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Conhecer sobre operações e comércio 
internacionais pode ser o que falta para sua 
empresa ou marca dar um salto positivo em 
faturamento. 

Com a globalização, o mundo se encontra mais 
conectado e, justamente por isso, as pessoas e 
as mercadorias circulam com maior facilidade e 
agilidade entre as fronteiras de países e de 
continentes. 

O Comércio Exterior, como o próprio nome diz, se 
refere à troca de produtos e serviços entre 
países, seja na compra (importação) ou na 
venda (exportação), englobando todos os 
procedimentos necessários para sua realização.

Em meio a um momento de pandemia, alguns 
podem considerar um ato de “extrema ousadia” 
importar, pois ir além do mercado nacional não é 
uma decisão fácil de ser tomada. Isso inclui um 
estudo e conhecimentos detalhados do negócio, 
como desenvolver relações comerciais com 
outros países, custos, burocracia, entre outros. 

Porém, com um bom planejamento e estudos de 
viabilidade, é possível executar projetos 
internacionais com segurança e rapidez.

A questão não é ser fácil ou difícil, mas se você ou 
sua empresa querem ir além de onde estão, e 
romper com os mitos que envolvem a 
importação.

Importar é um bom negócio e te mostraremos 
isso neste e-book! 

Introdução
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Neste e-book estão descritos os quatros mitos para importar no Brasil. A 
importação de produtos é um negócio bastante vantajoso e rentável, se a 
empresa ou pessoa física souberem como fazê-lo. São inúmeros os casos de 
sucesso, e com as decisões e ações corretas é possível alavancar negócios e 
realizar sonhos.

Então esqueça as afirmações de que importar é difícil, que a fiscalização é 
rigorosa demais, entre outras questões que geram mitos, são exageradas e 
impedem muitos negócios de serem impulsionados de maneira lucrativa. 

Saber como importar é importante pois o segmento aumenta a cada ano no 
Brasil, além de ser uma ótima oportunidade de investir em um negócio próprio.

Confira os quatro mitos mais comuns que só atrapalham a vida de 
empresários e futuros empreendedores a importarem: 

Os 4 mitos da importação
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É mito! O que se exige para importar são os seguintes documentos: 

• Fatura Comercial;
• Romaneio de Carga;
• Conhecimento de Embarque;
• Certificados diversos, dependendo da mercadoria.

O regulamento aduaneiro obriga que documentos estejam assinados de 
próprio punho, não sendo permitido carimbos de chancelas. 

Os documentos passam por uma análise criteriosa, realizada pela 
organização aduaneira responsável pelo serviço. A legislação é exigente, 
mas não impossível de cumprir, porém é necessário planejamento, 
conhecimento do regulamento aduaneiro e segui-lo é o principal 
segredo para o sucesso. 

1 - Documentação complexa!
  MITO OU VERDADE?
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É mito! A Declaração de Importação (DI) não tem um “horário” para 
acontecer. O sistema é inteligente e escolhe qual despacho aduaneiro 
vai ser direcionado.  

Talvez o receio esteja no fato de que registrar várias DIs ao mesmo 
tempo poderá ‘puxar’ um canal vermelho. Porém, não é o horário ou a 
quantidade registrada que faz isso acontecer. 

Segundo empresas do ramo, mais de 90% de todos os processos que não 
tem restrição são direcionados ao canal verde de parametrização, 
ficando 10% (ou menos) para canais de conferência.

E este fato de registrar a noite, ou um de cada vez, não é motivo para que 
uma DI seja direcionada para conferência. Pois como já foi dito, o 
sistema é inteligente. 

2 - Registro da DI tem horário 
para acontecer.
  MITO OU VERDADE?
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É mito. Porém pode ser tornar difícil para quem não entende do assunto 
e, para piorar, não recebe uma assessoria competente.

Para que uma importação seja liberada dentro do prazo, entregue ao 
comprador no menor tempo possível e com lucratividade, é necessário 
que siga um modelo validado e testado.

Uma empresa de organização aduaneira competente garante aos seus 
clientes seriedade, prazos corretos, sugestão de melhor modal etc. A 
importação para ser lucrativa precisa ser executada da maneira correta 
e 100% dentro da lei.

O importador precisa ser especialista, ou contratar um especialista, para 
que nada fuja das normas e legislações de ambos os países envolvidos 
na importação. 

3 - Importar é muito complicado. 
  MITO OU VERDADE?
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É mito. Pequenas e médias empresas, assim como pessoas físicas, têm 
total possibilidade de importar. 

O custo será proporcional ao montante importado. Porém, os 
interessados podem contar com linhas de financiamento, como o 
Financiamento à Importação (FINIMP). Esta é uma modalidade 
disponibilizada ao importador a partir de um repasse de linha de crédito, 
concedido por um banco do exterior, que realiza o pagamento à vista ao 
exportador e permite que o importador pague a prazo.

Vantagens dessa modalidade:

• Pagamento de taxas de juros utilizadas no mercado internacional, 
com desembolso feito à vista para o exportador estrangeiro. Esses juros 
são extremamente baixos (cerca de 1% ao ano), o que permite ao 
importador investir em estoque e obter maiores margens de lucro;

• Não há alterações na taxa de juros. Elas são fixas durante todo o 
financiamento; 

• Costumam ter duração de longo prazo, como 360 dias, e pode ser 
renovado por igual período.

4 - Importação é só para grandes      
   empresas. 
  MITO OU VERDADE?
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Você pode dar passos seguros e acertados e ter uma margem de lucro 
ainda maior e possibilidades de riscos e prejuízos próximos a zero 
quando orientado por quem trabalha exatamente para facilitar o seu 
negócio.

Quer importar algum produto e não sabe por onde começar? Que tal 
colocar em prática esse projeto de importação agora!

A Ruckhaber é uma organização aduaneira com foco em soluções para 
impulsionar negócios. É levado a sério e de forma estratégica a 
organização e o planejamento de qualquer tipo de produto que o cliente 
queira. 

A empresa oferece consultoria para que empresas e pessoas físicas 
tenham acesso aos sistemas da Receita Federal do Brasil e obtenha o 
RADAR (Expresso) para exportar e importar. O RADAR limitado ou Ilimitado 
será realizado por uma assessoria contábil que possui amplo 
conhecimento no ramo.

Outro ponto importante, é que a Ruckhaber presta assessoria jurídica em 
todas as questões, seja no aspecto aduaneiro ou tributário. Realiza 
estudos e projetos para produtos específicos, para tornar viável e 
concreto o sonho de exportar ou importar.

É possível fazer a sua importação ser um sucesso, ainda este ano! 

Comece a importar agora!
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