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1.

Enquadramento

O novo cenário económico,
económico que surgiu a partir dos anos 90, criou uma panóplia de
oportunidades para usufruto
uto de todas as entidades empresariais, sejam multinacionais ou de
pequena e média dimensão. As fronteiras tornaram-se ilusórias, facilitando a comunicação de
empresas entre nações. O processo de internacionalização não se trata de uma aventura
solitária,, pois defende a criação de uma rede interempresarial, de modo a favorecer a
cooperação e o dinamismo económico.

De acordo com o modelo de Upsalla, o processo

internacional trata-se
se de uma nova aprendizagem que apoia a inovação e novas formas de
fazer negócio.
Este Guia de apoio ao exportador pretende auxiliar as empresas que tenham interesse em
enveredar pela via internacional,
cional, esclarecendo todas as dúvidas e procedimentos que estão
relacionados com este processo.
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2.

Internacionalização

A internacionalização é cada vez mais importante nos dias de hoje. Antes da expansão da
globalização, o mundo era um lugar fechado.
fechado De acordo com Sharon Beder in the article
Globalisation: Before and After the Crisis,
Crisis a liberdade dos mercados originou uma nova ordem
mundial, ou seja, a ideia de que os governos devem proteger os seus cidadãos dos excessos do
capitalismo tem sido substituída pela ideia de que, o órgão governamental deve proteger as
suas empresas
as contra os excessos da regulação democrática.
Com base neste fenómeno global, a internacionalização foi um novo termo que começou a
ganhar ênfase.. Com o nascimento de empresas multinacionais, foi possível trocar
conhecimentos,, comércio e capital à volta do globo, procurando sempre o aumento da
inovação tecnológica. Os países começaram a aumentar a produção, a vender para os quatros
cantos do planeta,, a comprar de bens oriundos de
de outros mercados externos e, até mesmo
comprar com sociedades estrangeiras.
estrangeiras
Devido à concorrência do mercado interno, as empresas viram-se
viram se para o percurso
per
internacional com vista a incrementar a sua competitividade e, a promover a imagem do nosso
país no contexto global. Não são apenas as grandes empresas que são abrangidas, mas
também as PME’s (Pequenas e Médias Empresas).
Empresas)
Pela via da exportação, as empresas devem procurar tirar benefícios, como o desenvolvimento
de novas aptidões, a melhoria da sua performance
performance e a uma maior aposta na inovação do
produto. Por uma questão de sobrevivência, torna-se
torna se inevitável que as empresas enveredem
pelo percurso internacional.
Podemos analisar a internacionalização através das suas dimensões, estando inseridas nestas
as respostas às questões “o quê?”, “como?” e “para onde?” internacionalizar, bem como as
chamadas “dimensões internas”, que dizem respeito a características intrínsecas da empresa.
É importante definir o perfil de internacionalização de cada empresa! Uma das
d formas para
ajudar a definir o perfil de internacionalização de uma empresa passa por caracterizar o seu
envolvimento internacional, designadamente ao nível das formas de operação, das atividades
desenvolvidas no exterior e da orientação geográfica, e a aptidão de envolvimento ativo em
relações com parceiros estrangeiros em espaço nacional.
nacional
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2.1

Mercados Externos

Antes da escolha dos mercados, é necessário verificar se a conjuntura económica é a mais
adequada, isto é, identificar se existem restrições comerciais,
comerciais, liberdade da circulação de
mercadorias e capitais. Actualmente, os mercados estão repletos de novas oportunidades, em
que o principal intento é aumentar o grau tecnológico dos seus produtos e, por sua vez, tornar
a sua empresa mais competitiva.
O sucesso da internacionalização está condicionado por uma panóplia de factores internos e
externos. O primeiro passo consiste na análise da atractividade do mercado. De seguida, deve
ser verificado se existe concorrência do nosso produto, preços praticados no
o nosso país e no
de destino, legislação aduaneira e acordos entre ambas as nações.

2.2

Escolha do mercado

No mundo existem mais de 200 países, uns mais ricos que outros e uns mais promissores que
outros. Que critérios de seleção devemos usar? Proximidade? Uma opção válida são os Países
da União Europeia. E entre estes, quais os que têm maior interesse pelo produto?
produto?
Outros critérios válidos: poder de compra ou dimensão do mercado. São decisões a tomar de
forma estruturada e planeada, bem fundamentadas num Plano de Marketing de Exportação
que permitirá seguir a estratégia e as táticas necessárias para a sua implementação.
implementação.
Não obstante, antes de enveredar pelo percurso internacional, é indispensável
indispensáve responder a
algumas questões. Podemos analisar a internacionalização através das suas dimensões,
estando inseridas nestas as respostas às questões “o quê?”, “como?” e “para onde?”
internacionalizar, bem como as chamadas “dimensões internas”, que dizem respeito a
características intrínsecas da empresa.

O quê? – Segmentação internacional
A segmentação internacional pressupõe que, haja uma divisão do mercado em segmentos
segment
consoante as suas exigências e comportamentos, de modo a definir um perfil para cada
mercado.
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Uma empresa tem diferentes possibilidades de expansão nos mercados externos, usando as
variáveis que são os produtos e os clientes:

Aumentar
simultaneamente
Produtos e
Clientes

Aumentar o Nr.
de Clientes para
os mesmos
Produtos

Aumentar o Nr. de
Produtos para os
mesmos Clientes

Num mercado saturado e para uma empresa industrial e produtora, torna-se
torna
difícil e
sobretudo muito oneroso aumentar a base de clientes ou o número de produtos. Os custos de
marketing são muito elevados. Naturalmente que o posicionamento está numa empresa que
tem uma base de clientes estável, e com uma linha
linha de produtos estruturada que preenche a
maioria das necessidades dos seus clientes.
Aumentar as vendas através da entrada num novo mercado, considerando este novo mercado
como um novo segmento de clientes, pode ser e, habitualmente é uma solução mais fácil
fá e
menos onerosa.
Pode-se
se considerar este novo segmento, como um novo mercado. Os dois motivos mais
evidentes para facilitar essa entrada são:
Nesse segmento escolhido, o nosso produto tem uma presença nula, pelo que um
crescimento, ainda que pequeno é sempre possível;
A concorrência não está preparada nem informada sobre a empresa, facilitando a
entrada a novos players.

Admitindo este novo segmento como uma expansão da empresa no mercado externo, quais
serão as diferentes estratégias a adotar ?
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Como? – Formas de acesso
Após seleção e estudo do mercado alvo é necessário definir a melhor forma de entrada nesse
mercado. Não só a forma de acesso ao mercado mas também selecionar os canais de
distribuição.. A seleção de um modo de entrada correto é essencial,
essencial, uma má decisão a este
nível conduz a eventuais prejuízos e arrisca-se
arrisca se a causar uma imagem desfavorável nos
consumidores potenciais e vir a danificar o potencial de vendas da empresa, podendo vir a
requerer posteriormente esforços adicionais para renovar
renov a imagem.
A empresa que se inicia nos negócios internacionais, para agarrar uma oportunidade que
surge, pode fazer apelo a intermediários especializados na importação/exportação (Exportação
indireta), ou pode ela mesmo vender aos compradores ou aos importadores
importadores estrangeiros
(Exportação direta).

Na Exportação indireta, a empresa pode dirigir-se
dirigir se a um exportador que compra a mercadoria e
a revende em seu próprio nome. Pode também passar por um agente exportador que
procurará compradores estrangeiros mediante
media
uma comissão.
Numa segunda fase, logo que o volume de trocas o justifique, a exportação direta toma o
lugar.

Existem diferentes modalidades que a empresa pode optar, desde a utilização de agentes
estrangeiros, Criação de Serviços de Exportação e de Representantes
Representantes Específicos, etc. A
escolha depende da Natureza do Produto, Serviço Pós-Venda,
Pós Venda, Volume de Transações,
Importância do Marketing, Conhecimento do Meio Envolvente Local.

A tabela seguinte demonstra as formas de acesso e impacto no Marketing estratégico da
empresa.
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DOMINIO DA
ESTRATÉGIA
COMERCIAL

POLITICA DE
PRODUTO

POLITICA DE
PREÇO

CANAIS DE
DISTRIBUIÇAO

POLITICA DE
COMUNICAÇAO

EXPORTAÇAO
INDIRETA

Fraca ou Nula

Standardizaçao

Não controlável

Não
controlável

Não controlável

EXPORTAÇAO
VIA
DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO

Fraca, mas
função do
contrato

Standardizaçao

Controlo fraco /
razoável

Controlo fraco
/ razoável

Controlo fraco /
razoável

Nulo

Adaptação

Controlo nulo

Controlo nulo

Controlo nulo

Bastante Boa

Adaptação /
Standardizaçao

Controlo fraco

Controlo bom

Controlo bom

Boa

Adaptação

Fraco
controlo

Fraco
controlo

Fraco
controlo

excelente

Standardizaçao /
Adaptação

Bem
controlada

Bom
controlo

Bem
controlada

Médio

Fraco controlo de
qualidade

Mal controlada

Parte adaptada

Bom controlo,
mau controlo da
adaptação

Controlo Médio

Controlo
Médio

Controlo
Médio

Bom

Em parte
adaptado

Bem
controlado

Bem
controlados

Bem
controlada

LICENCIAMENTO
FRANCHISING
CONTRATO
GESTAO
FILIAL
COMERCIAL
CONTRATAÇAO
PRODUÇAO
JOINT VENTURE
FILIAL
PRODUÇAO OU
INTEGRADA A
100%

Qualquer estratégia de expansão para os mercados externos pode passar por cada uma das
seguintes fases:
Fase 1
Ausência de
Atividade de
Exportação

Fase 2
Exportação
através de
Intermediários

É nesta fase que devem ser tomadas decisões cruciais:
Avaliação dos mercados alvo
Definição dos objetivos
Seleção do modo de entrada
Desenho do Plano de Marketing

A escolha certa de um parceiro comercial (ou avançar de sem
intermediários) vai determinar a rapidez de entrada num
determinado mercado.
É também nesta fase que se vai determinar como e quando se
passa às fase seguintes e em que condições.
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Fase 3
Estabelecimento
de uma empresa
de vendas

Nesta fase a empresa já detém um bom conhecimento do
mercado. A empresa pode optar por vender diretamente
através de uma empresa local.

Fase 4
Estabelecimento
de uma unidade
produtiva

Esta última fase representa a integração do negócio no país de
destino.
Fatores que influenciam esta decisão:
- Implantar a capacidade produtiva para um mercado onde os
impostos são mais baixos;
- Implantar a capacidade produtiva para um mercado onde os
custos de mão-de-obra são mais baixos;
plantar a capacidade produtiva em local mais próximo dos
- Implantar
mercados de destino.

se na procura de soluções para alguns
Nestas condições, foca-se
dos obstáculos detetados no decurso do processo de
internacionalização
rnacionalização como sejam a proximidade com o mercado,
a língua, os intermediários e a concorrência.

Onde? – Mercados
Antes de escolher o seu destino, deve averiguar as situações políticas, económicas e culturais
(liability of foreigness). Em conformidade com Hymer, em 1976,, liability of foreigness consiste
nos
os custos adicionais associados ao processo de internacionalização, quando comparado com
o contexto local. Estes indicadores (PIB, PIB per capita, população, índice de poder de compra,
taxa de desemprego, atividade económica, entre outros) permitem conhecer de uma forma
geral um país. A sua atualidade é importante, pelo que não deve ter mais de 3 anos e sempre
que possível compará-los
los com os do nosso país e assim efetuar uma análise mais simples e
obter conclusões com base na correlação existente.
Numa visão mais prática, deve ser baseada em critérios lógicos. Aspetos como a proximidade
ou identificação de um mercado
ercado natural para o produto podem definir o mercado. Identificar
quem compra o produto, a que preço, quem produz localmente o mesmo produto, é
importante na escolha do mercado. Através de diversas fontes online podemos encontrar
respostas a estas questões.
es. O EUROSTAT (www.ec.europa.eu/Eurostat) , o Banco Mundial
(www.worldbank.org),, o International Trade Center (www.intracen.org)
(
)

são fontes de

informação de excelência.
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Através de plataformas online podemos percecionar o mercados na visão empresarial. A
Plataforma Kompass On-line
line (https://pt.kompass.com),, contem informação sobre mais de
300.000

empresas

de

diferentes

países,

a

Thomas

Global

Register

Europe

(www.thomasnet.com), permite consultar empresas de mais de 17 países e mais de 10.000
produtos distintos. Também a Dun & Bradstreet (http://www.dnb.com)
(
) è uma empresa que
detém muita informação nível internacional e muito útil para a análise do
d mercado. Em
Portugal ela atua com a designação de Informa D&B (www.informadb.pt)
(
. Na área do retalho
existem publicações como a “European Directory of Retailers and Wholesalers“
Wholesalers ou o
Euromonitor International ( http://www.euromonitor.com/retailing).
). Não esquecer que em
Portugal, a AICEP também fornece informação, desde que solicitado. Em cada país existem
entidades nacionais que disponibilizam informação, contudo em alguns casos poderá existir
uma barreira linguística para interpretação da informação.
Seguidamente propomos um esquema simples para efetuar a análise de mercados:

1a Fase

•Seleçao
Seleçao dos Países
•critérios
critérios lógicos: proximidade, semelhança cultural, potencial do mercado

2a Fase

•Análise
Análise de Indicadores
• Análise do Potencial
•Grau
Grau de adequaçao do Produto

3a Fase

•Realizaçao
Realizaçao do Estudo de Mercado
•Recolha
Recolha de Informaçao
•Tratamento
Tratamento da Informaçao

Pesquisa Primária
Pesquisa prática no
Terreno

4a Fase

Pesquisa Secundária
Recolha e tratamento
ratamento de
dados
ados de diversas fontes

•Emissao
Emissao de Relatórios
•Tomada
Tomada de Decisoes
• Definiçao de Objetivos
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Dimensões Internas de Internacionalização
- Estrutura Organizacional (estruturas, sistemas de coordenação e controlo…), reconhecer as
suas forças e fraquezas no contexto da internacionalização, dado que pode influenciar a
posição competitiva da empresa, bem como as suas orientações estratégicas;
- Capacidade de gerir relações cooperativas internacionais;
- Aspetos financeiros (vantagens e desvantagens subjacentes à decisão), os recursos
financeiros podem funcionar como uma verdadeira barreira, mas não constituem um fator
determinante;
- Competências internas (recursos humanos, experiência, formação, nível tecnológico…)
- Dinamismo
smo e compromisso da gestão no planeamento do processo
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2.3

Conhecimento de novos mercados

O ambiente em que decorrem os negócios internacionais também pode ser visto como a soma
de todas as forças externas à empresa e que sobre ela exercem influência, quer no domínio
internacional quer no domínio doméstico.
alvo é um dos aspetos mais importantes no processo de
A seleção dos mercados-alvo
internacionalização, tendo em consideração aspetos essenciais como a identificação de
atratividade dos mercados e seu potencial
potencial concorrencial, as formas de adaptação às condições
locais e as formas de gestão de estruturas de maior dimensão. Saber quais são os
consumidores-alvo,
alvo, onde se situam e quais os fatores que consideram relevantes nas decisões
de compra.
Variáveis controláveis:
- Produto
- Marca
- Preço
- Distribuição
- Comunicação
-…
Variáveis incontroláveis do mercado doméstico:
- Ambiente Político
- Ambiente Económico
- Ambiente Social
- Ambiente Legal
- Ambiente Tecnológico

Variáveis incontroláveis do mercado Internacional:
- Ambiente Político
- Ambiente Económico
- Ambiente Social
- Ambiente Legal
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- Ambiente Tecnológico
- Estrutura de Distribuição
- Geografia e infraestruturas
- Concorrência
- Cultura
- Língua
- Religião
-…
Uma das melhores formas de conhecer um novo mercado externo é visitando esse mercado,
participar, promover e/ou vender produtos ou serviços em feiras, missões empresariais ou
encontros empresariais. Nesta fase, o importante não é vender, mas sim retirar o máximo de
informação do mercado e promover
romover os seus produtos.
A promoção dos seus produtos permite-lhe
permite lhe contactar o mercado (clientes, intermediários e a
concorrência). Permite-lhe
lhe perceber como atuar e obter visibilidade no mercado onde
pretende operar. Só depois de vencer as resistências dos
dos potenciais compradores e ganhar a
sua confiança apresentando argumentos credíveis para que comprem os seus produtos é que
poderá vender.
Não existe o melhor meio de promoção para todas as empresas. Dependendo da estratégia e
do investimento que a empresa pretenda realizar poderá optar por feiras internacionais,
missões empresariais ou encontros empresariais, sem nunca esquecer as novas Tecnologias de
informação e Comunicação, como a internet.
internet

Feiras Internacionais
Nas feiras internacionais, o objectivo é realizar o máximo de contactos, verificar se o mercado
é viável e, tentar perceber quais são as resistências dos nossos parceiros, de que forma podem
ser superadas e, assim, poder conquistar a sua confiança.
Através destes eventos, o vendedor consegue expor a conjuntura económica e política do seu
país. O exportador deve fazer um levantamento de todas as variáveis determinantes de um
processo negocial. A publicidade é a melhor maneira de divulgar o produto e, de aceder a todo
o público. Caso seja expositor na feira, deve procurar um maior nível de adequabilidade do
d
produto-alvo
alvo às exigências do mercado.
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Missões empresariais
A AICEP juntamente com as Câmaras de Comércio e as Associações empresariais e sectoriais
organizam diversas expedições, a fim de promover as trocas comerciais entre estados. O
objectivo é a aproximação entre os mercados e as empresas em causa, estabelecendo
estabelecend uma
relação de cooperação.
O êxito desta iniciativa resulta na promoção de encontros com os nossos empresários, de
modo a esclarecerem todas as suas dúvidas que, simultaneamente, devem precaverem-se
precaverem das
amostras, bem como dos materiais de divulgação mais
mai apropriados.
Encontros empresariais
O encontro empresarial abrange entidades institucionais que, se assumem como principais
parceiros das empresas, como a AICEP, as Câmaras de Comércio, Cooperações de produtores,
Embaixadas e de sectores específicos. O propósito
p
do encontro não é a venda, mas trocar
informação comercial e exibir o catálogo dos produtos.

2.4

Mecanismos de financiamento

As empresas podem usufruir de um conjunto de mecanismos para concretizar feiras
internacionais, missões ou encontros empresariais.
empre
No âmbito do Portugal2020,
Portugal2020 existem
diversos programas que financiam 40 a 50% do total despendido, financiado de forma nãonão
reembolsável. Todas as empresas podem participar, de forma isolada ou conjunta, através da
AICEP ou Associações Empresariais ou sectoriais.. Para mais informações, pode consultar
consulta o site
do Portugal2020, da AICEP ou, até mesmo a associação empresarial da sua região.
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3. Restrições às operações de Comércio Internacional

3.1

Comércio no interior da UE

Todas as empresas localizadas no interior do espaço podem exportar e importar todas as
mercadorias livremente,
ente, logo nenhum organismo público
blico pode restringir as trocas comerciais.
comercia
Em caso de algum problema,
blema, pode consultar os serviços de assistência e aconselhamento.
Considerando o direito
eito de circular livremente na UE, todo o produto oriundo de um país
europeu ou, até mesmo de um país terceiro, pode ser transportado na UE sem qualquer
limitação. Existe ainda, um sistema de harmonização que pressupõe a circulação livre de todas
as mercadorias, o que significa a inexistência
inexistência de restrições quantitativas. Estas normas
harmonizadas objectivam a protecção do consumidor, saúde pública e o ambiente.
Caso os produtos não estejam afectos às normas harmonizadas da UE,
U encontram-se
submetidos à legislação nacional. Não obstante, poderão
po
ser abrangidos pela livre circulação
de mercadorias através do reconhecimento mútuo, ou seja, deve haver uma conformidade
com as regras aplicáveis. As especificidades variam consoante o país, o transporte destas
mercadorias deve respeitar e cumprir todos
t
os requisitos necessários. Se os produtos não
forem reconhecidos pelo seu destinatário, pode contactar os serviços de assistência e
aconselhamento.
Os produtos podem ser alvo de objeções,, por afectarem pejorativamente o ambiente, a saúde
humana e a segurança
egurança ou mobilidade públicas. Assim
A
sendo, as autoridades públicas devem
justificar esta condicionalidade, sendo-lhes exigida uma autorização prévia.
IVA – Regras e taxas
As regras adoptadas pela União Europeia em matéria de IVA são generalizadas, contudo a sua
aplicação pode variar de país para país. Todos os produtos transaccionados estão sujeitos ao
pagamento do IVA, incluindo a venda ao consumidor final.
f
O IVA é pago pelo país importador.
As exportações efectuadas fora do quadro europeu não são submetidas ao valor do IVA, sendo
necessário provar que o seu destinatário não é europeu.

Impostos especiais de consumo
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Todas as empresas que produzem ou comercializam produtos sujeitos a impostos especiais de
consumo (álcool, a electricidade, produtos energéticos, tabaco), devem conhecer a
exclusividade das suas regras e os impostos especiais de consumo que lhes são aplicados. É
possível ter acesso a esta informação dos seguintes mercados da EU em análise: Alemanha;
França e Reino Unido.
Quando pagar o Imposto Especial
special de Consumo (IEC)?
No momento em que os produtos são fabricados ou importados para a EU já estão sujeitos ao
pagamento do imposto. O imposto ficará suspenso, para fabricar e armazenar estes produtos
sem pagar de imediato o imposto,
impos terá de recorrer a autorização prévia emitida pelo país.
Caso haja perda dos produtos devido a motivos imprevisíveis, o importador não tem de pagar
o imposto.
Quem é o responsável pelo pagamento deste imposto?
•

Depositário autorizado, onde os produtos sujeitos a este tipo de impostos são
produzidos e armazenados.

•

Por qualquer pessoa que o tenha retirado da suspensão;

•

Pela pessoa que declara a importação.

Para mais informações sobre a legislação europeia, pode proceder à consulta do seguinte
link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business_en

3.2

Quando o país não faz parte da União Europeia (EU)?

A Suíça é um país que podemos considerar, visto que não integra nem a União Europeia, nem a
área económica europeia. As últimas alterações na legislação foram efectuadas a 19 de Janeiro
de 2018. Oss códigos aduaneiros utilizados correspondem à Convenção do Sistema
Harmonizado (SH) de 2017.. A Confederação Helvética
He
assinou diversos acordos a fim de
facilitar o comércio livre com a União Europeia:
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•

Convenção sobre o Transporte Internacional de Mercadorias ao abrigo dos Cadernos
TIR (Convenção TIR), consulte o documento Carnet TIR para mais detalhes;
detalhes

•

Convenção sobre um procedimento de trânsito comum com a Comunidade Europeia
(CE);

•

Convenção aduaneira sobre a A.T.A. Carnet para a entrada temporária de mercadorias
(Convenção A.T.A.), consulte o documento Carnet A.T.A. para mais detalhes;

•

União aduaneira e monetária
monetári com o Liechtenstein;

•

Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA);

•

Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação
de Mercadorias (Convenção HS);

•

Convenção Internacional sobre Simplificação e Harmonização dos Procedimentos
Aduaneiros (conforme alterada) (Convenção de Quioto Revisada);

•

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE);

•

Organização Mundial das Alfândegas (WCO);

•

Organização Mundial do Comércio.

Procedimentos aduaneiros e regulações
A Suíça, sendo um
m país terceiro, tem uma legislação
legislação própria e diferenciada para importações.
A Administração Aduaneira Federal da Suíça utiliza um sistema electrónico pra controlo
alfandegário – declaração e-d
dec. A sua submissão eletrónica é obrigatória desde 2013. Os bens
entram no país por via terrestre, sendo notificados num sistema de controlo próprio.
Normas de segurança
A fim de salvaguardar a segurança de todas as mercadorias que passam no território europeu,
todos os navios de carga devem ser acompanhadas por uma notificação aquando atravessam a
EU. Para resguardar a relação amistosa com a Suíça, o país assinou um acordo com a EU, tendo
sido definido como um país da zona de segurança,
segurança abrangendo também
m a Noruega. As nações
fora desta zona de segurança são consideradas países terceiros, assim todos os navios de carga
que passem na Suíça devem ser notificados no sistema e-dec.
e ec. Para mais informações, pode
consultar a Declaração de Importação com origem em países terceiros.
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Transporte de bens para países diferentes da EU sem pagamento de impostos
O vendedor dos produtos pode exportar e manter o regime de suspensão, sendo que deve
respeitar algumas regras, enquanto o consumidor final ficará encarregue do seu
se pagamento.
•

Os produtos devem ser cobertos por uma garantia que cubra os custos de transporte,
cuja pode ser garantida pelo comprador, transportador ou vendedor. Caso a
mercadoria seja transportada somente no seu território, pode dispensar destes
requisitos.
tos. Relativamente a produtos energéticos, não há regras de vigência, desde
que haja acordo entre ambos os países da UE e a circulação ocorra por via marítimas
ou por condutas fixas.

•

Documento administrativo electrónico (e-DA)
(e
que deve ser enviado à autoridade
autor
competente do país de expedição, utilizando o sistema de controlo da circulação de
mercadorias sujeitas a impostos especiais de consumo (EMCS).
(EMCS). A administração deve
validar as informações e, atribuir-lhe
atribuir lhe um código de referência e transmitir a
informação homóloga ao país comprador.
comprador. Este documento deve ser transferido à
empresa de transportes antes de expelir a mercadoria. Esta regra não tem carácter
mandatório, pois o vendedor pode anular o e-DA,
e DA, bem como alterar o destino através
do EMCS.
Se, porventura, o sistema não estiver operacional, os produtos podem ser
transportados sem pagar os impostos especiais de consumo se, forem acompanhados
de um papel que contenha a mesma informação que o e-AD
e AD e, se o vendedor
comunicar o problema à autoridade
autoridade competente do país de expedição.

•

Recepção das mercadorias deve ser confirmada até 5 dias úteis pelo seu comprador no
sistema EMCS. A administração do país do consumidor deve registrar a validade dos
dados e, posteriormente, deve realizar um relatório e,
e enviá-lo
lo à autoridade homóloga
do país de expedição.

Assim sendo, o vendedor pode requerer a liberação da garantia. Se o vendedor seguir
estas regras, está isento do pagamento de impostos especiais de consumo sobre os
produtos transportados, cuja isenção
isenção só se aplica à quantidade assegurada. Em caso de
perda da mercadoria, é possível alterar o documento.
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O serviço SEED – Verificação de Autorização IEC indica a validade
idade de um número de
autorização relacionada com os impostos especiais de consumo, bem como a lista dos
produtos que o seu parceiro está autorizado a comercializar.
No caso de vendas a particulares no interior do seu país, os impostos especiais de
consumo
o devem ser aplicados segundo a taxa em vigor no seu território nacional.
Impostos, como o IVA e os IEC estão incluídos nos preços adoptados pelo Estado-membro
Estado
comprador.
se em produtos como o álcool e produtos energéticos e electricidade
Os IEC aplicam-se

Operador Económico Autorizado
Todos os países que integram a zona de segurança introduziram um novo conceito
conce – Operador
Económico Autorizado. Assim, a Suíça tem este estatuto, podendo facilitar-lhe
facilitar
os
procedimentos aduaneiros.

Avaliação aduaneira
Em muitos países, a avaliação aduaneira não tem em conta o valor da transacção de bens, em
vez disso são lhes aplicados outras taxas especificas, cujas
cujas são baseadas no preço bruto
(compreende o peso efectivo dos bens, o peso da embalagem, o material de fabrico e os
suportes
es que lhes estão associados). Estas estipulações legais estão incorporadas
incorpor
nas leis
aduaneiras: (SR 632.10) e (SR
SR 532.13).
532.13 As isenções do desvio do preço bruto são aplicadas por
unidade, por unidade de aplicação,
ap
por litro e metro. É, de notar que, pode agregar taxas
adicionais ao peso da tara, caso a mercadoria não se encontre devidamente embalada.
A Convenção de Procedimento de Trânsito Comum entre a Comunidade económica Europeia
(CEE) e a EFTA permitiu o livre-comércio
livre comércio de produtos pertencentes ou não à EU. O processo
aduaneiro torna-se
se mais reduzido. As taxas de importação devem ser pagas às entidades
competentes.
As quotas pautais estão em vigor para alguns produtos agrícolas, como a carne de alta
qualidade, qualquer tipologia de tarifários globais serão aplicados Administração Federal de
Alfândega ou pelo Escritório Federal Suíço de Agricultura,
Agricultura, dependendo do produto. A
importação de bens classificados como “vitais à vida” exige uma licença de importação geral
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redigida pela entidade competente, que é responsável por gerir estas reservas obrigatórias,
enquanto o stock real e o financiamento dizem respeito à indústria em causa.
A legislação suíça direccionada a produtos alimentares está em conformidade com as normas
europeias. Os importadores de alimentos
alimentos orgânicos devem ser certificados por organismos
encarregues da inspecção. O envio de produtos alimentícios orgânicos deve ser acompanhado
por um Documento de Controlo de Produtos Alimentares Orgânicos emitido pela entidade
competente. Estes acordos equivalentes
equivalentes a esta certificação existem com o Canadá, o Japão, a
EU e os Estados Unidos. Se os bens não forem originários da Argentina, Austrália, EU, Israel,
Nova Zelândia, é necessária uma licença adicional para a sua comercialização.
É também considerada
da a existência de uma licença especial para vender bebidas alcoólicas na
Suíça, além disso é também imprescindível o registo de importadores e comerciantes de
vinhos, bem como a inspecção de comércio de vinhos suíços é de carácter obrigatório.

Armazenamento
Existem três tipos de armazenamento:
•

Armazéns aduaneiros de gestão privada (também denominados armazéns abertos)

•

Armazéns destinados a mercadorias a granel

•

Armazéns aduaneiros isentos de impostos.

Os armazéns abertos, por norma, abrangem produtos externos, não estando sujeitos a taxas
aduaneiras, sendo-lhes
lhes aplicadas medidas não-tarifárias
não
(Ex:. licenças). No caso de bens a
granel, a aplicação de taxas aduaneiras é uma condição de pagamento. Este tipo de
armazenamento tem uma duração máxima de dois anos, o qual é prolongável por mais três
anos com recurso. As autoridades competentes seleccionam quais os produto
produtos que estão
abrangidos por este armazenamento.
A principal diferença entre os armazéns abertos e os armazéns isentos de impostos é o tipo de
armazém e a autorização requerida. O armazenamento aberto destina-se
destina se a empresas que
agem pela sua autonomia, no caso do último tipo de armazém referenciado, as empresas
em
alugam as instalações aos depositantes. As autoridades aduaneiras devem ter em sua posse
um inventário com todos os bens armazenados, em todos os tipos de armazém.
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No território suíço não há armazenamento livre de impostos.

Registo
Todos os negócios
cios na Confederação suíça pressupõem um registo comercial, de acordo com o
cantão de residência. O número de identificação ficará ligado automaticamente ao órgão de
estatística federal. Se quiser consultar mais informação, consulte o seguinte link:
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?countryid=CH&hscode=&doc=com_reg.ht
ml

Quotas tarifárias
Estas taxas aplicam-se
se a produtos agrícolas, como por exemplo
plo a alta qualidade da carne, cujas
são assinadas pela Agência Federal da Suíça para a Agricultura que variam consoante o tipo de
mercadoria.

Reservas obrigatórias
Os bens importados variam de acordo o seu nível de importância para a vida para desfrutar de
uma permissão geral de importação (GIP) das autoridades competentes,
competentes, cujas calculam em
função do stock obrigatório, o valor do produto. Estes sistemas de armazenagem são
financiados por fundos de contribuição sobre as importações. Estes fundos são obrigatórios
para importações acima dos limiares quantitativos estipulados. FONES (Federal Office for
National Economic Supply) trata-se
trata
do órgão supervisor. Esta estratégia foca-se
foca
em áreas:
alimentação animal, alimentos, produtos terapêuticos, transporte e infraestruturas,
infraestrut
equipamentos tecnológicos e fontes de energia.
Alimentos e bens relacionados
Já é permitido o transporte de produtos alimentares no seu mercado e na EU. No caso suíço,
se quiser colocar bens transportar bens alimentares com suporte médico (ex:. diabéticos),
estes devem ser notificados pela Agência Federal de Saúde Pública. Se for alimentos
destinados a bebés, é imprescindível uma Notificação Formal de Circulação de alimentos
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infantis. Caso haja alguma contradição no consumo destes
destes alimentos, deve constar no
respectivo rótulo.
Os produtos orgânicos devem ser certificados por organismos competentes que aprovam uma
Certificação de Importadores de Alimentos Orgânicos. Estes envios devem ser acompanhados
por um Documento de Controlo de Produtos Orgânicos, sendo necessária a sua acreditação
pela Instituição certificada do seu país de origem.
Referir que, as bebidas alcoólicas também requerem uma licença especial, porém o Registo de
Importadores
res e Comerciantes de Vinhos efectuada
efectu
pela Inspecção do Comércio de Vinho Suíço
é uma directiva de carácter mandatório.
Os importadores de tabaco devem assumir a quantidade de tabaco transaccionada, mas no
caso de quantidade inferior a 2,5kg deve haver uma licença especial, além disso existem outros
requisitos a ter em conta, como a sua manufacturação, rótulo, publicidade e vendas de acordo
a lei (TobO; SR 817.06).. Para mais informações, deve contactar a Administração Aduaneira da
Suíça Federal.

Organismos Geneticamente
camente Modificados (ODM)
O Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança à Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)
é um acordo internacional que foi elaborado para assegurar o transporte de OGM,
OGM garantir a
sua circulação é muito importante, pois ter efeitos
efeitos drásticos no ecossistema e na vida humana.
A Suíça é um dos país signatários do acordo em causa, cujo divide o risco em classes. Os
estados-membros
membros têm a importação facilitada com o protocolo, enquanto os não-membros
não
devem impor as suas próprias directivas.
direct

Produtos químicos
No caso de importação de fertilizantes,
fertilizantes pesticidas ou outros produtos químicos,
químicos torna-se
inevitável o acompanhamento de certos procedimentos ou documentos:
•

Autorização, Reconhecimento e Registo de produtos biocidas;

•

Registo ou Autorização de Marketing para fertilizantes;

•

Registo de pesticidas;
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•

Permissão geral de importação de pesticidas;

•

Documento de Segurança do Material.
Material

A suíça é membro
embro da Convenção de Roterdão sobre o procedimento fundamentado prévio
para o transporte de produtos perigosos
perigosos no comércio internacional, cuja afirma que as
exportações destes produtos só podem ser realizados, caso sejam confirmadas pela entidade
importadora. Qualquer mudança legal ou restrição que haja no transporte de produtos
químicos, deve informar o Secretariado da Convenção. Quando o produto é transaccionado,
deve vir acompanhado das suas características, os requisitos de rotulagem e a indicação do
código aduaneiro HS.
A Suíça também faz parte da Convenção de Estocolmo de Poluentes
Poluentes Orgânicos Persistentes, a
qual preconiza a quebra na produção de produtos químicos que afectem negativamente o
meio-ambiente.
ambiente. Em 2016, a Suíça rectificou a Convenção de Minamata
namata sobre Mercúrio,
Mercúrio sendo
que as exportações de produtos fabricados de mercúrio só serão efectuadas com um
consentimento a priori do país importador. Este consentimento ocorre quando a exportação
se destina a um país que não é membro da Convenção. Até 2020,
020, a Suíça irá reduzir a
produção e, por conseguinte, a exportação
exportaç
e a importação de produtos fabricados de
mercúrio, tais como baterias, lâmpadas florescentes, relógios, pesticidas, etc…
Standardização
Existe um conjunto de acordos mútuos entre a EU e a Suíça para certos produtos e sectores:
maquinaria; equipamento
quipamento Pessoal de Protecção; equipamento
o eléctrico e electrónico; motores
de veículos; produtos biocidas; elevadores; tractores
t
agrícolas. Todo o tipo de mercadorias
deve respeitar um determinado procedimento na rotulagem.
Segurança do Produto
Novos produtos têm direito à circulação caso o produtor e o importador garantam da sua
segurança através da comunicação ao Secretariado Estatal
Estatal dos Negócios estrangeiros, deste
modo qualquer constrangimento deve ser comunicado à autoridade competente. A legislação
suíça adaptou a estandardização dos seus produtos à do quadro comunitário.
Reconhecimento de Produtos standardizados Europeus
Com o Principio de Cassis Dijon, foi permitida a liberdade de circulação em todo o continente
contine
europeu sem o controlo precedente
precedente da autoridade competente, o único requisito a respeitar
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dever ser a origem de um estado-membro
estado
da EU. Produtos alimentaress não se ajustam às
medidas de standardização suíças, porém podem usufruir de livre-circulação
livre circulação no mercado
helvético desde 2010, mas deve requerer uma Autorização de Marketing do Principio de Cassis
Dijon. O Serviço de Acreditação Suíça (SAS) está responsável pela acreditação de testes
laboratoriais, certificação e inspecção.
Requisitos de rotulagem
A informação disponibilizada ao consumidor deve constar em todas as línguas oficiais da
Confederação Helvética (alemão, francês
francês e italiana): designação do produto, composição,
potenciais produtos alérgicos, data de validade, origem do produto, declaração nutricional,
n
aplicação de processos tecnológicos ou genéticos, informação adicional de outros produtos.
No caso de produtos de origem animal deve estar devidamente identificados com o país de
origem e o seu distribuidor. O material do rótulo deve ser irremovível.
irremovível. Se forem produtos de
origem animal líquidos, granulados ou em pó, não é necessária a marca de identificação,
identificação caso
sejam acompanhados de documentação com a informação relevante.
Os dados nutricionais presentes no rótulo devem ser apresentados às autoridades
autoridades a priori. Os
alimentos e o leite infantis são sujeitos a condições de rotulagem específicas.
específicas. Os produtos que
derivam da biotecnologia agrícola também devem ser rotulados. Esta informação deve estar
incluída em cada embalagem, não podendo ser removível.
remo
O tabaco pode ser transaccionada apenas em volumes, cujos devem estar identificados com o
preço; a descrição do produto; o número ou nome da empresa; país
ís de origem; teor de
alcatrão; nicotina e monóxido
óxido de carbono; mensagens de advertências gerais e suplementares
e, um rótulo de advertência gráfica.
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4. Incoterms

Incoterms traduz as responsabilidades que há entre os vendedores e compradores, que estão
redigidas no contrato,, cujo termo foi criado pela Câmara
Câmara de Comércio Internacional, no âmbito
da atribuição de dificuldades e riscos a ambas as partes contraentes. Estas regras
internacionais dizem-nos
nos quem é o responsável pelo transporte da mercadoria, de modo a
evitar litígios. Referir que, os incoterms não têm um carácter obrigatório, mas sim facultativo.
f
Os incoterms integram o processo de negociação internacional, a sua escolha pressupõe certos
requisitos, como a capacidade organizacional da empresa, o meio de transporte utilizado, o
serviço prestado ao cliente ou do fornecedor, a concorrência e, até mesmo os hábitos do
mercado…
O tipo de incoterm varia em função do produto e do transporte de envio. No caso da sua
aplicação, importa designar com rigor o local ou o porto, indicando o sítio exacto para
pa evitar
qualquer ambiguidade. Estas informações
informações devem estar pronunciadas no contrato. Desta
forma, temos os seguintes incoterms:
GRUPO E
•

EXW (Ex Works): o vendedor apenas deve preocupar-se
se com o embalamento do
produto adequada ao transporte, ficando à disposição do comprador no armazém. O
comprador fica encarregue de suportar todos os custos até ao destino final.

GRUPO F
•

FCA (Free Carrier):: a responsabilidade
de do vendedor termina quando entrega a
mercadoria,, o transportador é nomeado pelo seu comprador no local específico,
sendo que os custos acrescidos do transporte e do seu desalfandegamento no local de
chegada são atribuídos ao comprador.

•

FAS (Free Alongside
de Ship): a obrigação do vendedor é levar o produto até ao costado
do navio do porto de embarque designado,
designado, porém o desembarque da mercadoria diz
respeito ao vendedor.

•

FOB (Free on Board): o vendedor assume a inteira responsabilidade e, coloca a
mercadoriaa no navio escolhido pelo comprador, no porto de embarque designado. Ao
vendedor cabe-lhe
lhe os procedimentos formais decorrentes da exportação.
exportação
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GRUPO C
•

CFR (Cost and Freight):
reight): todas as despesas efectuadas desde a colocação da mercadoria
até ao porto de dest
stino
ino ficam a cargo do vendedor, enquanto os ricos ou danos
causados desde que o produto segue a bordo do navio ou, até mesmo o seu
desalfandegamento já é da responsabilidade do comprador.

•

CIF (Cost, Insurance and Freight): trata-se
se de uma cláusula universal
universa em todos os
gastos, como o seguro e o transporte até ao porto de destino do comprador, são
totalmente da conta do vendedor. Todos os riscos desde o embarque da mercadoria
no porto de origem até ao porto de destino, bem como todas as despesas associadas
ao desembarque e, outro tipo de taxas,
taxas impostos e direitos aduaneiros são executadas
pelo comprador.

•

CPT (Carriage paid to): o vendedor assume o pagamento do transporte até ao local de
destino,, o comprador fica encarregue dos danos e riscos aquando do transporte da sua
mercadoria.

•

CIP (Carriage and Insurance Paid to):
to) o transporte
ansporte é da conta do vendedor, as
responsabilidades são similares
imilares à modalidade anterior, acrescendo ainda o pagamento
do seguro até ao destino. O comprador fica responsável por todos os riscos e danos do
transporte do seu produto.

GRUPO D
•

DAT (Delivered at Terminal): quando a mercadoria é descarregada no terminal
designado pelo seu comprador, todos os custos são da
da responsabilidade do vendedor.
O desalfandegamento da exportação é levada a cabo pelo vendedor.

•

DAP (Delivered at Place): deve colocar a mercadoria à disposição do comprador no
local de destino escolhido pelo comprador. O vendedor suporta todos os gastos, bem
como os riscos até ao ponto de chegada.

•

DPP (Delivered Duty Paid): o vendedor deixa os bens à disposição do comprador, este
deve deixar o produto à disposição
disposi
do comprador e, assumir todass as despesas, riscos
e quaisquer outras formalidades.
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Tabela 1 - Repartição dos custos de acordo com o Incoterm negociado no contrato

Designações

Incoterm/ custo
Embalagem

Saída da
Fábrica

Transporte
principal pago
pelo vendedor

Custos de
encaminhament
o suportados
pelo vendedor
até ao destino

V

FC
A
V

FA
S
V

FO
B
V

CF
R
V

CI
F
V

CP
T
V

CI
DAT DAP DDP
P
V
V
V
V

C
C
C
C
C
C

V
V
V
C
C
C

V
V
V
C
C
C

V
V
V
V
C
C

V
V
V
V
V
C

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
C

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V*

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

C
C
C
C

C
C
C
C

C
C
C
C

C
C
C
C

C
C
C
C

C
C
C
C

C
C
C
C

C
C
C
C

V
C
C
C

V
C
C
C

V
V
V
V

EXM

Carregamento na
fábrica
Pré-encaminhamento
Alfândega exportação
Manutenção à partida
Transporte principal
Seguro transporte
Manutenção à
chegada
Alfândega importação
Pós-encaminhamento
Descarga na fábrica

Transporte
principal não
pago pelo
vendedor

Fonte: Tranport-export.net
V: Custos a suportar pelo vendedor
C: Custo a suportar pelo comprador
* Não obrigatório

Na formulação dos contractos,
contractos, os países podem adoptar uma lei mais amiga dos exportadores,
importadores ou países terceiros. No caso de conceder os direitos ao exportador, o vendedor é
sempre o preferido, o direito francês e o belga protegem mais o comprador. Se defender o
direito do país importador,, o exportador pode desfrutar de menos condicionantes. Aceitar o
direito de um país terceiro, é muito frequente no caso de um conflito comercial por razões de
compromisso ou comodidade.
O caso da Suíça é muito recomendado pois favorece a posição do vendedor, usufruindo da
vantagem de pertencer a um estado neutro, o que pode constituir uma
uma vantagem em ambas
as partes na negociação comercial.
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5. Contrato de compra/venda internacional
Os aspetos a considerar
erar aquando da celebração de um contrato de compra e venda
internacional não diferem muito dos nacionais. Existe sempre uma fase pré-negocial
pré
onde é
apresentada a proposta negocial, normalmente a cargo do vendedor, e a contraproposta por
parte do comprador.
se perfeito quando ambas as partes chegam a um consenso e elaboram o
O contrato torna-se
respetivo clausulado, que não necessita de ser reduzido a escrito para ser válido (embora na
prática a forma escrita seja a mais aconselhável).
A especificidade destes contratos encontra-se
encontra se no facto de os contratantes terem
nacionalidades diferentes e o contrato poder ter conexão com ordens jurídicas diferentes. Daí
que, também neste caso, seja permitido às partes escolher a lei aplicável ao contrato (lei do
vendedor, do
o comprador ou uma terceira), desde que tal escolha não apresente carácter
fraudulento, no sentido de se pretender evitar a aplicação de disposições imperativas, as quais
não podem ser afastadas pela vontade das partes.
Com vista a garantir maior certeza e segurança jurídica na aplicação do Direito às relações
contratuais internacionais, foi celebrado pelos Estados-membros,
Estados membros, da então Comunidade
Económica Europeia, uma Convenção sobre a lei aplicável às obrigações contratuais, conhecida
abreviadamente por Convenção
venção de Roma, destinada a criar nos países comunitários um
conjunto de regras de direito uniformes no domínio dos contratos, e que acolhe no essencial
as orientações e os princípios acima descritos.
A referida Convenção, e respetivos Protocolos foram aprovados
aprovados pela Resolução da Assembleia
da República n.º 3/94, de 3 de Fevereiro. O Aviso n.º 240/94, de 19 de Setembro, estabelece as
condições de aplicação da mesma por Portugal e a data de entrada em vigor.
Aspetos a considerar:
- Mercadorias
A fatura comercial específica a quantidade, qualidade e o estado das mercadorias objeto do
contrato;
-Meios
Meios de Transporte (Incoterm)
A escolha dos meios de transporte deve ser baseada nos gastos (embalagens e seguros) e
transmissão de riscos (transporte);
O resultado
do dos custos de transporte, em função do Incoterm escolhido, refletir-se-á
refletir
no custo
final da mercadoria;
Uma vez acordado o meio de transporte e o porto de destino, pomo-nos
pomo nos em contacto com o
representante da embarcação para contratar o transporte da mercadoria.
merc
- Prazos de Entrega

29

Previsão da produção (empresa produtora)
Armazenamento das mercadorias (empresa comercializadora)
- Meios de Pagamento
Estabelece-se
se o meio de pagamento entre as partes.
Abertura da modalidade de pagamento pelo importador ou exportador
exportador segundo o modo
escolhido com o banco.
Assegurar divisas.
- Resolução de Conflitos
Aspetos fundamentais no contrato: deve figurar uma cláusula de resolução de conflitos rápida
e eficaz;
Para garantir rapidez e imparcialidade é recomendável uma arbitragem
arbitragem internacional;
Em qualquer caso, se escolhermos tribunais ordinários, é conveniente escolher os da nossa
cidade.
- Seguro
Em função do Incoterm escolhido, uma das partes contrata um seguro que garanta a
integridade da mercadoria;
Dever-se-á especificar
ar a cobertura em termos quantitativos e qualitativos.
A cobertura de risco de operações de exportação é concedida pela Companhia de Seguro de
Créditos, S.A. (COSEC) por conta e ordem do Estado português, cobre os riscos de não
pagamento das vendas a crédito
crédito de curto ou médio/longo prazos, de bens e serviços
decorrentes de factos de natureza política, monetária ou catastrófica.
1. Envio da Mercadoria
-O
O transporte é contratado por uma das partes.
- É conveniente fazer um acompanhamento da mercadoria uma vez embarcada,
embarcada, de forma a
assegurarmos que chega ao seu destino no tempo contratado.
2. Entrega de Mercadorias
- Comprovativo da mercadoria

6. Meios de Pagamento Internacional
Os meios de pagamento internacional servem para liquidar os contratos de compra e venda
entre
ntre o importador e exportador, entre os quais podemos indicar os cheques, as remessas, as
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transferências/ordens de pagamento, créditos documentários e informação adicional (IBAN).
De acordo com a AICEP, a escolha do meio de pagamento depende de uma série de factores,
como a credibilidade do comprador, da existência de restrições cambiais no país importador e
das condiçõess oferecidas pela concorrência. De facto, a confiabilidade e a quantia estabelecida
são factores-chave
chave neste processo.
Existem duas
as modalidades de pagamento internacional a considerar: operações de liquidação
directa (cheque e ordem de pagamento) e de liquidação indirecta (remessas de documentárias
e créditos documentários).
Cheque pessoal: a entidade ordena ao banco, que tenha fundos
dos disponíveis, para
colocar o pagamento à vista do seu beneficiário, contudo o exportador não deposita
muita confiança no importador, pois a cobrança depende da qualidade e forma do
cheque. Muitas vezes, este método de pagamento nem sempre é aceite em todos
to
os
mercados. O cheque pessoal só é utilizado se houver uma elevada confiança entre os
parceiros comerciais.
Figura 1 – Operativa do cheque pessoal

Fonte: Banco Santander

Cheque bancário: trata-se
trata se de um documento emitido pelo banco a pedido do seu
cliente sobre uma conta de uma entidade, com garantia de provisão. Não é
aconselhável a emissão de cheques. Esta modalidade tem uma maismais-valia ao contrário
da anterior, pois a quantia é retirada de uma conta bancário que o Banco emissor
possui sobree o banco correspondente. Esta forma de pagamento mostra um grau de
segurança mais elevado do que o cheque bancário, bem como o nível de confiança e
rapidez que são mais notórios.
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Figura 2 – Operativa do cheque bancário

Fonte: Banco Santander

Transferências/ ordens de pagamento
A transferência ou ordem de pagamento surge a pedido do importador para que o seu banco
pague ao banco intermediário (exportador),
(
), o montante acordado por ambas as nações. Esta
tipologia de pagamento é utilizada por empresas que procurem um processo seguro de
pagamento ao exterior que seja seguro, rápido, sem documentos, sendo abordada quando
houver um elevado nível de confiança entre
entre o importador e o exportador. Evidenciando-se
pela sua segurança e rapidez, têm vindo a conquistar mais adeptos do que o cheque.
Figura 3 – Operativa da Transferência/
Trans
ordem de pagamento

Fonte: Banco Santander

Remessas

O exportador solicita ao seu banco que,
que, emita documentos financeiros e não-financeiros
não
ao banco destinatário (importador), de modo a que seja efectuada a sua aceitação ou
pagamento. As remessas podem ser simples ou documentárias.
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A remessa simples traduz que, o banco remetente transmite documentos financeiros ao
banco destinatário que, não são acompanhados por documentos comerciais. Enquanto, a
remessa documentária consiste no envio de documentos comerciais pelo Banco do
exportador, podendo ou não ser acompanhados por documentos financeiros, a fim de
serem entregues ao importador através das
da seguintes modalidades:
•

Contra pagamento à vista: entrega dos documentos da remessa contra pagamento à
vista.

•

Contra aceite e pagamento: entrega dos documentos da remessa contra aceite de
letra (eventualmente com aval). O Banco apresentador manterá o efeito em carteira
para cobrança no vencimento.

•

Contra aceite e devolução: entrega dos documentos da remessa contra aceite da letra
(eventualmente com aval). O Banco apresentador devolve a letra aceite ao Banco
remetente que a enviara em data próxima do vencimento
vencimento para cobrança.

•

Contra compromisso escrito de pagamento: entrega dos documentos da remessa
contra apresentação de compromisso escrito de pagamento.

Figura 4 – Operativa da remessa

Fonte: Banco Santander

Crédito documentário
Esta operação resulta num documento designado por carta de crédito,
crédito, cuja transmite o
compromisso entre o Banco emissor e o seu cliente (importador), a fim de conceder a garantia
de pagamento
to ao beneficiário (exportador), salvaguardando os termos e as condições
presentes no contrato comercial. O crédito documentário é o meio de pagamento mais seguro
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tanto para o importador que só paga se estiverem assegurados todas as cláusulas da carta de
crédito, como para o exportador que sabe o pagamento é feito na data fixada.
fixada.
Figura 5 – Operativa do crédito documentário

Fonte: Banco Santander
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7. Documentos sobre o transporte internacional
Transporte marítimo
Designado por “Bill of Lading” ou “Conhecimento de Embarque”,
Embarque” trata-se
se de um documento
emitido pela empresa de navegação que funciona como comprovativo do contrato de
transporte entre o armador e o carregador, funcionando ainda como título de crédito e
propriedade e, reciboque comprova as condições da transacção.

Transporte rodoviário
“Declaração de Expedição”, “Carta de Porte Rodoviário CMR/TIR” ou “CMR” (“Convention
Relative au Contrat de Transport International de Marchandise par Route”).
Route”) Consiste num
documento que prova o transporte rodoviário
rod
internacional entre
tre dois países,
países pelo que o
requisito obrigatório é a assinatura da convecção CMR por um dos países, bem como as
condições em que o produto é transportado.
Transporte Ferroviário
“Declaração de Expedição CIM” ou “Carta de Porte Ferroviário CIM/COTIF” comprova o
contrato de transporte ferroviário. O documento regula a ligação ferroviária entre dois países
em linhas que devem constar no Convénio CIM/COTIF (Convénio Internacional relativo ao
Transporte de Mercadorias por Caminho de Ferro). Esta modalidade de transporte apenas,
representa cerca de 0,05% das operações com a intervenção de transitários.
Transporte Aéreo
“Air Way Bill”, “Carta de Porte Aéreo” ou “Carta de Porte”,
Porte” documento que comprova o
contrato de transporte aéreo entre a companhia em causa e a empresa que, muitas vezes é
emitido por um agente de carga autorizado. Frequentemente, utilizam outro documento - o
“Manifesto de Carga”, cujo contem informação acerca da origem do avião, transportadora
aérea, aeroportos de destino,… A saída e entrada de aeronaves devem integrar o despacho
aduaneiro.
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Relações entre transitários e clientes
•

FBL (“Forwarder Bill of Lading” ou “Conhecimento Particular do Transitário”):
consiste no contrato de transporte entre o transitário e o cliente que, sobretudo se
referem ao tráfego de “grupagem”, ou seja, utilizam mais do que um tipo de
transporte.

•

FCR (“Forwarder Certificate of Receipt”) ou “Certificado de Receção do Transitário”:
documento emitido pelo transitário, onde está presente que recebeu uma
um mercadoria
do cliente que está destinada a um envio internacional e, que por sua vez, este
certificado deve chegar ao seu destinatário. É muito importante, pois permite à
empresa negociar a carta de crédito com o banco do importador.

•

FCT (“Forwarder Certificate
Certificate of Transport”) ou “Certificado de Transporte do
Transitário”, é um documento realizado pelo transitário ao cliente, em caso de só
utilizar um meio de transporte, sendo que é emitido antes do contrato entre o
transitário e a empresa transportadora.

Transporte multimodal
A Convenção de Transporte Multimodal (“United Nations Convention on International
Multimodal Transport of Goods”),
Goods” de 24 de Maio de 1980, prevê a criação de um só
documento a utilizar em todas as modalidades de transporte. Porém, a Convenção ainda não
entrou em vigor, devido à necessidade de algumas rectificações.

Desta forma, cada

modalidade tem
m inerentes os seus próprios documentos.
Actualmente, não existem transporte “unimodais”, contudo o recurso a vários modos é muito
utilizado
ado que, pressupõe a utilização de regras com alcance internacional, tendo sido
aprovadas pela Câmara de Comércio Internacional. O documento a utilizar nestes casos é o
“FIATA FDL” ou “Conhecimento de Embarque Multimodal”,
Multimodal” que pretende regular o transporte
internacional em regime multimodal, tendo em conta que os beneficiários pertencem à FIATA,
que em Portugal é representada pela APAT (Associação de Transitários de Portugal).

Outros documentos
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É, de notar que, pode haver outros documentos a considerar:
considerar
•

Apólice de frete: contrato de transporte marítimo num regime de contratação livre, o
objectivo é transportar grandes mercadorias;

•

Apólice de seguro: contrato de seguro no qual a empresa seguradora deve garantir o
reembolso dee qualquer dano ou, satisfazer o capital ou prestações convencionadas.

Os transitários também despõem de “apólices flutuantes”” que lhes permite obter mais
vantagens junto de seguradoras terrestres, marítimas e aéreas.

Troca intracomunitária de bens
De acordo com a AICEP, existe
xiste um conjunto de documentos
documento associados à troca de
d bens entre
os estados-membros,
membros, como a factura comercial e a Declaração Intrastat, tendo sido salientado
que o Documento Administrativo Único (DAU) foi eliminado.
A factura comercial
al deve indicar as taxas de IVA do consumidor e vendedor, adicionando o
prefixo do país envolvido. A declaração Intrastat inclui a informação estatística sobre a
circulação de mercadorias efectuada no interior da EU, a qual deve ser realizada no Instituto
Nacional de Estatística (INE), juntamente com um formulário especifico aquando da partida e
chegada da mercadoria.
Para mais informação sobre taxas de IVA acerca dos estados-membros
estados membros da EU, pode consultar o
site da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Aduaneira
Embora seja preconizada a livre-circulação
livre circulação de mercadorias no espaço europeu, não invalida a
obrigatoriedade de cumprimento de um conjunto de normas associadas à segurança,
transporte, qualidade,
e, especificidade e rotulagem dos produtos transaccionados.

Para mais informação sobre o direito europeu, pode consultar o seguinte link: http://eurlex.europa.eu/summary/chapter/consumers.html?locale=pt&root_default=SUM_1_CODED%3
D09.
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Certificado de empresa exportadora
A AICEP tem à disposição das empresas lusófonas
lusóf
o certificado de empresa exportadora,
exportadora este
documento prova que a empresa realizou exportações no ano anterior.
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8. Oportunidades de negócio
Encontrar um parceiro comercial não é uma tarefa fácil, é crucial avaliar diversos factores:
cuidados a ter, procedimentos/protocolos a seguir e obstáculos a superar. De seguida, é
necessário realçar quais as suas principais estratégias com esta parceria de cooperação, os
seus intentos e, compreender de que forma a sua empresa pode atingir os
os seus objectivos,
seguindo pela via internacional.
A fim de garantir o sucesso desta iniciativa, é essencial esclarecer os seus pontos estratégicos
para verificar as suas capacidades face à implementação desta parceria. Para avaliar o seu
perfil, deve apurar as suas forças e fraquezas, quais as áreas em que o nível
n
de
competitividade é mais notório. Seguidamente, uma análise de mercado é importante,
importante para
determinar vantagens competitivas para o seu negócio. É relevante proceder à análise do
contexto tecnológico,, regulamentar e social,
social pois pode observar alterações
es que podem afectar
a sua empresa e, assim tentar superá-las
superá
previamente.
Para escolher o melhor parceiro, a participação em feiras internacionais e em missões
empresariais são acontecimentos importantes para divulgar o seu negócio, a sua empresa e
estabelecer
elecer novos contactos.
contactos Deve averiguar se, os seus objectivos são conciliáveis com as
empresas que tem anotadas e, realizar reuniões para obter mais informações. Caso consiga
descobrir a empresa que tenha propósitos idênticos, bases financeiras e comerciais sólidas e
um bom relacionamento, pode afirmar que encontrou o parceiro ideal.
Posteriormente deve preparar as negociações da parceria com rigor. Uma parceria estável
deve salvaguardar
ar os interesses de ambas as entidades envolvidas, oferecer benefícios a longo
prazo e, estipular os meios para atingir os objectivos comuns.
Existem dois tipos de parceria, a participativa e a convencional. A primeira tem interesse em
escolher e conhecer o seu parceiro, procurando construir um projecto mútuo, enquanto a
segunda os envolvidos assumem-se
assumem se como independentes, sem laços de participação,
originando perdas financeiras, técnicas e comerciais.
É preciso ter em atenção aquando da realização do contrato
trato de parceria, pois é o resultado de
uma longa sequência de acordos preliminares negociados e formalizados num só documento.
Assim, para evitar más interpretações ou dúvidas repentinas, no contrato fica tudo vinculado
para ambas as partes.
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Finalmente, a parceria precisa ser sustentada com comunicações internas entre os
colaboradores que, por sua vez, pode estabelecer uma relação de confiança, cuja é crucial para
resolver imprevistos e, consequentemente, pode aperfeiçoar a sua cooperação.
Contactando a AICEP http://www.portugalglobal.pt e o EEN – Enterprise Europe Network:
http://www.enterpriseeuropenetwork.pt estas entidades divulgam projetos de cooperação
http://www.enterpriseeuropenetwork.pt,
empresarial propostos por empresas quer nacionais quer pelas suas Delegações no
estrangeiro, quer em bases de dados internacionais das quais são membros e que cobrem
quase todos os mercados.
Pode ainda localizar possíveis clientes através de outros meios como:
• Internet
• Utilização de correio e de outros meios de comunicação
• Feiras e exposições comerciais, nacionais e estrangeiras
• Encontros empresariais
• Visitas pessoais
• Consulta de guias e diretórios com informação internacional de produtos e produtores
pro
• Consulta a publicações e/ou inserção de anúncios publicitários especialmente dirigidos a
potenciais compradores
• Revistas especializadas
Quando existe a necessidade de encontrar um bom parceiro, estabelecer objetivos, negociar
contratos, e finalmente,
mente, criar uma cooperação não pode improvisar.
- Que precauções deverá tomar?
- Quais os procedimentos que deverá seguir?
- Que obstáculos terá que eliminar?

- Quando todas estas questões estiverem resolvidas, como poderá ter a certeza que a sua
parceria é bem gerida?
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Para ter resposta a estas questões, poderá aceder à página do EEN, “para saber mais sobre
cooperação empresarial”:
http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/servicos/Paginas/sabermais.aspx
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9. Conclusão
O processo de internacionalização tem como base a aposta na inovação e na competitividade
das entidades empresariais. Porém, como foi possível observar anteriormente não é um
processo fácil, pois pressupõe um trabalho árduo que pode ser traduzido em inúmeras
vantagens, mas também pode ser restrito devido a um conjunto de barreiras. Com uma
adaptação dos seus meios às realidades da empresa parceira/cliente,
parceira
, é possível ultrapassar
u
os
obstáculos.
Seja europeu ou não, existe uma legislação, bem como uma série de documentos que devem
ser respeitados para proceder à transacção global dos produtos. A verdade é que, qualquer
empresa que queira garantir a sua sobrevivência deve enveredar pelo caminho internacional.
Observando as experiências do seu parceiro, é possível conquistar novas aprendizagens (knowhow) que, lhe permite definir novas estratégias de internacionalização e, por conseguinte,
evidenciar-se
se no quadro global.
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