industrial ou de serviços; 

 A localização e estabelecer os objetivos estratégicos; 

 Verificar o tipo de infra-estrutura; 

 Definir a capacidade de movimentação e armazenagem. 

1.2  Layout 

Para o desenvolvimento do layout de um Centro de distribuição é necessário: 
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 Identificar e quantificar o fluxo dos produtos a serem armazenados; 

 Definir as políticas de estoques; 

 Calcular os volumes e as áreas de estocagem; 

 Aplicar as normas técnicas de segurança e qualidade; 

1.2.1 Políticas de Estoque 

Segundo Sucupira 2(2009) em seu artigo “Como Elaborar Políticas de Gestão de 

Estoque”, a gestão de estoques nas empresas tem grande importância para um fluxo de 

materiais enxuto. 

Para o autor, o estoque se destaca como alvo para reduções de custos porque, 

além de ser uma parcela relevante destes, tem um grande impacto sobre o retorno do 

investimento dos acionistas.  

Segundo Sucupira (2009), a gestão de estoques contempla o cadastramento dos itens a 

serem controlados, o planejamento dos estoques, o controle, e a retroalimentação do 

planejamento.  

 Cadastramento dos materiais: consiste nos processos de identificação dos 

materiais a serem controlados, na padronização de uma nomenclatura para que 

todos os envolvidos, internos e externos à empresa consigam se comunicar; 

 Planejamento de estoques: consiste na determinação dos valores que o estoque 

terá no decorrer do tempo.  

                                                           
2
 Cezar Augusto de Castro Sucupira, administrador pelas Faculdades Integradas Bennett, mestre em 

sistemas de gestão pela Universidade Federal Fluminense – UFF. 
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 Controle de estoques: consiste no registro dos dados das movimentações e 

mudanças de situação dos itens de estoque.  

 Retroalimentação: consiste na comparação dos dados de controle com os dados 

estabelecidos no planejamento, a fim de constatar desvios e investigar possíveis 

causas.  

1.2.2 Funções do Armazém 

 Receber mercadorias – aceita mercadorias entregues através de um transportador 

externo e assume a responsabilidade da mesma; 

 Identificar a mercadoria – registra os itens estocados, geralmente, está 

identificação é feita através  de código físicos e etiquetas; 

 Classificar a mercadorias – as mercadorias são classificadas para serem estocadas 

em locais adequados no armazém, ou seja, serem armazenadas em local de fácil 

localização (por tipo, tamanho, etc); 

 Ordenar pedidos – todos os pedidos devem ser agrupados e deve está completo; 

 Despachar pedido – embalar e alocar o alocar o pedido ao transporte que ira 

conduzi-lo ao destino final, juntos com os documentos contábeis e de expedição 

preparados; 

 Preparar registros – registrar o número de pedido recebido, os itens recebido, os 

itens recebidos e os itens estocados para controlar o estoque. 

1.2.3 Processos 

Paiva (2006) descreve em seu artigo “Melhoria de Processos em Centros de 

Distribuição”, que para atingir uma eficiência maior nas operações, os CDs costumam 

investir pesadamente em tecnologia (ERP, SCM, WMS, entre outras siglas).  
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Na entrada de Materiais, os CDs devem ter processos documentados detalhadamente 

nestas áreas: 

 Agendamento da chegada de materiais; 

 Planejamento de Pré-Recebimento e Documentação; 

 Procedimentos de Chegada e Descarga de Veículos;  

 Procedimentos de Controle de Qualidade.  

Pickin: é normalmente a atividade de maior custo na operação de um CD. O 

principal componente do tempo de picking é a distância percorrida pelos funcionários para 

coletar os itens. Ao definir processos que reduzam as distâncias percorridas, podem-se 

obter melhorias consideráveis na produtividade da operação. 

O sistema “batch picking faz com que o funcionário colete o material para várias 

ordens de uma vez, ao invés de fazer uma viagem para cada ordem pequena. 

Indicadores: devem refletir a verdadeira produtividade da equipe, já que isto é o 

que os motivará a obter sempre melhores resultados. Seguindo o mesmo exemplo, seria 

importante incluir também um indicador de pallets processados por funcionário. Deve-se 

sempre procurar um equilíbrio entre indicadores de alto nível (normalmente financeiros) e 

indicadores que podem ser entendidos pelos funcionários e servir como referência para 

as ações de melhoria. 

1.2.4 Fluxo de Estoque 

Rodrigues e Pizzolato (2003) definem armazenagem no artigo  “Centro de 

Distribuição: Armazenagem Estratégica”,  como uma guarda temporária de produtos para 

posterior distribuição. Os estoques são necessários para o equilíbrio entre a demanda e a 

oferta. No entanto, as empresas visam manter níveis de estoques baixos, pois estes 

geram custos elevados: custos de pedir – custos administrativos associados ao processo 

http://www.elogistics101.com/Article/BatchPick.htm
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de aquisição das mercadorias; custos de manutenção – referentes a instalações, mão-de-

obra e equipamentos; custo de oportunidade – associado ao emprego do capital em 

estoque (HONG, 1999).  

Para os autores, a área de armazenagem dos CDs é composta, segundo Calazans 

(2001), por estruturas como porta-paletes, drive-in, estanterias e racks, que são 

separadas por corredores para ter acesso às mercadorias. Esses corredores são 

sinalizados para facilitar a operação do CD. 

Os autores enfatizam que, a área de estocagem na maioria dos armazéns ocupa 

um grande espaço, devido ao acondicionamento dos estoques. Assim, a separação de 

pedidos, que é realizada nessa área, implica em grandes deslocamentos por parte dos 

operadores. No entanto, existem algumas alternativas intermediárias, segundo Lima 

(2002), para diminuir esse tempo gasto com o deslocamento, como: algoritmos para 

definição das rotas de coleta, lógicas de endereçamento e métodos alternativos de 

organização do trabalho. 

A expedição é a última etapa a ser realizada no CD. Consiste basicamente na 

verificação e no carregamento dos produtos nos veículos, podendo envolver algumas 

atividades como: conferência do pedido, preparação dos documentos de expedição e 

pesagem da carga para determinação do custo de transporte.  

Para Calazans (2001), alguns complicadores são encontrados na operação da 

expedição que podem afetar sua eficiência: atrasos de transportadoras, atrasos na 

emissão da lista de separação, quebra da sincronia entre os processos de recebimento e 

expedição nas operações de crossdocking e picos de demanda que não foram 

adequadamente planejados. 
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1.3. Recebimento de Mercadorias 

Para a otimização do processo de recebimento de mercadorias de um Centro de 

Distribuições é necessário: 

 Planejar os recebimentos, através de agendamentos junto com os fornecedores; 

 Receber e expedir a mercadoria, fazendo a utilização do “cross-docking”; 

 Adotar equipamentos para a carga e a descarga das mercadorias (ex. 

Empilhadeiras); 

 Controlar a entrada e a saída de mercadorias (Input), através de códigos de barras 

e rádio freqüência (RFID); 

 

1.3.1 Cross-docking 

Cross docking é uma operação de rápida movimentação dos produtos acabados 

para expedição entre fornecedores e clientes, tem como objetivo reduzir os níveis do 

estoque, realizar entregas em pequenas quantidades e com o custo operacional reduzido. 

Oliveira3 e Pizzolato4, em seu artigo “A eficiência da distribuição através da 

Pratica do Cross Docking”, define Cross Docking como: Um sistema de distribuição no 

qual a mercadoria recebida, em um armazém ou Centro de Distribuição, não é estocada, 

mas sim imediatamente preparada para o carregamento de entrega. 

Cross Docking é também a transferência das mercadorias do ponto de recebimento ao 

ponto de entrega, com um tempo de estocagem minoritário ou até mesmo nulo.  

“O objetivo do cross-docking é combinar estoques de múltiplas origens no 

sortimento de um cliente específico.” (BOWERSOX, 2006, p.317). A carga irá sofrer no 

                                                           
3
 Patrícia Fernandes de Oliveira - Departamento de Engenharia Industrial – Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro 

4 Nélio Domingues Pizzolato - Departamento de Engenharia Industrial – Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro - Programa de Mestrado em Engenharia Civil – Universidade Federal Fluminense 



18 

 

centro de distribuição uma consolidação com outras cargas que possuam o mesmo 

destino. O produto acaba sendo transportado da doca de entrega diretamente para o 

caminhão. Esse tipo de operação é muito utilizada em lojas varejistas devido a alta 

rotatividade dos estoques. Porém, devido a sua complexidade os fabricantes necessitam 

um grande desempenho com relação ao tempo. 

De acordo com Oliveira e Pizzolato, as instalações que operam com o Cross 

Docking recebem carretas completas (em inglês – Full Truck Load) de diversos 

fornecedores e realizam dentro das mesmas instalações o processo de separação dos 

pedidos por meio da movimentação e da combinação das cargas da área de recebimento 

para a área de expedição; o uso do Full Truck Load permite que os custos sejam 

reduzidos tanto na área de recebimento como na área de expedição. 

„Os autores enfatizam que o Cross Docking é também conhecido como distribuição 

“flow through”, essa modalidade permite que a administração nos centros de distribuições 

concentre – se nas mercadorias e não apenas na armazenagem das cargas. 

O break bulk é um método pelo qual embarques consolidados são enviados a um 

ponto de break bulk onde é feita a descosolidação da carga total para o envio especifico 

para cada cliente em uma nova consolidação por região. 

Para Bowersox (2006, p. 309) “ponto de break bulk é uma instalação onde se 

separam as várias cargas consolidadas de diferentes clientes, transferidas então para 

embarques ou carregamentos menores. Essas instalações não mantêm estoques”. 

 Cross Dock e break bulk de cargas são similares às operações de consolidação, 

exceto pelo fato de que não existe estoque de produto. Numa operação break bulk, são 

recebidas do fabricante quantidades para atender a diversos clientes e essas quantidades 

são separadas e enviadas a clientes individuais (BOWERSOX, 2006). 
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1.3.2 Tecnologia Aplicada ao Centro de Distribuição 

A tecnologia aplicada nos CDs é o RFID. Miller (2000) define RFID como um 

sistema único e não um sistema isolado. 

O sistema RFID consiste dos seguintes componentes: 

 Antena; 

 Leitor com codificador; 

 Transponders. 

O RFID é aplicado nos principais processos de um sistema logístico, tais como: 

 Suprimento / Compras; 

 Produção; 

 Estoque / Armazém; 

 Distribuição; 

 Logística Reversa. 

1.3.3 RFID 

Santana explica em seu artigo “RFID – Identificação Por Radiofreqüência” que, 

RFID é a abreviação de Radio Frequency Identification – Identificação por 

Radiofreqüência. Diferentemente do feixe de luz utilizado no sistema de código de barras 

para captura de dados, essa tecnologia utiliza a freqüência de rádio. 

Para a autora, a necessidade de captura das informações de produtos que 

estivessem em movimento incentivou a utilização da radiofreqüência em processos 

produtivos.  
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Segundo Santana, o RFID facilita o controle do fluxo de produtos por toda a cadeia 

de suprimentos de uma empresa, permitindo o seu rastreamento desde a fabricação até o 

ponto final da distribuição. Tal tecnologia utiliza as Etiquetas Inteligentes que são 

etiquetas eletrônicas com um microchip instalado e que são colocadas nos produtos.  

A autora em seu artigo enfatiza que, com o RFID, a transmissão das informações 

de cada produto é feita por antenas e etiquetas de radiofreqüência, e tudo isto baseado 

no EPC - Código Eletrônico do Produto (Electronic Product Code) e na sua rede de 

informações.  

Para Santana, a tecnologia permite a captura automática de dados, para 

identificação de objetos com dispositivos eletrônicos, conhecidos como tag ou 

transponder que emitem sinais de radiofreqüência para leitores ou antenas, que captam 

estas informações.  

A RFID não é simplesmente uma substituta do código de barras, é uma tecnologia de 

transformação que pode ajudar a reduzir desperdício, limitar roubos, gerir inventários, 

simplificar a logística e até aumentar a produtividade. Uma das maiores vantagens dos 

sistemas baseados em RFID é o fato de permitir a codificação em ambientes hostis e em 

produtos onde o uso de código de barras não é eficiente (BERNARDO: set 2004).  

 

1.4 Armazenamento de Mercadorias 

Para uma armazenagem eficaz, é necessário para um Centro de Distribuição 

saber escolher: 

 Os equipamentos e os dispositivos necessários para a armazenagem; 

 Adotar uma ferramenta de TI para gerenciar os estoques (WMS); 
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1.4.1 Gerenciador de Estoques (WMS) 

De maneira geral, W.M.S. ou Sistema de Gerenciamento de Armazém é uma 

ferramenta utilizada na estocagem de materiais e de produtos, para gerenciar as 

atividades diárias de um armazém. Esse sistema controla as operações básicas do 

processo de armazenagem como recebimento, estocagem, embalagem, carregamento, 

separação e expedição, de forma otimizada, com a finalidade de maximizar os recursos 

da empresa. Ainda, o W.M.S. tem a função de fazer com que o fluxo de informações 

contidas no sistema do armazém desencadeie-se de forma ágil, eficiente e segura. 

 

Figura 2 Tela  WMS 

Fonte: http://www.fidelitycms.co.in/solutions.aspx 
 

O sistema de W.M.S. deve integrar-se juntamente com o E.R.P. (Enterprise 

Resource Planning), para promoção da sistematização do fluxo de informações e 

automomação dos processos da empresa, por meio do gerenciamento eficiente de 

informação e recursos, permitindo à empresa tirar o máximo proveito dessa atividade 
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De acordo com Banzato (1998), podemos destacar algumas funções que o 

W.M.S. possui, entre elas: 

Planejamento e alocação de recursos: realiza automaticamente a alocação de 

mão-de-obra diária e do método de movimentação de cada material. 

 Programação e entrada de recursos: organiza os pedidos de forma rápida e precisa 

e melhora o planejamento do atendimento em conjunto com o Sistema Integrado 

de Gestão. 

 Portaria: gerencia o fluxo de giro dos veículos que realizam operações de 

carga/descarga, controlando as filas de espera e designação das docas.  

 Controle de informações: gerencia os dados dos fornecedores e clientes, ordem de 

chegada, prioridade de carga/descarga, contagem no estoque, etc. 

 Recebimento: identifica qual é o produto/material a ser recebido, mencionando o 

item e  a sua quantidade, confirma qual produto foi recebido e libera itens para 

estocagem. 

 Estocagem: Analisa qual é o melhor método de estocagem do material, levando em 

conta o tipo de produto, o local, as condições de armazenamento e o zoneamento 

de área dos produtos. 

 Relatórios: gera relatórios sobre o desempenho e informações operacionais das 

atividades do armazém. 

A implementação do W.M.S. é complicada, então é necessário um 

planejamento para que seja bem sucedida. Devem-se levar em consideração as 

operações realizadas no armazém, bem como estratégias de fluxo e movimentação 

de materiais e dados físicos do armazém. 
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Figura 3 Gerenciamento WMS 

Fonte: http://www.fidelitycms.co.in/solutions.aspx 

É necessário coletar os dados das características e dimensões de todos os itens, 

bem como seu tamanho e peso, para posteriormente inserí-los no sistema. Essa é uma 

das tarefas mais difíceis de fazer ao implementar o sistema, mas é também a mais 

importante, pois são por intermédio desses dados que o sistema vai detectar e fornecer 

as informações corretas de armazenagem, ou movimentação. 

Depois da implementação ser bem sucedida, os benefícios que o sistema traz são 

notórios, não só pelo fato de que o tempo de movimentação de materiais ou de 

carga/descarga, mas obtemos também informações precisas sobre quantidades de 

material, além de maior controle e organização do armazém. 

1.5  Transporte e entrega de mercadorias para os clientes 

Segundo Moura (2002) assim como todos os elos de uma cadeia logística, um 

Centro de Distribuição possuem vantagens e desvantagens. 
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Um Centro de Distribuição têm como vantagens, um melhor desempenho no 

serviço prestado por causa da agilidade na entrega, redução do tempo, redução de 

gastos, redução do custo de armazenagem, pelo aumento das produtividades, entre 

outros fatores e como desvantagens aumento na manutenção, aumento nos gastos com 

transporte de suprimentos, menor segurança, menos flexibilidade nas rotas, entre outros 

fatores. 

1.5.1 Logística Reversa de um Centro de Distribuição 

A logística pode ser definida como o gerenciamento do fluxo de materiais do seu 

ponto de aquisição até o seu ponto de consumo. Logística reversa é o fluxo inverso do 

gerenciamento de materiais do ponto de consumo até o ponto de origem, que precisa ser 

gerenciado, esse fluxo inverso vem crescendo em função das atividades de reciclagem e 

reaproveitamento de produtos e embalagens que tem aumentado consideravelmente nos 

últimos anos, ou seja, fluxo logístico inverso, nada mais é que a logística de trás para 

frente.  

1.5.2 Multimodalidade e Intermodalidade 

Transporte Multimodal: é aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou 

mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e é executado sob a 

responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal.  

Transporte Intermodal: é aquele que requer tráfego misto ou múltiplo, envolvendo 

mais de uma ou várias modalidades de transporte, é indicado para atingir locais de difícil 

acesso. 

O conceito de Transporte Multimodal é o definido pela Lei 9.611/98, já o termo 

Transporte Intermodal não possui mais base jurídica, pois a legislação que o definiu, a Lei 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte
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6.288/75 (dispõe sobre a utilização, movimentação e transporte, inclusive intermodal, de 

mercadorias em unidades de carga) foi revogada. Embora a primeira Lei revogue esta 

última, o conceito de Transporte Intermodal não foi substituído pelo de Transporte 

Multimodal, pois há diferenças conceituais entre os dois termos. 

Existem várias vantagens potenciais no Transporte Multimodal, entre as quais 

destacam-se: melhor utilização da capacidade disponível da matriz de transporte; 

utilização de combinações de modais mais eficientes energeticamente; melhor utilização 

da tecnologia de informação; ganhos no processo, considerando todas as operações 

entre origem e destino, já que no serviço porta-a-porta, o OTM pode agregar valor 

oferecendo serviços adicionais; melhor utilização da infra-estrutura para as atividades de 

apoio, tais como armazenagem e manuseio; e a responsabilidade da carga, perante o 

cliente, entre origem e destino, é de apenas uma empresa, o OTM. 

 

1.6  Legislação de um Centro de Distribuição 

Código Civil Brasileiro 

LEI Nº 5.025, DE 10 DE JUNHO DE 1966.   

CAPÍTULO IV 

Dos Armazéns Gerais Alfandegados 

Art. 37. O Ministro da Fazenda poderá autorizar as pessoas jurídicas que funcionarem 

como empresas de armazéns gerais a operar unidades de armazenamento, ensilagem e 

frigorificagem, como armazéns gerais alfandegados observados as condições de 

segurança técnica e financeira e de resguardo aos interesses fiscais, nas condições que 

dispuser o Regulamento da presente Lei. 
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Art. 38. O desembaraço alfandegário para transporte e depósito em armazém geral 

alfandegado poderá ser processado sem o recolhimento imediato dos tributos devidos na 

importação, conforme dispuser o Poder Executivo. 

Art. 39. As mercadorias importadas e depositadas em armazéns gerais alfandegados 

poderão ser mantidas em depósitos durante o prazo a ser estabelecido em Regulamento. 

Parágrafo único. Dentro do prazo referido neste artigo, as mercadorias importadas 

poderão: 

I - ser entregues ao consumo interno, de uma só vez ou em lotes ou parcelas, depois de 

cumpridas as exigências legais e fiscais relativas aos procedimentos aduaneiros. 

II - Ser devolvidas ao país de origem ou ali reexportadas para o exterior, total ou 

parcialmente, de uma só vez ou em lotes ou parcelas, independentemente de tributos, 

provada, entretanto, no ato, a sua correspondência com os documentos de embarque, 

conforme dispuser o Regulamento. 

Art. 40. O depósito, em armazéns gerais alfandegados, de mercadorias destinadas a 

exportação, será feito após cumpridas as formalidades a serem previstas em 

Regulamento, excetuado, entretanto, o recolhimento prévio de tributos porventura 

devidos. 

Parágrafo único. As mercadorias depositadas nos termos do presente artigo poderão, a 

qualquer tempo, ser embarcadas para a exportação, desde que o exportador pague os 

tributos devidos e cumpra as disposições cambiais inerentes à operação. 

Art. 41. Será da responsabilidade da empresa proprietária do armazém geral alfandegado 

o transporte das mercadorias importadas, destinadas a depósito no armazém, ou das 

mercadorias exportáveis procedentes do armazém, entre ele e o porto ou o posto de 

desembarque ou embarque, salvo se o transporte for feito por estradas de ferro. 
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 § 1º O extravio da mercadoria durante o transporte importará em imediato vencimento 

dos impostos e taxas devidos pela mercadoria importada ou exportada, devendo a 

empresa proprietária do armazém geral alfandegado recolher a respectiva importância no 

prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, assegurado seu direito regressivo contra o 

transportador. 

§ 2º Os importadores ou exportadores, conforme o caso será solidariamente responsável 

com as obrigações caracterizadas neste artigo, em relação ao Fisco. 

Art. 42. As empresas que operarem armazéns gerais alfandegados poderão firmar 

contratos de correspondência comercial com entidades assemelhadas, localizadas no 

exterior. 

§ 1º Em virtude dos contratos a que se refere este artigo, poderão os armazéns gerais 

alfandegados receber a depósito mercadorias garantidas no exterior, por recibos de 

depósito e warrants emitidos em moeda estrangeira, ou documentos assemelhados, 

conforme a legislação de cada país, cuja transferência o credor respectivo, se houver, 

tenha autorizado. 

§ 2º Poderá, ademais o armazém geral alfandegado, quando se tratar de mercadorias 

destinadas à exportação, emitir recibos de depósitos e warrants em moeda estrangeira, 

transferíveis a entidades assemelhadas com que mantenha contratos de correspondência 

comercial somente embarcando a mercadoria assim garantida, com prévio assentimento 

do credor interno se houver. 

Art. 43. O Poder Executivo fixará o limite do valor declarado das mercadorias que 

poderão ser recebidas, sob a guarda dos armazéns gerais alfandegados, com emissão de 

recibos de depósitos e warrants, em função do capital registrado, bem como as condições 

em que poderá ser elevado. 
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Art. 44. As empresas de armazéns gerais que obtenham o licenciamento de armazéns 

gerais alfandegados não poderão imobilizar recurso, por período superior a um ano, em 

bens ou valores que não sejam os destinados a seu objeto social, salvo se o fizerem em 

títulos da dívida pública federal. 

Art. 45. Decorrido o prazo estipulado no artigo 39, e não retirados, pelo depositante, as 

mercadorias depositadas na forma nele prevista, seja para colocação no mercado interno, 

seja para retorno ao país de origem, seja para exportação ou encaminhamento a outros 

destinos ou não pago as tarifas de armazenagem geral e os serviços complementares 

devidos à empresa depositada, a autoridade competente, na forma indicada no 

Regulamento, promoverá o leilão público das mesmas. 

§ 1º Desde que coberto o crédito do Fisco, a empresa de armazém geral que promover o 

leilão poderá concretizá-lo pelo lance que alcançar. 

§ 2º Do montante recebido deverão ser: 

 a) pagas as despesas de leilão, deduzidos os créditos da depositária e prestadora de 

serviço, os custos financeiros e tributos devidos ao Govêrno Federal, bem como o 

principal e os juros de crédito garantido por warrants. 

b) remetidos, ao credor, se houver, o principal e os juros de seu crédito, expresso através 

de recibo do depósito ou de warrants transferido; 

c) recolhido o saldo, se houver, ao Banco do Brasil S.A., à ordem do depositante. 

§ 3º Se a importância do leilão for insuficiente para a cobertura das despesas previstas no 

parágrafo anterior, o Fisco Federal, a empresa de armazenagem geral ou o credor por 

warrants, poderão acionar o devedor para haver, de outros bens seus, o ressarcimento a 

que fizerem jus.    
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§ 4º Se o crédito por warrants estiver garantido por seguro, na forma do artigo 48, o direito 

de credor será exercido direta e automàticamente pela seguradora interessada. 

Art. 46. Os armazéns gerais alfandegados não podem introduzir, nas mercadorias 

depositadas, qualquer modificação, devendo conservá-las no mesmo estado em que as 

recebem, admitindo-se tão-sòmente, sob a fiscalização das autoridades competentes, a 

mudança de embalagens essencial para que as mercadorias não se deteriorem ou 

percam valor comercial. 

Parágrafo único. os armazéns gerais não alfandegados poderão mediante autorização do 

depositante e do credor, quando houver, introduzir modificações nas mercadorias 

depositadas, a fim de aumentar-lhes o valor, mas sem lhes alterar a natureza, cobrando, 

pelos serviços que assim realizarem, preços prèviamente estipulados. 

Art. 47. Em nenhuma hipótese, poderão os armazéns gerais alfandegados ser 

requisitados para fins militares, ou de abastecimento, salvo estado de sítio, grave 

comoção intestina, guerra ou calamidade pública oficialmente declarada. 

Art. 48. O Instituto de Resseguros do Brasil estabelecerá as condições em que seria 

autorizada a emissão de apólices de seguro de warrants, de circulação interna ou externa, 

emitidos por armazéns gerais alfandegados. 

Art. 49. O Conselho Monetário Nacional fixará as normas aplicáveis ao acesso dos 

warrants às negociações nas Bôlsas de Valôres. 

Parágrafo único. Os lucros resultantes da venda de warrants, através de Bolsas de 

Valores, não constituirão rendimento tributável. 

Art. 50. O Banco Central da República do Brasil poderá autorizar os bancos, que assim o 

requererem, a criarem carreiras de desconto e redesconto de warrants e fixará os 

requisitos necessários a tanto. 
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Art. 51. As emissões, aceites, transferências, endossos, obrigações, coobrigações e 

seguros assumidos não incidirão em impôsto de sêlo. 

Art. 52. As disposições do artigo 7º da Lei Delegada nº 3, de 26 de setembro de 1962,  

aplicam-se também a produtos industrializados. 

Art. 53. Aplica-se aos armazéns gerais alfandegados o disposto no artigo 70 da Lei nº 

4.728, de 14 de julho de 1965; na Lei Delegada nº 3, de 26 de setembro de 1962; no 

Decreto número 1.102, de 21 de novembro de 1903, e demais legislação relativa à 

armazenagem geral, no que esta lei não contrariar. 

 

1.7. Equipamentos de Proteção Individual 

Segundo o site do Ministério do Trabalho e Empregos, considera-se Equipamento 

de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 

trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a 

saúde no trabalho. 

 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado 

ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. 

Em um Centro de Distribuições, utilizam-se os seguintes equipamentos de 

proteção individual: 

 Carga e descarga: capacete, luvas impermeáveis e botas com biqueira; 

 Varredura do armazém: são necessários respirador e botas impermeáveis; 

Para que existam perfeitas condições de trabalho no Centro de Distribuição, os 

responsáveis técnicos deverão observar a Norma Regulamentadora nº 11 integralmente, 

entre elas: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LDL/Ldl03.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4728.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4728.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LDL/Ldl03.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1102.htm
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NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS 

Publicação D.O.U. 

Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 06/07/78 

Alterações/Atualizações D.O.U. 

Portaria SIT n.º 56, de 17 de julho de 2003 06/07/03 

Portaria SIT n.º 82, de 01 de junho de 2004 

 

NR 11.1 Normas de segurança para operação de elevadores, guindastes, 

transportadores industriais e máquinas transportadoras. 

NR 11.1.3.2 Em todo o equipamento será indicado, em lugar visível, a carga 

máxima de trabalho permitida. 

NR 11.1.5 Nos equipamentos de transporte, com força motriz própria, o operador 

deverá receber treinamento específico, dado pela empresa, que o habilitará nessa função. 

NR 11.1.6 Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser 

habilitados e só poderão dirigir se durante o horário de trabalho portarem um cartão de 

identificação, com o nome e fotografia, em lugar visível. 

NR 11.1.7 Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de 

advertência sonora (buzina). 

NR 11.2.3 É vedado o transporte manual de sacos, através de pranchas, sobre 

vãos superiores a 1,00m (um metro) ou mais de extensão. 

NR 11.2.4 Na operação manual de carga e descarga de sacos, em caminhão ou 

vagão, o trabalhador terá o auxílio de ajudante. 
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NR 11.2.9 O piso do armazém deverá ser constituído de material não escorregadio, 

sem aspereza, utilizando-se, de preferência, o mastique asfáltico, e mantido em perfeito 

estado de conservação 

NR 11.3.1 O peso do material armazenado não poderá exceder a capacidade de 

carga calculada para o piso. 

NR 11.3.2 O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a 

obstrução de portas, equipamentos contra incêndio, saídas de emergências, etc. 

NR 11.3.5 O armazenamento deverá obedecer aos requisitos de segurança 

especiais a cada tipo de material 
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CAPÍTULO II 

 
Os textos deste capítulo foram extraídos integralmente dos sites da Receita Federal do 
Brasil (http://www.receita.fazenda.gov.br), Aprendendo a Exportar 
(http://www.aprendendoaexportar.gov.br/inicial/index.htm), Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (http://www.mdic.gov.br//sitio/) e Sea Commerce 
(http://www.seacommerce.com.br/site/index.php). Isso foi feito em virtude destas 
informações já estarem sistematizadas e representarem uma padronização dos 
processos, que são instruídos em detalhes por meio de Decretos, Regulamentos e 
principalmente Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil. 

 

2. Portos Secos 

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

secundária, nos quais são executadas operações de movimentação, armazenagem e 

despacho aduaneiro de mercadorias e de bagagem, sob controle aduaneiro. 

As operações de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle 

aduaneiro, bem assim a prestação de serviços conexos, em porto seco, sujeitam-se ao 

regime de concessão ou de permissão. 

A execução das operações e a prestação dos serviços conexos serão efetivadas 

mediante o regime de permissão, salvo quando os serviços devam ser prestados em 

porto seco instalado em imóvel pertencente à União, caso em que será adotado o regime 

de concessão precedida da execução de obra pública. 

O porto seco é instalado, preferencialmente, adjacente às regiões produtoras e 

consumidoras. 

No porto seco são também executados todos os serviços aduaneiros a cargo da 

Secretaria da Receita Federal, inclusive os de processamento de despacho aduaneiro de 

importação e de exportação (conferência e desembaraço aduaneiros), permitindo, assim, 

a interiorização desses serviços no País. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/inicial/index.htm
http://www.mdic.gov.br/sitio/
http://www.seacommerce.com.br/site/index.php
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A prestação dos serviços aduaneiros em porto seco próximo ao domicílio dos 

agentes econômicos envolvidos proporciona uma grande simplificação de procedimentos 

para o contribuinte. 

1.7. Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex 

O Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, instituído pelo Decreto 

n° 660, de 25.9.92, é a sistemática administrativa do comércio exterior brasileiro, que 

integra as atividades afins da Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, da Receita 

Federal do Brasil - RFB e do Banco Central do Brasil - BACEN, no registro, 

acompanhamento e controle das diferentes etapas das operações de exportação. 

Segundo Araújo (2008, p.67) o “Sistema tem o objetivo de integrar as atividades 

de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, através de 

um fluxo único e computadorizado de informações”. Na concepção e no desenvolvimento 

do Sistema, foram harmonizados conceitos, códigos e nomenclaturas, tornando possível à 

adoção de um fluxo único de informações, tratado pela via informatizada, que permite a 

eliminação de diversos documentos utilizados no processamento das operações. 

Esse sistema permite a emissão de RE - Registro de Exportação, LI - 

Licenciamento Não Automático e DI - Declaração de Importação, documentos 

indispensáveis ao desembaraço aduaneiro das mercadorias e à realização da exportação 

ou importação.Trata-se de um sistema sem precedente no mundo, que engloba 100% das 

operações de importação e exportação no Brasil. (ARAÚJO, 2008 p.67). 

A emissão de RE, LI e DI são solicitadas diretamente pela própria empresa 

exportadora ou importadora, ou por despachantes aduaneiros, corretores de câmbio ou 

bancos credenciados pelo exportador ou importador, mediante simples acesso 

informatizado ao SISCOMEX, o qual através de seus órgãos gestores e anuentes, 
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automaticamente, analisa as operações, aprovando ou registrando eletronicamente 

eventuais exigências a serem cumpridas pelo exportador ou importador, além de 

estabelecer os perfis de acesso e transações para utilização do sistema Siscomex 

Internação - ZFM. 

2.2 Despacho Aduaneiro 

O despachante aduaneiro e seus ajudantes podem praticar em nome dos seus 

representados os atos relacionados com o despacho aduaneiro de bens ou de 

mercadorias, inclusive bagagem de viajante, transportados por qualquer via, na 

importação ou na exportação. 

A principal função do despachante aduaneiro é a formulação da declaração 

aduaneira de importação ou de exportação, que nada mais é que a proposição da 

destinação a ser dada aos bens submetidos ao controle aduaneiro, indicando o regime 

aduaneiro a aplicar às mercadorias e comunicando os elementos exigidos pela Aduana 

para aplicação desse regime. 

A verificação da mercadoria, para sua identificação ou quantificação, quando 

necessária, exceto em casos excepcionais, é realizada na presença do importador ou de 

seu representante, nesse caso, o despachante aduaneiro, podendo este recebê-la após o 

seu desembaraço.  

Para que o despachante aduaneiro possa atuar como representante de uma 

empresa para a prática dos atos relacionados com o despacho aduaneiro, ele deve, 

primeiramente, ser credenciado no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) 

pelo responsável legal pela pessoa jurídica, o qual também já deverá ter providenciado 

sua habilitação para utilizar o Siscomex. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/Viajantes/BagagemDesacompanhada.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ProcAduExpImp/HabUtilSiscomex.htm
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No caso de pessoa física, o credenciamento de seu representante pode ser feito 

pelo próprio interessado, se ele for habilitado a utilizar o Siscomex, ou mediante 

solicitação para a unidade da SRF de despacho aduaneiro, como, por exemplo, nos casos 

de bagagem desacompanhada. 

2.3 Despacho Aduaneiro de Exportação 

O despacho aduaneiro de mercadorias na exportação é o procedimento fiscal 

mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo exportador em relação 

às mercadorias, aos documentos apresentados e à legislação específica, com vistas a 

seu desembaraço e a sua saída para o exterior. 

Toda mercadoria destinada ao exterior, inclusive aquela admitida 

temporariamente e reexportada, está sujeita a despacho de exportação, que é realizado 

com base em declaração apresentada à unidade aduaneira que jurisdicione o local de 

conferência e desembaraço da mercadoria a ser exportada. 

Em geral, o despacho de exportação é processado por meio de Declaração de 

Exportação (DE), registrada no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), 

tendo a si vinculado um ou mais Registros de Exportação (RE) nos termos da Instrução 

Normativa SRF nº 28/94. Entretanto, em algumas situações, o exportador pode optar pelo 

despacho aduaneiro simplificado, que pode se dar por meio do Siscomex ou por 

formulários, conforme o caso. 

Assim, antes de iniciar a sua operação de exportação, o interessado deve verificar 

se a sua habilitação para utilizar o Siscomex será necessária e se ela se encontra em 

vigor. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/Viajantes/BagagemDesacompanhada.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ProcAduExpImp/DespAduMercad.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/Ant2001/Ant1997/1994/insrf02894.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/Ant2001/Ant1997/1994/insrf02894.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ProcAduExpImp/DespAduSimplific.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ProcAduExpImp/HabUtilSiscomex.htm
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2.3.1 Início da Operação de Exportação 

A operação de exportação, no Siscomex, inicia-se pela fase 

administrativa/comercial, controlada pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Esse 

controle é composto de três operações principais realizadas no sistema: 

a) Registro de Venda (RV) 

b) Registro de Crédito (RC) 

c) Registro de Exportação (RE) 

As instruções para o correto preenchimento dos RV, RC e RE estão disponíveis 

no próprio sistema, podendo ser consultadas por qualquer operador devidamente 

habilitado pela SRF ou por instituição financeira integrante do Sistema de Informações do 

Banco Central do Brasil (Sisbacen). 

O Registro de Venda (RV) é o conjunto de informações que caracterizam a 

operação de exportação de produtos negociados em bolsas internacionais de 

mercadorias ou de commodities, por meio de enquadramento específico. O 

preenchimento do RV é prévio ao Registro de Exportação (RE) a que ele se vincula e, por 

conseqüência, anterior ao embarque da mercadoria. 

Os produtos sujeitos a RV constam na Portaria Secex nº 36/07. 

O Registro de Crédito (RC) representa o conjunto de informações de caráter 

cambial e financeiro relativo à exportação financiada. É obrigatório para operações com 

prazo de pagamento superior a 180 dias e, com prazos iguais ou inferiores, sempre que 

houver incidência de juros. 

O RC tem um prazo de validade para embarque, dentro do qual devem ser 

efetuados os correspondentes REs a ele vinculados e respectivas solicitações para 

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/conporexportacao/consolidacao.pdf
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desembaraço aduaneiro. Como regra geral, o exportador deve solicitar o RC e obter o seu 

deferimento antes do RE e, por conseqüência, previamente ao embarque da mercadoria. 

O Registro de Exportação (RE) é o conjunto de informações de natureza 

comercial, financeira, cambial e fiscal que caracterizam a operação de exportação de uma 

mercadoria e definem o seu enquadramento. Deve ser obtido previamente à Declaração 

de Exportação (DE). É nesta fase que é realizado o chamado tratamento administrativo da 

exportação. 

Obter o RE é o passo inicial da grande maioria das operações de exportação. As 

tabelas com os códigos utilizados no seu preenchimento estão disponíveis no próprio 

Siscomex e no sítio na Internet do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC). 

Uma vez concluído o seu preenchimento, o RE passará à situação "Efetivado" ou, 

no caso de existência de tratamento administrativo, "Pendente de Efetivação", quando 

então será analisado pela Secex e/ou por algum outro órgão governamental, até ser 

efetivado, estando então disponível para ser vinculado a uma declaração de exportação 

(DE). 

2.3.2 Declaração de Exportação 

A formulação da Declaração de Exportação (DE) inicia o despacho aduaneiro de 

exportação, que é processado, na forma estabelecida na IN SRF no 28/94, por meio do 

Siscomex. 

Por meio da DE o exportador informa os Registros de Exportação (RE), já 

efetivados, que serão submetidos a despacho e, conseqüentemente, as mercadorias que 

ele pretende destinar ao exterior. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ProcAduExpImp/ContrAdmin.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ProcAduExpImp/ContrAdmin.htm
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/Ant2001/Ant1997/1994/insrf02894.htm


39 

 

2.3.3 Documento de Instrução da DE 

Regra geral, os documentos que servem de base para o Despacho de Exportação 

são: 

- Primeira via da nota fiscal; 

- Via original do Conhecimento e do Manifesto Internacional de Carga, nas 

exportações por via terrestre, fluvial ou lacustre; 

- Outros indicados em legislação específica, como, por exemplo, Certificado de 

Classificação, Certificado Fitossanitário, autorização expedida pelo Ibama. 

Quando se trata de exportação para país membro do Cone Sul (Uruguai, 

Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia e Peru), o Manifesto Internacional de Carga é 

substituído: 

- Pelo Manifesto Internacional de Carga Rodoviária / Declaração de Trânsito 

Aduaneiro – MIC-DTA, quando se tratar de transporte rodoviário; 

- Pelo Conhecimento - Carta de Porte Internacional / Declaração de Trânsito 

Aduaneiro – TIF-DTA, quando se tratar de transporte ferroviário.  

Os documentos de instrução da DE devem ser entregues à fiscalização da SRF 

sempre que solicitados e, por essa razão, o importador deve mantê-los pelo prazo 

previsto na legislação, que pode variar conforme o caso, mas nunca é inferior a 05 anos. 

2.3.4 Seleção Parametrizada 

Uma vez registrada a declaração de exportação e iniciado o procedimento de 

despacho aduaneiro, a DE é submetida a análise fiscal e selecionada para um dos canais 

de conferência, conforme os critérios estabelecidos pela Administração Aduaneira. Tal 

procedimento de seleção recebe o nome de parametrização. 

Os canais de conferência são três: verde, laranja e vermelho. 
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A exportação selecionada para o canal verde é desembaraçada automaticamente 

sem qualquer verificação. O canal laranja significa conferência dos documentos de 

instrução da DE e das informações constantes na declaração. Finalmente, quando a DE é 

selecionada para o canal vermelho, há, além da conferência dos documentos, a 

conferência física da mercadoria. 

2.3.5 Desembaraço Aduaneiro 

Desembaraço aduaneiro na exportação é o ato pelo qual é registrada a conclusão 

da conferência aduaneira, e autorizado o trânsito aduaneiro, o embarque ou a 

transposição de fronteira da mercadoria. 

 

Figura 4 Fluxo de Exportação 
Fonte: http://comexgui.files.wordpress.com/2008/03/expo.jpg,  

http://comexgui.files.wordpress.com/2008/03/expo.jpg
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2.4 Despacho Aduaneiro de Importação 

O despacho aduaneiro de mercadorias na importação é o procedimento mediante 

o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação às 

mercadorias importadas, aos documentos apresentados e à legislação específica, com 

vistas ao seu desembaraço aduaneiro. 

Toda mercadoria procedente do exterior, importada a título definitivo ou não, 

sujeita ou não ao pagamento do imposto de importação, deve ser submetida a despacho 

de importação, que é realizado com base em declaração apresentada à unidade 

aduaneira sob cujo controle estiver a mercadoria. 

Em geral, o despacho de importação é processado por meio de Declaração de 

Importação (DI), registrada no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), nos 

termos da Instrução Normativa SRF nº 680/06, conforme descrito abaixo. Entretanto, em 

algumas situações, o importador pode optar pelo despacho aduaneiro simplificado, que 

pode se dar por meio do Siscomex ou por formulários, conforme o caso. 

Assim, antes de iniciar a sua operação de importação, o interessado deve verificar 

se a sua habilitação para utilizar o Siscomex será necessária e se ela se encontra em 

vigor. 

O despacho aduaneiro de importação é dividido, basicamente, em duas 

categorias: o despacho para consumo; e o despacho para admissão em regime aduaneiro 

especial ou aplicado em áreas especiais. 

O despacho para consumo ocorre quando as mercadorias ingressadas no país 

forem destinadas ao uso, pelo aparelho produtivo nacional, como insumos, matérias-

primas, bens de produção e produtos intermediários, bem como quando forem destinadas 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ProcAduExpImp/DespAduMercad.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2006/in6802006.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ProcAduExpImp/DespAduSimplific.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ProcAduExpImp/HabUtilSiscomex.htm
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ao consumo próprio e à revenda. O despacho para consumo visa, portanto, a 

nacionalização da mercadoria importada e a ele se aplica o regime comum de importação. 

O despacho para admissão em regimes aduaneiros especiais ou aplicados em 

áreas especiais tem por objetivo o ingresso no País de mercadorias, produtos ou bens 

provenientes do exterior, que deverão permanecer no regime por prazo certo e conforme 

a finalidade destinada, sem sofrerem a incidência imediata de tributos, os quais 

permanecem suspensos até a extinção do regime. Entre outros, se aplica às mercadorias 

em trânsito aduaneiro (para um outro ponto do território nacional ou com destino a um 

outro país) e em admissão temporária, caso em que as mercadorias devem retornar ao 

exterior, após cumprirem a sua finalidade. 

Antes de iniciar uma operação de importação, o interessado deve sempre verificar 

se a mercadoria a ser importada está sujeita a controle administrativo, pois, em regra, 

este deve ser efetuado anteriormente ao embarque da mercadoria no exterior, sob pena 

de pagamento de multa. 

2.4.1 Importação por conta e ordem de terceiro 

Entende-se por operação de importação por conta e ordem de terceiro aquela em 

que uma pessoa jurídica promove, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de 

mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato previamente firmado, que pode 

compreender, ainda, a prestação de outros serviços relacionados com a transação 

comercial, como a realização de cotação de preços e a intermediação comercial. 

O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora que opere 

por conta e ordem de terceiros é exercido conforme o estabelecido na Instrução 

Normativa SRF nº 225/02. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/RegAdmExportTemp/RegAdm/RegEspAdmTemp.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ProcAduExpImp/ContrAdmin.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ContaOrdemEncomenda/ContaOrdem/default.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/ins/2002/in2252002.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/ins/2002/in2252002.htm
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O registro da Declaração de Importação (DI) pelo contratado é condicionado à 

sua prévia habilitação no Siscomex, para atuar como importador por conta e ordem do 

adquirente, pelo prazo previsto no contrato. 

2.4.2 Importação por encomenda 

Entende-se por operação de importação por encomenda aquela em que uma 

pessoa jurídica promove, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de 

mercadorias por ela adquiridas no exterior, para revenda a empresa encomendante 

predeterminada, em razão de contrato firmado entre elas. 

Não é considerada importação por encomenda a operação realizada com 

recursos do encomendante, ainda que parcialmente. 

O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora que opere 

por encomenda é exercido conforme o estabelecido na Instrução Normativa SRF no 

634/06. 

O registro da Declaração de Importação (DI) fica condicionado à prévia 

habilitação no Siscomex, tanto do encomendante, quanto do importador por encomenda, 

e à prévia vinculação entre eles realizada nesse sistema. 

2.4.3 Declaração de Importação – DI 

O despacho aduaneiro de importação é processado com base em declaração a 

ser apresentada à unidade aduaneira sob cujo controle estiver a sua mercadoria. 

A DI deve conter, entre outras informações, a identificação do importador e do 

adquirente ou encomendante, caso não sejam a mesma pessoa, assim como a 

identificação, a classificação, o valor aduaneiro e a origem da mercadoria. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ProcAduExpImp/HabUtilSiscomex.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ContaOrdemEncomenda/Encomenda/default.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2006/in6342006.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2006/in6342006.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ProcAduExpImp/HabUtilSiscomex.htm
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A DI é formulada pelo importador ou seu representante legal no Sistema 

Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e consiste na prestação das informações 

constantes do Anexo Único da IN SRF nº 680/06, de acordo com o tipo de declaração e a 

modalidade de despacho aduaneiro. Essas informações estão separadas em dois grupos: 

- Gerais - correspondentes à operação de importação; 

- Específicas (adição) - contendo dados de natureza comercial, fiscal e cambial 

sobre cada tipo de mercadoria. 

O tratamento aduaneiro a ser aplicado à mercadoria importada é determinante 

para a escolha do tipo de declaração a ser preenchida pelo importador. 

2.4.4 Tributos incidentes na importação 

Os tributos incidentes sobre uma determinada importação e os seus montantes 

dependem do tipo de mercadoria, seu valor, origem, natureza da operação, qualidade do 

importador, entre outros. 

O próprio Siscomex contém as alíquotas dos tributos aplicáveis e, com base nas 

informações fornecidas pelo importador, ele executa os cálculos necessários e debita os 

valores devidos diretamente na conta corrente informada, no momento do registro da DI. 

2.4.5 Início do despacho aduaneiro de importação 

O ato que determina o início do despacho aduaneiro de importação é o registro da 

DI no Siscomex, salvo nos casos de Despacho Antecipado. É no momento desse registro 

que ocorre o pagamento de todos os tributos federais devidos na importação. 

Se o despacho de importação, em uma de suas modalidades, não for iniciado nos 

prazos estabelecidos na legislação, que variam entre 45 a 90 dias da chegada da 

mercadoria ao País, ela é considerada abandonada, o que acarretará a aplicação da pena 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2006/in6802006.htm


45 

 

de perdimento e a destinação da mercadoria para um dos fins previstos na legislação. O 

mesmo acontece com a mercadoria cujo despacho de importação tenha seu curso 

interrompido durante sessenta dias, por ação ou por omissão do importador. 

2.4.6 Documentos de Instrução da DI 

Regra geral, os documentos que servem de base para as informações contidas 

na DI são: 

- via original do documento de carga ou documento equivalente; 

- via original da fatura comercial, assinada pelo exportador; 

- romaneio de carga (packing list), quando aplicável; e 

- outros, exigidos em decorrência de Acordos Internacionais ou de legislação 

específica. 

Os documentos de instrução da DI devem ser entregues à fiscalização da SRF 

sempre que solicitados e, por essa razão, o importador deve mantê-los pelo prazo 

previsto na legislação, que pode variar conforme o caso, mas nunca é inferior a 05 ano 

2.4.7 Parametrização (canais verde, amarelo, vermelho e cinza) 

Uma vez registrada a declaração de importação e iniciado o procedimento de 

despacho aduaneiro, a DI é submetida a análise fiscal e selecionada para um dos canais 

de conferência. Tal procedimento de seleção recebe o nome de parametrização. 

Os canais de conferência são quatro: verde, amarelo, vermelho e cinza. 

A importação selecionada para o canal verde é desembaraçada automaticamente 

sem qualquer verificação. O canal amarelo significa conferência dos documentos de 

instrução da DI e das informações constantes na declaração. No caso de seleção para o 

canal vermelho, há, além da conferência documental, a conferência física da mercadoria. 



46 

 

Finalmente, quando a DI é selecionada para o canal cinza, 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. 

2.4.8 Desembaraço Aduaneiro 

O desembaraço aduaneiro é o ato pelo qual é registrada a conclusão da 

conferência aduaneira. É com o desembaraço aduaneiro que é autorizada a efetiva 

entrega da mercadoria ao importador e é ele o último ato do procedimento de despacho 

aduaneiro. 

2.5  Regime Comum – Importação 

No regime comum de importação, o armazém alfandegário recebe a mercadoria 

por transferência, através do trânsito aduaneiro vinda da zona primária (no caso, 

aeroporto). O prazo de permanência da mercadoria no porto seco é de 120 dias, contados 

da data da entrada da mercadoria no porto seco. O armazém alfandegário efetua a 

armazenagem de cargas com cobertura cambial. Os tributos são suspensos até o 

desembaraço aduaneiro. 

2.6 Regime Comum - Exportação 

Nesse regime o armazém alfandegário recebe a mercadoria no porto seco 

acompanhada da nota fiscal de exportação para ser transferida para a zona primária no 

momento do embarque. O prazo de permanência da mercadoria no porto seco é de até 

60 dias, contados a partir do registro de exportação. No mesmo momento do 

desembaraço aduaneiro é autorizado o trânsito aduaneiro para o ponto de embarque da 

exportação. 
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2.7 Regimes em portos secos  

Os portos secos dispõem de completa estrutura para todos os tipos de regimes 

aduaneiros, autorizados pela Receita Federal, como:  

 Entreposto Aduaneiro (Imp./Exp.): O regime de entreposto aduaneiro na 

importação permite a armazenagem de mercadorias em local alfandegado com 

suspensão do pagamento de tributos incidentes. 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; 

- 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. 

 Admissão Temporária: podem ser destinadas aos Portos Secos e lá 

desembaraçadas, total ou parcialmente, com suspensão de tributos e por prazo de 

permanência previamente determinado, retornando aos Portos Secos, quando da 

sua reexportação ou da nacionalização. 

 Trânsito Aduaneiro: O transporte é realizado do ponto de desembarque ou 

transposição da fronteira, até o recinto alfandegado do Porto Seco, de forma muito 

rápida e com custo reduzido. As mercadorias que passam no Porto Seco para 

exportação, já saem lacradas e desnacionalizadas, indo direto para o terminal de 

embarque sem sofrerem novas vistorias. Isto facilita para o empresário local, pois 

não haverá o risco de perda de prazos e problemas posteriores de documentação. 

 Drawback: Importação no regime drawback: oferece a suspensão/isenção do 

pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a ser exportada 
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após beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou 

acondicionamento de outra a ser exportada. Além disso, esse benefício pode ser 

concedido à mercadoria - matéria-prima, produto semi-elaborado ou acabado - 

utilizada na fabricação de outra a ser exportada.  

 Drawback: Exportação no regime drawback: É permitido ao fabricante exportador a 

utilização de insumos importados que apresentem melhor qualidade, menor preço 

e maior rapidez de entrega, barateando o custo do produto final produzido no 

Brasil. 

 Exportação Temporária: a mercadoria nacional ou nacionalizada pode ser 

embarcada ao exterior com suspensão do pagamento dos impostos internos, sob 

condição de retornar ao Brasil no mesmo estado de conservação que foi exportada 

ou depois de submetida a processo de conserto, reparo ou restauração, com o 

prazo de permanência de um ano prorrogável por mais 1 ano. O processo é muito 

utilizado para feiras, exposições e demonstrações de produtos. 

 DAC - Depósito Alfandegado: a empresa pode fechar a exportação de seus 

produtos, com liquidação do câmbio antes do embarque da mercadoria, pois as 

mercadorias permanecem no Porto Seco à disposição do importador. Para todos 

os efeitos legais, fiscais e cambiais a mercadoria é considerada Exportada.  

Certificado: A emissão do Certificado de Depósito Alfandegado transfere a 

propriedade da mercadoria para o importador, no exterior. 

 DE - Depósito Especial: permite a importação, sem cobertura cambial e com 

suspensão de tributos, de partes, peças e materiais de reposição ou manutenção 

para veículos, equipamentos, e seus componentes, estrangeiros, nacionalizados 

ou não, estando, os nacionalizados, em uso no país. 
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 RECOF: regime especial de entreposto industrial sob controle aduaneiro 

informatizado que permite ao beneficiário importar, ou adquirir no mercado interno 

com suspensão do pagamento de tributos, mercadorias a serem submetidas a 

operações de industrialização de produtos destinados à exportação ou ao mercado 

interno. 

2.8 Documentos de Exportação 

 Para negociação com o potencial importador: 

- Fatura Proforma ou Pro Forma Invoice: Documento que dá início ao negócio. 

Logo após os primeiros contatos e manifestada a intenção de realização de uma 

operação comercial, o exportador emite para o importador uma fatura Proforma para que 

este providencie a Licença de Importação, dentre outras providências. Este documento é 

o modelo de contrato mais freqüente, formaliza e confirma a negociação, desde que 

devolvido ao exportador, contendo o aceite do importador para as especificações 

contidas. É similar à fatura definitiva, porém com características de um orçamento, ou 

seja, não gera obrigação de pagamento por parte do comprador. Deve ser emitida no 

idioma do país importador ou em inglês. 
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Fonte: http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_fatProModelo.html 

 

 Controle governamental 

 - Registro de Exportação: O Registro de Exportação (RE) no Siscomex é o 

conjunto de informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal que 

caracterizam a operação de exportação de uma mercadoria e definem o seu 

enquadramento. 

 

Figura 5 Modelo Fatura 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_fatProModelo.html
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 Para fins ficais e contábeis 

 - Contrato de câmbio: Documento informatizado para coleta de informações, 

emitido pelo banco negociador de câmbio e que formaliza a troca de divisa estrangeira 

por moeda nacional. No âmbito externo, equivale à Nota Fiscal, e tem validade a partir da 

data de saída da mercadoria do território nacional. Este documento é imprescindível para 

o importador liberar a mercadoria no país de destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:  http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_conCamModelo.html 

 
 

Figura 6 Contrato de Câmbio de Compra 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/
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- Comprovante de Exportação: É o documento oficial emitido pela SRF que 

comprova o efetivo embarque da mercadoria. O CE consubstancia a operação de 

exportação e tem força legal para fins administrativos, cambiais e fiscais. No caso 

especial de envio para o exterior de bagagens, encomendas, donativos e amostra sem 

valor comercial, até o limite de US$ 5 mil, o RE é dispensado e substituído pelo Despacho 

Sumário, registrado pelo servidor da SRF. 

- Nota Fiscal: Depois de aprovado o Registro de Exportação - RE, o próximo passo 

é a emissão da Nota Fiscal, que deve acompanhar a mercadoria desde a saída do 

estabelecimento até a efetiva liberação junto à Secretaria da Receita Federal. Ela precisa 

acompanhar o produto somente no trânsito interno. 

- Certificado ou apólice de seguro: Documento necessário quando a condição de 

venda envolve a contratação de seguro da mercadoria. Deve ser providenciado antes do 

embarque, junto a uma empresa seguradora, de livre escolha do exportador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_apoSeguro.html 

Figura 7 Certificado ou apólice de Seguro 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_apoSeguro.html
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- Conhecimento de embarque: Documento emitido pela companhia transportadora 

que atesta o recebimento da carga, as condições de transporte e a obrigação de entrega 

das mercadorias ao destinatário legal, no ponto de destino pré-estabelecido, conferindo a 

posse das mercadorias. É, ao mesmo tempo, um recibo de mercadorias, um contrato de 

entrega e um documento de propriedade, constituindo assim um título de crédito. 

Este documento recebe denominações de acordo com o meio de transporte 

utilizado:  

Documento emitido pela companhia transportadora que atesta o recebimento da 

carga, as condições de transporte e a obrigação de entrega das mercadorias ao 

destinatário legal, no ponto de destino pré-estabelecido, conferindo a posse das 

mercadorias. É, ao mesmo tempo, um recibo de mercadorias, um contrato de entrega e 

um documento de propriedade, constituindo assim um título de crédito. 

Este documento recebe denominações de acordo com o meio de transporte 

utilizado: 
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- Conhecimento de embarque marítimo (Bill of Lading – B/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_conEmbMarModelo.html 

 

 

 

Figura 8 Conhecimento de Embarque Marítimo 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_conEmbMarModelo.html
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- Conhecimento de Embarque aéreo (Airway Bill – AWB) 

Fonte: http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_conEmbAerModelo.html 

 

Figura 9. Conhecimento de embarque aéreo (Airway Bill - B/L). 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_conEmbAerModelo.html
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- Conhecimento de transporte rodoviário (CRT) 

Fonte:http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_conTraRodModelo.html 

 

Figura 10 Conhecimento de embarque rodoviário 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_conTraRodModelo.html
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- Conhecimento de transporte ferroviário (TIF/DTA) 

Fonte: http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_conTraFerModelo.html 

 

- Fatura ou Proforma ou Pro Forma Invoice 

 Para embarque para o exterior 

- Nota Fiscal 

- Registro de Exportação – RE 

Figura 11 Conhecimento de transporte ferroviério 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_conTraFerModelo.html
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- Romaneio de Embarque (Packing List): Documento emitido pelo exportador para 

o embarque de mercadorias que se encontram acondicionadas em mais de um volume ou 

em um único volume que contenha variados tipos de produtos. É necessário para o 

desembaraço da mercadoria e para a orientação do importador quando da chegada dos 

produtos no país de destino. 

O Romaneio nada mais é do que uma simples lista relacionando uma descrição 

detalhada dos produtos a serem embarcados (volumes e conteúdos). 

 

Figura 12 Romaneio de Embarque 

Fonte: http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_romEmbPacLisModelo.html 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_romEmbPacLisModelo.html
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- Conhecimento de Embarque (Bill of Lading – B/L) 

 Para negociação com o banco 

- Fatura Proforma ou Pro Forma Invoice 

- Conhecimento de embarque marítimo 

- Carta de crédito: Nas operações realizadas sob esta condição, o original deste 

documento é imprescindível para que o exportador possa concretizar a negociação da 

operação junto ao banco. Ela deve ser providenciada pelo importador e emitida por um 

Banco, de livre escolha do importador. 

O exportador deve, então, procurar obter maiores informações sobre o Banco 

escolhido pelo importador para a emissão da carta de crédito. Se o Banco escolhido pelo 

importador não tiver credibilidade no mercado, o exportador pode exigir o Borderô ou 

Certificado ou Apólice de Seguro: 

- Borderô: Um Borderô ou carta de entrega (nos casos de cobrança): 

protocolo fornecido pelo Banco negociador de câmbio, no qual são relacionados 

todos os outros documentos a ele entregues. 
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Fonte:http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_borModelo.html  
Figura 13 Modelo Borderô 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/comExportar/pp_borModelo.html
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- Romaneio de Embarque (Packing List) 

- Contrato de Câmbio 

 

Figura 14 Contrato de Câmbio 

Fonte: www.receita.fazenda.gov.br 

 

 

- Certificado de Origem: É o documento providenciado pelo exportador e utilizado 

pelo importador para comprovação da origem da mercadoria e habilitação à isenção ou 

redução do imposto de importação, em decorrência de disposição previstas em Acordos 

Comerciais, ou do cumprimento de exigências impostas pela legislação do país de 

destino. No caso das exportações destinadas aos países da ALADI e do MERCOSUL, e 

http://www.receita.fazenda.gov.br/


62 

 

ainda daquelas processadas no âmbito do SGPC, os Certificados de Origem são emitidos 

pelas federações estaduais de indústria e pelas federações estaduais de comércio. No 

caso das exportações realizadas no âmbito do SGP, os certificados são fornecidos pelas 

agências credenciadas do Banco do Brasil S.A, que operam com comércio exterior. A 

emissão do Certificado de Origem é necessária em cada operação de exportação 

efetuada. Cada certificado está estritamente vinculado a uma Fatura Comercial. Sendo 

assim, se um exportador emitir três faturas, deverá providenciar a emissão de três 

certificados, mesmo que todas as faturas sejam destinadas ao mesmo importador. Os 

exportadores devem fornecer previamente às entidades emissoras credenciadas 

informações que permitam a correta emissão do documento. 

Observações:  

 Os Certificados de Origem do MERCOSUL e da ALADI têm validade de 180 dias, a 

contar da data de emissão pela entidade emissora; 

 Os certificados para as operações no âmbito do MERCOSUL só podem ser 

emitidos até o prazo máximo de 10 dias úteis, contados da data de embarque da 

mercadoria. 

 A exigência de certificados pelos importadores pode ocorrer em situações nas 

quais não há previsão de isenção ou redução do Imposto de Importação. A 

exigência de certificados pode estar vinculada a exigências administrativas, 

sanitárias etc. 
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Figura 15 Certificado de Origem 

Fonte: www.receita.fazenda.gov.br 
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CAPÍTULO III 
 

3. Implantação do Centro de Distribuições 

Para a implantação do Centro de Distribuições definimos implantar um armazém 

alfandegado, que visa estocar produtos de importação e exportação, ou seja, necessitam 

de desembaraço aduaneiro. 

O armazém alfandegado será localizado no Distrito Industrial de Indaiatuba, 

próximo ao SENAI. Esta localização tem fácil acesso a rodovia, fica próxima da linha 

férrea e a cerca de uns 20 minutos do Aeroporto de Viracopos. 

 

Figura 16 Localização do Armazém 

Fonte: Google Earth 

 

 

O Armazém será composto por 40 prateleiras, distribuídas entre 10 fileiras, sendo 

que a área central do armazém será destinada ao cofre. 

A Área Administrativa e a Receita Federal ficarão localizadas a frente do 

armazém.   
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Figura 17 Prédio Administrativo e Receita Federal 

Fonte: Autoria dos Alunos  

Disponível em: www.fatecid.wordpress.com 

 

O armazém contará com 22 docas para a carga e a descarga dos produtos.  

 

Figura 18 Docas 

Fonte: Autoria dos Alunos 
Disponível: www.fatecid.wordpress.com 

 

http://www.fatecid.wordpress.com/
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Figura 19 Visão interna de uma doca 
Fonte: Autoria dos Alunos 

Disponível: www.fatecid.wordpress.com 
 

3.1. Layout do Armazém Alfandegado  
 

 
Figura 20 Imagem do Layout 

Fonte: Autoria dos Alunos 

 

http://www.fatecid.wordpress.com/
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3.2.  Processos do Armazém Alfandegado 

1- Ao entrar no armazém é feito a conferências das notas; 

2- Depois da conferência, o caminhão segue para a doca ao lado direito do armazém, 

para então descarregar as mercadorias; 

3- As mercadorias são alojadas dentro do armazém, até que seja feito os trâmites 

aduaneiros, junto da Receita Federal; 

4- Após concluir os trâmites aduaneiros, as mercadorias são despachadas ao destino 

final; 

5- Ao sair do armazém, todos os caminhões são vistoriados e passam por uma 

balança. 

 

Figura 21 Balança da Entrada 

Fonte: Autoria dos Alunos 
Disponível: www.fatecid.wordpress.com 

 
 
 

http://www.fatecid.wordpress.com/
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Figura 22 Balança de Saída 

Fonte: Autoria dos Alunos 
Disponível: www.fatecid.wordpress.com 

 
 
 

3.3. Processo de Recebimento de Mercadorias 

Para agilizar o processo de recebimento de mercadorias será utilizado o sistema 

RFID, para que os dados das mercadorias sejam todos armazenados via rádio, o RFID é 

um sistema caro, porém muito eficaz. 

3.4.  Processo de Armazenagem 

Para a armazenagem das mercadorias, serão utilizados vários instrumentos e 

dispositivos de armazenagens, tais como, empilhadeiras, porta pallets, entre outros. E 

será adotado um sistema WMS para o gerenciamento do estoque. 

A aplicação do sistema de WMS será destinada para atender os requisitos 

alfandegários, com as seguintes funcionalidades: 

http://www.fatecid.wordpress.com/
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 Portaria; 

 Recebimento; 

 Avaria; 

 Nacionalização; 

 Fechamento de Trânsito; 

 Armazenagem; 

 Movimentação. 

Todo o sistema WMS será acoplado para o uso da tecnologia RFID. 

 

3.5.  Processo de Transporte 

Para o transporte das mercadorias, será utilizado o Sistema de Logística Reversa. 

Por se tratar de um armazém alfandegado, serão utilizados vários tipos de transportes – 

aviões, caminhões, trens e navios - o por isso, o armazém contará com o sistema 

Multimodal de Transporte. 
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Figura 23 Modal Rodoviário 
Fonte: Logislab 

Disponível: www.fatecid.wordpress.com 
 
 
 

 
Figura 24 Modal Marítimo 

Fonte: Logislab 
Disponível: www.fatecid.wordpress.com 

 

http://www.fatecid.wordpress.com/
http://www.fatecid.wordpress.com/
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Figura 25 Modal Ferroviário 

Fonte: Logislab 
Disponível: www.fatecid.wordpress.com.br 

 

 

3.6.  Legislação 

Toda a parte jurídica do armazém alfandegado será assegurada pelo Código Civil 

Brasileiro, Capítulo IV “Dos Armazéns Gerais Alfandegados”. 

Para as perfeitas condições de trabalho dos colaboradores dos armazéns, serão 

seguidas as normas regulamentadoras nº 11 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Todo o procedimento fiscal aduaneiro das mercadorias será realizado pela 

Receita Federal, dentro do próprio armazém. 

O layout interno do cd ficará como proposta para os alunos do próximo semestre. 

 

 

 

 

http://www.fatecid.wordpress.com.br/
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CAPITULO IV 

 

4. Construção da Maquete 

 

4.1. Relatório 

O objetivo deste relatório é contar como surgiu a idéia da construção de um 

armazém alfandegado e como ocorreu todo esse processo. 

Para todos os alunos do 4º semestre do curso de Gestão Empresarial foi feita 

uma proposta, pelo professor Reinaldo Toso Júnior, da elaboração de um centro de 

distribuição.  

Primeiramente foi proposta a elaboração da parte escrita. Com algumas 

bibliografias realizamos estudos e alguns alunos deram idéias sobre qual seria a melhor 

opção de implementação do CD. Entre essas idéias estavam: centro de distribuição de 

bebidas, materiais de construção, supermercado ou um armazém alfandegado. 

Após análises dessas idéias, a sala optou pelo armazém alfandegado, pois esse 

tipo de armazém engloba as disciplinas das ênfases de Comércio Exterior, Logística e 

Marketing. Como a sala irá se dividir nos próximos semestres, para que cada um siga 

uma área, achamos que era a melhor escolha. 

Primeiramente, dividimos a sala em temas que deveriam ser abordados no 

trabalho escrito, para que cada aluno pesquisasse e colaborasse com o resultado final. 

Com o andamento do trabalho, o professor percebeu o empenho da sala e propôs a 

construção de uma maquete sobre esse armazém. Essa maquete integraria a plataforma 

logística multimodal que já estava sendo desenvolvida por ele e pelo professor Sandro 

Calabrezi. 
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O desafio foi aceito. Começamos a fazer o projeto do armazém no computador 

baseado em algumas literaturas. A escala escolhida foi 1x87, assim seguimos a mesma 

escala da plataforma logística multimodal. A partir disso, fizemos o esboço do layout no 

Excel (Figura 18) e o levantamento dos materiais necessários para a construção da 

maquete.  

Foi feita a arrecadação do dinheiro para a compra dos materiais5, e alguns alunos 

ficaram responsáveis pela compra dos mesmos. Na época, a faculdade estava em obras 

então conseguimos vários materiais com as sobras da construção, por exemplo, a tábua 

para a para a base da nossa maquete. Os cavaletes para a sustentação da maquete 

foram feitos de sarrafos comprados com os recursos dos alunos.  

Para decidir os dias que a sala viria até a faculdade para fazer a maquete, 

fizemos várias reuniões nos intervalos das aulas, e foi feita uma relação dos alunos que 

poderiam vir extraclasse. O professor da disciplina utilizou algumas aulas para que 

fôssemos até o LogisLab e tivéssemos aulas práticas, o que nos ajudou a assimilar a 

teoria com a prática. Conceitos como: Piggy Back, Swap Bodies, multimodalidade e 

intermodalidade foram abordados nessas aulas.  

Após a compra dos materiais, paralelamente foi feito a marcação e o recorte das 

estruturas do armazém e do telhado. E depois, o recorte das portas e das docas. O 

armazém ficou sobre uma base de 1,38 cm de altura, para que a altura das docas fosse 

suficiente e os caminhões conseguissem estacionar e serem carregados.  

                                                           
5
 Relação dos materiais no item 4.2 deste capítulo. 
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Fonte: elaborado pelos alunos. 

 

 

Depois de montado, o armazém foi pintado com esmalte sintético na cor cinza.  A 

estrutura do telhado foi feita com canaletas, palitos de churrasco, varetas de pipa e linha 

de pesca. Após montada a estrutura, cobrimos com papel paraná revestimos com papel 

ondulado prata. Foram colocados também os exaustores com peças de emendas de 

conduites de PVC.  

O telhado é removível, pois, há um projeto para que os alunos do próximo 

semestre possam popular o armazém, a partir do layout que criamos no começo no 

projeto. Por se tratar de um armazém alfandegado é necessário que ocorra toda a parte 

 

Figura 26 Teto da Maquete em Elaboração 
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do despacho aduaneiro. Para tanto, foram incluídos os prédios da administração e 

Receita Federal.  

Partimos para o final do projeto. Pintamos a base da maquete, fizemos as ruas, 

as balanças - tanto na entrada quanto na saída do armazém -, fizemos a jardinagem, 

estacionamentos, placas de sinalização, escadas e a rampa de acesso aos deficientes. 

Muitas partes desse processo podem ser vistas no blog Fatecid, disponível em: 

http://fatecid.wordpress.com/2010/11/05/centros-de-distribuicao/, onde há o relato do que 

é um centro de distribuição e algumas operações da logística, além de fotos do processo 

de elaboração da maquete.  

Junto com a construção da maquete estava sendo desenvolvido o trabalho 

escrito, orientado pelo prof. Reinaldo. E nesse trabalho foram abordados temas referentes 

a um centro de distribuição e armazéns alfandegados: o que são, como funcionam, quais 

as funções e todo assunto relacionado ao despacho aduaneiro - como documentações 

envolvidas no processo e regimes aduaneiros. 

4.2 Materiais Utilizados na Construção da Maquete 

• Peças sarrafos ; 

• Papel Paraná ; 

• Vareta p/ pipa ; 

• Papel micro ondulado; 

• Vareta p/ pipa; 

•  Estilete; 

• Papel micro ondulado; 

• Cola branca; 

• E.V.A.; 

http://fatecid.wordpress.com/2010/11/05/centros-de-distribuicao/
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• Cola contato; 

• Palito de dente; 

• Adesivo contato.  

 

4.3 Fotos da Construção da Maquete 

  

Fonte Elaborado pelos Alunos 

Figura 27. Vista lateral do armazém e do telhado ainda em elaboração 
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Ilustração 1. Alunas recortando as paredes do prédio administrativo.  

Fonte: elaborado pelos alunos. 

Ilustração 2. Alunos pintando a maquete internamente. O prédio 

administrativo já anexado.  

Fonte: elaborado pelos alunos. 
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Ilustração 3. Alunos posicionando o CD na prancha. Fonte: elaborado 

pelos alunos. 

Ilustração 4. Testando os caminhões nas docas. Fonte: elaborado pelos 

alunos. 
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Ilustração 5 e 8. Armazém pronto e integrado a plataforma logística 

multimodal. Fonte: elaborado pelos alunos. 
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Ilustração 6. Armazém alfandegado já com o prédio administrativo e o 

prédio da Receita Federal. Fonte: elaborado pelos alunos. 

Ilustração 7. Visão geral da maquete. Caminhões nas docas, escada, 

estacionamento e gramados executados. Fonte: elaborado pelos 

alunos. 
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A parte escrita consumiu o semestre todo e a elaboração da maquete levou 2 

meses, visto que a sala nem sempre podia trabalhar todos os dias na maquete. Para isso 

usamos intervalos de aulas, horas extraclasse e algumas aulas que o professor cedeu. De 

modo geral, as atividades extraclasse também foram consideradas horas de aula e 

também foram usadas como processo avaliativo, conforme o professor nos informou. 
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