GUIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO
INFORMAÇÃO PRÁTICA PARA O SEU NEGÓCIO INTERNACIONAL
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DECISÃO DE EXPORTAR

DECISÃO DE EXPORTAR
Deseja melhorar o seu negócio fora de Portugal?
Quem sabe pretende começar a importar de algum país distante para reduzir
custos ou para entrar num novo mercado e aumentar as suas vendas.
Qualquer que seja o motivo que o leve a internacionalizar-se, neste guia
oferecemos informação e conselhos úteis para que possa começar da melhor
maneira.

Sabia que:
• Em 2011, as exportações de bens e serviços aumentaram
13,3%, em valor;
• Entre 2007 e 2011 as exportações de bens e serviços, em
termos nominais, registaram uma taxa média de crescimento anual de 3,5%;
• Portugal é o 50º exportador do mundo, em bens e serviços;
• As empresas exportadoras são mais rentáveis e são menos
afetadas pela crise.
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DECISÃO DE INICIAR UM NEGÓCIO INTERNACIONAL
O salto para o exterior é um passo lógico que lhe permite continuar a crescer
através do desenvolvimento em novos mercados. Explorar as oportunidades
que oferece o negócio internacional é apaixonante, mas é mais complexo do
que conduzir negócios no mercado interno.
E não é apenas porque os clientes são diferentes. Há que lidar com alfândegas e outras autoridades governamentais, com bancos, seguradoras, fornecedores de serviços de importação ou exportação e de transporte internacional. Para além disso, é preciso conhecer as práticas de negócio noutros
países, bem como diferentes culturas e moedas.
O sucesso depende, em grande parte, de ter uma estratégia de internacionalização adequada, começando por uma boa análise do mercado e de se contar
com as ajudas e apoios necessários.
Este guia foi elaborado para lhe dar a informação e os recursos necessários
para iniciar o processo da melhor maneira e ajudá-lo para que a sua experiência internacional seja um êxito.

DELINEAR A ESTRATÉGIA
Uma parte fundamental do êxito vem de uma correta definição do plano e
da estratégia de internacionalização.
A sua principal prioridade deve consistir em conseguir posicionar o seu
produto no mercado local com excelente qualidade, boa visibilidade, um
preço competitivo e oferecer um serviço de pós-venda adequado às necessidades do mercado.
A marca cria-se desde o primeiro momento e a reputação conseguida desde
o início marcará as possibilidades de crescimento futuras.

A sua estratégia deve contemplar o seguinte:
• Compromisso total da equipa que dirige a empresa;
• Análise exaustiva do mercado selecionado;
• Formação dos recursos humanos da empresa;
• Estratégia de preços que inclua novos custos;
• Definição de condições de trocas comerciais com os seus clientes,
incluindo tipos de entrega e formas de pagamento.
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DECISÃO DE EXPORTAR
O processo de internacionalização requer um compromisso da empresa a
longo prazo e o empresário terá que manter e alimentar as relações de
negócio, criar confiança e desenvolver as competências e os conhecimentos
necessários para negociar à escala mundial.
Uma vez selecionado o seu mercado alvo, terá que aprofundar o conhecimento deste mercado: a idiossincrasia de como conduzir os negócios num
determinado país, os requisitos específicos dos clientes potenciais, os seus
concorrentes e os canais de distribuição disponíveis.
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ESTRATÉGIA

PESQUISA DE MERCADO
mercado alvo.

Para que os seus planos funcionem
realmente, necessita de dedicar o
tempo suficiente para visitar o país
para onde vai exportar ou do qual
pensa importar.

É importante realçar que durante
a visita também terá oportunidade
de avaliar a competência e os seus
produtos locais e identificar outros
concorrentes estrangeiros já ativos
nesse mercado.

A verdade é que estamos num mundo cada vez mais global e muitos
negócios seguem esta tendência,
mas as reuniões frente a frente com
os potenciais parceiros comerciais e
clientes continuam a ser a base mais
sólida para construir relações de
maior qualidade e duradouras.

Assim que tenha esta informação
sobre o mercado local, será capaz
de tomar uma decisão acertada
sobre se o seu produto/serviço irá
vender-se da mesma forma como
acontece em Portugal ou se será
necessário proceder a algumas
adaptações à cultura e legislação
local.

Estas visitas irão permitir-lhe definir
o potencial de vendas do seu produto e formar uma ideia clara do seu
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TRABALHAR JUNTOS
É muito provável que tenha êxito se
todos os que trabalham na empresa
o fazem com um objetivo comum. Assim, a organização será capaz de criar
um plano de ação bem definido, com
boa planificação e metas definidas e
identificação dos recursos necessários
durante o processo.

Para ter êxito na sua estratégia de
internacionalização torna-se muito
importante que exista uma visão partilhada e alinhada entre as equipas de
direção da sua empresa.
Ao planear a sua estratégia deve assegurar-se de que a direção da empresa tem oportunidade de discutir
os motivos da saída para o exterior e
de estabelecer objetivos de negócio
que sejam tangíveis e realistas.

É também importante que a estratégia seja comunicada ao resto da empresa. É provável que este processo
tenha impacto na forma de trabalhar
pelo que todos têm de estar a par do
que se está a passar e estar preparados para a mudança.

Este é o momento de comprovar
o compromisso de toda a equipa.
Quais são as competências de cada
um e como podem contribuir para
o processo de criação de relações
comerciais no estrangeiro, quem
levará a cabo ações concretas como,
por exemplo, a definição e criação de
um departamento internacional para
garantir um bom serviço ao cliente.

Deve ponderar também a necessidade de um programa de formação
sobre internacionalização para assegurar que o seu pessoal está devidamente preparado quando os pedidos do exterior começarem a chegar.

10

TRANSPORTE INTERNACIONAL

RISCOS FINANCEIROS
Uma vez identificado o seu mercado alvo, terá que conhecer os possíveis riscos
financeiros das operações internacionais como por exemplo, a realização de
controlos de créditos dos seus clientes potenciais para evitar problemas de
cobrança das suas operações.
Os riscos podem resumir-se a:

Risco cambial
Se o negócio decorre numa divisa estrangeira, o valor da moeda pode sofrer mudanças desde o momento em que se realiza o acordo até à data de
liquidação da operação. Claro que isto pode ser em seu benefício, mas é um
jogo de azar e pode causar-lhe uma importante perda financeira.
Pode eliminar o risco ao negociar em Euros, transferindo, desta forma, o
risco para o seu cliente. Contudo, se os seus concorrentes estão a negociar
na moeda local, também terá de o fazer.
Para minimizar o risco de trabalhar com as divisas locais, existem no mercado vários produtos financeiros que eliminam esta eventualidade. Através
do seu banco, pode contratar um seguro de risco cambial que lhe permite
fixar o valor em Euros que irá receber quando o pagamento se realiza numa
moeda estrangeira.

Conhecer os seus clientes
Faça sempre uma investigação minuciosa sobre os seus clientes para comprovar
que têm solidez financeira. Mesmo nos países considerados de baixo risco, pode
deparar-se com clientes de elevado risco, pelo que vale sempre a pena fazer
uma pequena investigação adicional para negociar com tranquilidade.
Para minimizar o risco de pagamento, é aconselhável contratar um seguro de
crédito de exportação.

Conhecer o mercado alvo
Dependendo do país a que se dirija, deve estar consciente dos fatores locais
que podem afetar o negócio:
• Os controlos de divisas que impedem a libertação e a transferência de fundos;
• Restrições à importação impostas após a assinatura do contrato;
• Os acontecimentos políticos ou medidas económicas que impeçam ou
atrasem a transferência do pagamento;
• A instabilidade do sistema bancário local;
• Uma guerra, distúrbios civis e desastres naturais.
12

RISCOS FINANCEIROS
Fazer orçamentos para negócios internacionais
Um orçamento para os negócios em mercados estrangeiros não é
muito diferente de uma oferta dentro de Portugal.
Normalmente terá que ter em conta:
• O custo das matérias primas;
• Os custos de fabrico;
• Os custos fixos;
• As margens de lucro.
Além disso, terá que considerar os seguintes gastos adicionais:
• O custo do transporte;
• Todas as taxas e impostos alfandegários;
• Seguro.
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BARREIRAS ALFANDEGÁRIAS
Uma das chaves importantes para poder entender muitos aspetos relacionados com a alfândega e a sua aplicação na logística ou transporte, é entender
o papel da alfândega e seus objetivos.
Compreender claramente este conceito permite desenvolver com mais segurança operações de Comércio Externo.

As alfândegas criam determinadas barreiras à importação de
produtos através de:
• Definição de limites ou quotas de um determinado produto a importar;
• Os impostos alfandegários, que são barreiras fiscais que estabelecem
uma taxa a pagar durante o processo de nacionalização num país ou
mercado único, que se traduz numa subida do preço do produto;
• As barreiras administrativas: autorizações, critérios de qualidade do
produto, controlos para-alfandegários (Saúde, Farmácia, etc.).
O primeiro passo consiste em identificar corretamente o produto. Para o
efeito temos que conhecer o código aduaneiro correspondente, que consiste num conjunto de dígitos que identificam a mercadoria dentro de uma
nomenclatura pautal e que de facto constitui uma linguagem internacional
no que respeita à identificação aduaneira das mercadorias.

Código TARIC
Os países da União Europeia utilizam os códigos TARIC para classificar os
produtos e mercadoria para as operações de comércio externo.

Como é que a DHL o pode ajudar
Trade Automation Services
É uma ferramenta da DHL que contém a maior base de dados sobre formalidades aduaneiras e comércio externo cobrindo a regulamentação
de 64 países, ou seja, mais de 98% do comércio internacional.
O que se pode consultar na TAS
• Custos estimados;
• Regulamentação aduaneira;
• Restrições ao comércio;
• Busca de código TARIC;
• Documentação.
Disponível através da WEB da DHL ou mediante integração por Web Services (www.dhl.pt)
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GlosSÁrio dO transporte internacional

OS INCOTERMS®
Quando se negoceia a nível internacional é importante deixar claro quem é
o responsável pela entrega dos bens e pelo pagamento do serviço de transporte.
Os Incoterms® (acrónimo do inglês international commercial terms, ‘termos
internacionais de comércio’) são normas sobre as condições de entrega das
mercadorias. Delimitam as responsabilidades entre o comprador e o vendedor relativamente à entrega, riscos e custos e refletem a prática atual no
transporte internacional de mercadorias.

Incoterms® aplicáveis apenas ao transporte marítimo
Incoterms®

Definição
Free Alongside Ship

FAS

O vendedor entrega a mercadoria no cais de carga acordado na
origem, ou seja, ao lado do barco. O comprador é responsável
por todos os custos e riscos de perda ou danos da mercadoria a
partir desse momento. O vendedor é responsável pela gestão e
custos da estância aduaneira de exportação.
Free On Board

FOB

O vendedor é responsável por deixar a mercadoria carregada no
barco e o comprador é responsável por todos os custos e riscos
de perda ou dano da mercadoria a partir desse ponto. É requerido ao vendedor que despache a mercadora para exportação.
Cost And Freight

CFR

O vendedor deve pagar os custos e portes necessários para levar
a mercadoria ao porto de destino. O risco de perda ou dano é
transferido do vendedor para o comprador quando a mercadoria é descarregada no porto de destino. Requer-se que o vendedor despache a mercadoria de exportação.
Cost, Insurance and Freight

CIF

As mesmas obrigações que em CFR mas também se requer que o
vendedor contrate um seguro contra o risco de perda ou dano da
mercadoria durante o transporte, sendo o comprador o beneficiário
do seguro. O vendedor é responsável por despachar a mercadoria
para a exportação.
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OS INCOTERMS®
Incoterms® aplicáveis a todos os métodos de transporte
Incoterms®

Definição
ExWorks

EXW

O vendedor põe a mercadoria à disposição do comprador nas
suas instalações (fábrica, armazém, etc.). Todos os gastos e riscos
desse momento são por conta do comprador.
Free Carrier

FCA

O vendedor tem a obrigação de entregar a mercadoria num
ponto acordado com o comprador no país de origem. O vendedor assume os custos até que a mercadoria se encontre nesse
ponto acordado; entre outros, o despacho de exportação no
país de origem.
Carriage Paid To

CPT

O vendedor paga os portes de transporte de mercadorias até
ao destino. A partir desse momento o risco de perda ou dano
é transferido do vendedor para o comprador. Este termo exige
que o vendedor despache a mercadoria de exportação.
Carriage and Insurance Paid To

CIP

As mesmas obrigações que com CPT, mas o vendedor tem a
responsabilidade de obtenção de um seguro de perda ou
dano da mercadoria durante o transporte. Este termo exige ao
vendedor que despache as mercadorias para exportação.
Delivered At Terminal

DAT

O vendedor é responsável pelos gastos e riscos de levar e descarregar a mercadoria no ponto de destino (Terminal) especificado
no contrato que pode ser um cais, armazém ou zona de contentores. As partes devem acordar o ponto de entrega e se possível
um ponto específico no terminal a partir do qual os riscos se
transferem do vendedor para o comprador das mercadorias.
O vendedor é responsável pelo despacho de exportação enquanto que o comprador é responsável pelo transporte no destino, pelo despacho de importação, incluindo as formalidades
necessárias e o pagamento dos direitos de importação.

17

OS INCOTERMS®
Incoterms® aplicáveis a todos os métodos de transporte
Incoterms®

Definição
Delivered At Place

DAP

O vendedor assume a responsabilidade e os riscos de entregar a
mercadoria preparada para ser descarregada num lugar de destino acordado entre as partes.
Requer-se que o vendedor despache a mercadoria para exportação e o importador é responsável por realizar o despacho
de importação e pagar as taxas ou tarifas alfandegárias correspondentes.
Delivered Duty Paid

DDP

O vendedor é responsável por entregar a mercadoria no lugar
designado no país de importação, incluindo todos os gastos e
riscos do transporte.
O comprador não realiza qualquer tipo de formalidade. Os custos aduaneiros de importação são assumidos pelo vendedor.

Como é que a DHL o pode ajudar?
A DHL Express oferece uma ampla gama de serviços aduaneiros de base
e serviços complementares, tais como:
• Despacho de mercadorias importadas ou para exportar;
• Despacho de mercadorias de alto valor;
• Autorização pré-envio;
• Preparação de documentação aduaneira;
• Despacho de envios multi-partidas;
• Armazenamento de mercadorias com despacho aduaneiro;
• Transferência a outro agente aduaneiro;
• Modificação pós-despacho;
• Consultoria sobre taxas e impostos;
• Consultoria sobre classificação de conteúdo;
• Transporte do Armazém Logístico DHL para o depósito aduaneiro do
cliente.
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O DESPACHO ADUANEIRO
Uma parte importante do processo aduaneiro tem a ver com a gestão da
documentação. Para além de ser obrigatória, os fatores a ter em conta para
acrescentar ou não mais documentos a um tráfego de importação ou de
exportação são os seguintes:
• Território de destino ou origem;
• Conteúdo do envio ou natureza da mercadoria;
• Valor declarado da mercadoria;
• Tipo de exportação / importação: definitiva ou temporária.

Território de destino ou origem
Este primeiro critério faz alusão a zonas, países ou territórios, entre os quais
se movem as mercadorias e que não existam acordos comerciais que isentem
o envio de mais documentação para além da guia de remessa. Por exemplo,
os acordos entre os estados membros da União Europeia permitem aos compradores e clientes movimentar todo o tipo de bens no território da União
como se de um só país se tratasse. Só é necessária a guia de remessa.
Pelo contrário, para o trânsito de mercadorias entre Portugal Continental e
as Ilhas, apesar de serem parte do mesmo estado, são necessários documentos adicionais para além da guia de remessa, pois as ilhas têm um regime
aduaneiro próprio.

Conteúdo do envio ou natureza da mercadoria
Segundo os critérios que fixem as alfândegas de cada país, um produto pode
ser considerado “não declarável” ou “declarável”. Um envio não declarável
não é tributável e pode viajar só com a guia de remessa, enquanto que os
envios declaráveis devem ser acompanhados de outros documentos: pelo
menos uma fatura não comercial.
Em alguns casos, um mesmo artigo, dependendo da quantidade ou peso, é
considerado de forma diferente. Por exemplo, as alfândegas portuguesas
classificam as revistas como documentos, mas a partir de 30 unidades têm a
categoria de mercadoria e os procedimentos aduaneiros mudam.

Valor declarado da mercadoria
O valor monetário de uma mercadoria declarado na fatura é um critério
determinante no processo de despacho aduaneiro. Ora, no caso em que o
envio não supera o valor de corte estabelecido pela alfândega de destino,
o envio será considerado documento e a guia de remessa é suficiente para
justificar a entrada no país.
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REGIMES ADUANEIROS
Exportações / Importações definitivas
É mercadoria para venda. Chega ao país de destino e é utilizada para consumo ou como insumo para os processos de montagem e fabricação de outros
bens. Tem sempre despacho aduaneiro e em poucos casos está isenta de impostos alfandegários.

Exportações / Importações temporárias
Uma exportação temporária dá-se quando um cliente envia uma mercadoria
que tem de viajar por um tempo limitado para, posteriormente, regressar ao
país de origem. Ex. Reparações, exposições, amostras, etc.
Dentro de um limite específico de tempo, o envio deve ser devolvido ao país
de origem, a menos que se dê a venda da mercadoria no destino, caso em
que perde o estatuto de temporário.
As exportações temporárias nunca dão origem a impostos alfandegários no
destino, mas obrigam a ter uma garantia ou aval: mesmo valor que os gastos existentes caso fosse permanente.

Trânsitos de aperfeiçoamento ativo e passivo
Entende-se por aperfeiçoamento das mercadorias, a série de operações a
que devem submeter-se para finalizar o seu processo de fabrico.
As regras do Comércio Internacional permitem que estas operações de aperfeiçoamento se realizem num país diferente do da procedência das mercadorias sempre e que se apliquem avanços tecnológicos e/ou custos de mão-de-obra impossíveis de aplicar no país de origem.
As modalidades: Aperfeiçoamento Ativo e Aperfeiçoamento
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DOCUMENTAÇÃO INTERNACIONAL
Fatura
Documento que deve acompanhar todos os envios que tenham como destino um país fora da UE (que não sejam documentos) e que contém uma
declaração detalhada de conteúdos, incluindo:
• Valor da mercadoria
• Peso em quilogramas
• País de origem da mercadoria
As autoridades alfandegárias utilizam a fatura comercial para verificar os
pormenores da expedição. Alguns países têm requisitos específicos relativos
ao formato ou conteúdo da fatura. Consulte o seu cliente para saber se há
algum texto especial ou cláusula que deva incluir na fatura.
Diferença entre Fatura Comercial e Pró-forma:
• Fatura Comercial: acompanha toda a mercadora que faça parte de uma
transacção comercial
• Fatura Não Comercial ou “Fatura Pró-forma”. Acompanha a mercadoria
NÃO considerada para venda.

Guia de transporte
Documento elaborado pelo remetente que viaja com as mercadorias de
origem e de destino, desde a recolha até à entrega. Toda a informação básica acerca do envio está detalhada neste documento, incluindo o endereço
de origem e de destino, o peso e uma breve descrição das mercadorias.

Documento Único Administrativo (DUA)
Trata-se de um impresso que se utiliza para harmonizar e simplificar o fluxo
de informação entre diferentes autoridades aduaneiras e tem de se apresentar na alfândega nas operações de comércio internacional com países fora
da UE (com algumas expedições).
O DUA utiliza-se para cumprir as formalidades aduaneiras necessárias nas
operações de intercâmbio de mercadorias, tais como: a exportação, a importação ou o trânsito.
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DOCUMENTAÇÃO INTERNACIONAL
Certificado de origem
Este documento demonstra que as mercadorias importadas pertencem a um
país SPG. O SPG é o “Sistema de Preferências Generalizadas” que a União Europeia concede unilateralmente, sem exigir reciprocidade, aos países menos
avançados que tenham sido reconhecidos como tal pelas Nações Unidas.
As exportações dos países menos avançados estão isentas de qualquer tipo
de imposto alfandegário nos mercados da UE, medida que se aplica a todos
os produtos excepto às armas.
Com este documento, muitos países em vias de desenvolvimento podem
exportar os seus produtos para a UE, com impostos alfandegários muito
reduzidos e inclusive nalguns casos, com imposto alfandegário “zero”.
Utiliza-se somente para as importações.
Esta lista de países é revista anualmente pela União Europeia.

Certificado EUR1
A UE tem acordos comerciais preferenciais com alguns países, o que permite
que determinados produtos tenham uma redução ou supressão das taxas
alfandegárias de importação, reduzindo, desta forma, o preço do produto
importado.
Para se poder ser abrangido por este acordo, a mercadoria tem de viajar
com um certificado EUR1 corretamente preenchido pelo exportador. No
caso particular da Turquia, deve utilizar-se o certificado ATR1 para que
as mercadorias possam ser abrangidas e beneficiar do regime aduaneiro
preferencial entre a UE e a Turquia.
Este certificado só pode ser obtido através da Alfândega Portuguesa.
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DOCUMENTAÇÃO INTERNACIONAL
Caderno ATA
Um caderno ATA é um documento aduaneiro internacional que permite
a importação temporária de amostras comerciais, equipamento ou bens
profissionais com destino a uma feira ou exposição em países que fazem
parte do sistema ATA.
O sistema cobre mais de 70 países e territórios na Europa, América do Norte,
América do Sul, Ásia, África e Oceânia.
Permite que a mercadoria viaje para um grande número de países com um
único documento. Sem o caderno ATA, teria de se cumprir com cada um dos
procedimentos aduaneiros de cada país para se conseguir uma importação
temporária da mercadoria.
O caderno ATA é válido por um ano e permite a movimentação dos produtos listados na licença, tantas vezes quantas sejam necessárias durante esse
período e a qualquer dos destinos solicitados. Pode solicitar um caderno ATA
através da sua Câmara de Comércio local.

Certificados Fitossanitários
É um instrumento de controlo e luta contra pragas no qual se certifica que
os produtos vegetais e outros objetos relacionados com eles estão sãos e
isentos de parasitas ou doenças.
Determinados vegetais, produtos vegetais, derivados e outros objetos relacionados com eles, devem ser acompanhados do seu correspondente passaporte fitossanitário no momento da exportação.
No caso de Portugal, para as exportações, é emitido pelos Ministérios da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Saúde.
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DOCUMENTAÇÃO INTERNACIONAL
Certificado Veterinário
O objetivo deste documento é evitar o risco de provocar noutros países doenças infeciosas existentes no gado português e europeu. Instituiu-se como
documento que certifica que a exportação de produtos à base de carne bovina, ovina e caprina eram próprios para o consumo por não padeceram de
uma encefalopatia espongiforme transmissível (EET) ou outras patologias
como a brucelose ou o tétano, antes de serem abatidas.
Este certificado deve ser apenso aos envios de animais vivos e produtos de
origem animal. É emitido pelos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Saúde.

Notificação Prévia FDA
Desde 12 de dezembro de 2003, todos os que desejem realizar um envio de
alimentos para humanos e animais nos Estados Unidos, devem notificar a
FDA (Food and Drug Administration) com antecedência.
A notificação prévia dá tempo à FDA de:
1. Rever e avaliar a informação antes dos produtos alimentares chegarem
aos Estados Unidos.
2. Desenvolver melhor os recursos para realizar as inspeções.
3. Ajudar a intercetar produtos contaminados.
Os clientes podem aceder à web www.access.fds.gov para elaborar a Prior
Notice

DAA (antes D-500)
Trata-se de um documento de acompanhamento que apoia a circulação dos
produtos submetidos a impostos especiais (óleos minerais, tabaco e suas
manufaturas, álcool e bebidas alcoólicas).
No caso de Portugal é necessário, por exemplo, para envios de tabaco ou
álcool para a União Europeia.
Pode conseguir-se o documento através da Administração Fiscal.
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ASPETOS FINANCEIROS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

FORMAS DE PAGAMENTO INTERNACIONAIS
Há quatro métodos de pagamento principais, utilizados nas transações internacionais, que variam em segurança. O método que se venha a eleger depende do nível de conhecimento que se tenha do comprador ou vendedor
estrangeiro, do tamanho e da frequência das operações.

Pagamento antecipado
Um pagamento antecipado assegura-lhe poder cobrar antes do envio das
mercadorias e é, por isso, a forma mais segura para o vendedor e a mais arriscada para o comprador.

Cartão de crédito
Uma forma de reduzir o risco de incumprimento é solicitar um cartão de
crédito ao seu cliente. É emitida pelo banco e garante que se fará o pagamento, pelo que oferece um alto nível de segurança. Terá, igualmente, que
chegar a um acordo com o banco, por exemplo, apresentando documentos
como prova de que forneceu as mercadorias acordadas.
É recomendável obter um cartão de crédito irrevogável, que não pode ser
trocado ou cancelado, a menos que todas as partes estejam de acordo. Um
cartão de crédito revogável, contudo, pode ser trocado ou cancelado pelo
banco a qualquer momento.

Créditos documentários
É um método reconhecido no comércio internacional em que um banco no
seu país atua em seu nome para cobrar o pagamento das mercadorias. O exportador entrega os seus documentos a um banco para que este, de acordo
com as instruções recebidas, utilize e entregue os documentos ao comprador após pagamento e/ou aceitação.

Pagamento direto
O exportador compromete-se a enviar a mercadoria ao seu cliente e emite
uma fatura para pagamento, em geral com um período de crédito, por
exemplo: 30 dias desde a data de fatura.
O risco aqui é evidente e este método depende da confiança e de uma boa
relação nos negócios.
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TIPO DE SEGUROS
Seguro de crédito à exportação
Para proteger a sua empresa contra faltas de pagamento, é importante assegurar as suas operações de exportação, mesmo se o seu cliente é conhecido ou uma empresa de confiança num país de baixo risco. A seguradora
que escolheu cobrirá os riscos de pagamento no comércio internacional.

Seguro de mercadorias
A própria natureza do processo de exportação e importação implica que
a mercadoria pode estar em trânsito durante um número elevado de dias,
com o risco de dano, perda ou demora. A maioria das empresas internacionais tem muito cuidado com o manuseamento das mercadorias para reduzir
ao mínimo tais riscos. Contudo, é sensato assegurar os seus bens de acordo
com o seu valor, de modo que esteja suficientemente protegido no caso de
algo correr mal.
O seguro de mercadorias cobre o dano físico dos bens enquanto estão em
trânsito e cobre o transporte por via aérea, por estrada, ferrovia e via marítima. O Incoterm® da operação determinará quem é o responsável pela contratação do seguro. Como exportador, é obrigado a contratar uma apólice
de seguro para os Incoterm® CIF e CIP. E nestes casos deve ter em conta estes
custos no seu orçamento.
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MANTENHA BOAS RELAÇÕES
O desenvolvimento de uma boa relação de negócios com os seus clientes é
essencial para minimizar os riscos do negócio.
Um comportamento gentil, respeitoso e as boas maneiras são sempre importantes e a forma de fazer negócios e de tratar os clientes no estrangeiro não
deve ser diferente da que se pratica em Portugal.
Claro que não é apenas isto, mas se puder demonstrar uma compreensão
e conhecimento da cultura do país escolhido, seja ao nível social ou dos
negócios, os seus clientes irão ter mais consideração por si e estarão abertos
àanegociação.
Faça a sua pesquisa sobre os hábitos e cultura do país em que vai negociar e
tente manter-se o mais próximo e familiar possível.
A boa comunicação e a negociação levam à realização de bons acordos sobre temas cruciais como os termos de negociação e a escolha da moeda de
pagamento da operação que sejam mais vantajosos para si e que são a chave
para ter êxito no comércio internacional.

COMO É QUE A DHL O PODE AJUDAR
Ninguém conhece o transporte expresso internacional como a DHL, sobretudo porque já há muitos anos que construímos e aperfeiçoamos a nossa rede
e o nosso serviço.
Como cliente da DHL beneficiará de horas de recolha adaptadas às suas necessidades, um grande conhecimento e experiência em alfândegas, e entregas rápidas e fiáveis em mais de 220 países de todo o mundo.
O serviço de acompanhamento em tempo real permite que saiba onde estão
os seus envios em qualquer momento do transporte.
Também temos à disposição um seguro de transporte que cubra a perda ou
dano das suas mercadorias durante o transporte. É muito fácil, flexível e fácil
de subscrever.
Para qualquer mercadoria que queira transportar, a DHL pode ajudar fornecendo-lhe uma solução à medida das suas necessidades.
Com a nossa qualidade de serviço demonstrada, somos o parceiro perfeito para
satisfazer as suas necessidades de negócio internacional.
Para mais informação 707 505 606
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CONSELHOS PARA O ÊXITO
Realize uma pesquisa de mercado
Assegure-se de que existe mercado para os seus produtos no mercado selecionado e que o preço de venda vai dar uma margem de lucro razoável.
Analise a concorrência e assegure-se de que há espaço suficiente no mercado.

O plano
Defina exatamente como vai entrar no mercado. Assegure-se de que a sua
empresa está preparada para sair para o mercado internacional e aloque um
orçamento para cobrir os custos iniciais.

Construa boas relações
Disponha do tempo necessário para entender o seu mercado alvo, incluindo
a língua e as diferenças culturais. Ser sensível a tais diferenças lança as bases
para uma boa relação de negócios.

Seja paciente
Veja o comércio internacional como um processo de longo prazo em vez de
algo rápido. Não podemos esquecer que noutros países os negócios de realizam de maneira diferente do que se passa em Portugal e que frequentemente
é preciso mais tempo para se chegar a um acordo.

Conheça bem os custos
Desde os tipos de câmbio até aos custos de envio, tudo tem um impacto nas
suas margens de lucro.

Compreender a documentação
Familiarizar-se com toda a documentação que necessita reunir para cumprir
com a regulamentação alfandegária.

Proteja o seu fluxo de caixa
Acordar os métodos de pagamento que não o exponham a riscos
desnecessários. Subscreva uma apólice de seguro para garantir todas as
transações são realizadas em segurança

Escolha um fornecedor de transporte fiável
Um serviço de entrega sem qualidade pode criar uma má imagem da sua empresa. Escolha um operador internacional com boa reputação e com serviço
de entregas rápidas, que seja eficiente e com rede internacional própria.
Assegure-se de que os seus bens estão bem protegidos.
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CONSELHOS PARA O ÊXITO
Peça ajuda
Há muitos peritos que o podem aconselhar. Este suporte será fundamental
em todas as fases do processo de exportação. Assim, não hesite em solicitar
a ajuda dos especialistas.
E por último... guarde este guia na sua mesa!
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NECESSITA DE MAIS INFORMAÇÃO?
Câmara Internacional do Comércio
http://www.iccwbo.org/
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
http://www.portugalglobal.pt/
Clube Portugal Exportador
http://www.clubeportugalexportador.aip.pt
INCOTERMS
http://www.INCOTERMS.com
União Europeia
http://europa.eu/index_pt.htm
Food and Drug Administration
http://www.fda.gov/
Organização Mundial do Comércio
http://www.wto.org/
Câmara do Comércio de Lisboa
http://www.acl.org.pt/
Câmara do Comércio do Porto
http://www.cciporto.com/
Banco Mundial
http://www.worldbank.org/
Fundo Monetário Internacional
http://www.imf.org/external/index.htm
World Customers Organization
http://www.wcoomd.org/

31

Incoterms® 2010

32

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

CIP

DAT(2)

DAP(3)

DDP

V

V

CFR

CPT

V

V

FOB

V

V

V

FAS

V

V

V

FCA

CIF

C

V

CARGA
Carregado
Camião, Vagão,
Contentor em
Fábrica ou
Armazém

EXM

SIGLAS

EMBALAGEM
E VERIFICAÇÃO
(Controlo,
Qualidade, Medida,
Peso, etc.)

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

C

TRANSPORTE
INTERIOR
De Fábrica a
Porto, Aeroporto,
Terminal de
Contentores,
Terminal TIR, etc.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

C

V

V

V

V

V

V

V

V C

C

C

C

CUSTOS (1)
MANUTENÇÃO
Porto, Aeroporto,
Terminal TIR,
Terminal de
Contentores,
Armazém, etc.
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RECEPÇÃO OU
DESCARGA
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CUSTOS COMPRADOR/VENDEDOR SEGUNDO INCOTERM ESTABELECIDO
FORMALIDADES
ALFANDEGÁRIAS
EXPORT

(1) Segundo condições do contrato de transporte. O risco da mercadoria, para o vendedor, termina no porto de embarque, em CFR e CIF, e na entrega da mesma ao
transportador, em CPT e CIP.
(2) A mercadoria é descarregada do meio de transporte.
(3) A mercadoria não é descarregada do meio de transporte.

EX Works (named
place)
Em Fábrica (lugar
acordado)
Free Carrier (named
place)
Livre no Transportador
(local acordado)
Free Alongside Ship
(named port of
shipment)
Livre junto do Costado
do Navio (porto de
embarque acordado)
Free On Board (named
port of shipment)
Livre a Bordo (porto de
embarque acordado)
Cost and Freight
(named port of
destination)
Custo e Frete (porto de
destino acordado)
Cost, Insurance and
Freight (named port of
destination)
Custo, Seguro e Frete
(porto de destino
acordado)
Carriage Paid To
(named place of
destination)
Transporte Pago até
(lugar de destino
acordado)
Carriage and Insurance
Paid to (named place of
destination)
Transporte e Seguros
Pagos até (lugar de
destino acordado)
Delivered At Terminal
(named place of
destination)
Entregue no Terminal
(terminal de destino
acordado)
Delivered At Place
(named place of
destination)
Entregue em Lugar
(lugar de destino
acordado)
Delivered Duty Paid
(named place of
destination)
Entregue Livre de
Direitos (local de
destino acordado)

INCOTERMS

C CUSTOS COMPRADOR

V CUSTOS VENDEDOR

Segundo a Câmara Internacional de Comércio (ICC)

INFORMAÇÃO ÚTIL

Tabela de Incoterms e obrigações do comprador e do vendedor

Tipos de Contentores Marítimos

DIMENSÕES
INTERIORES
20’ normalizado

PORTA ABERTA

TETO ABERTO

Compr.: 5.898 mm Larg.: 2.340 mm
Larg.: 2.350 mm

PESO
(TARA)

CAPACIDADE
CÚBICA

CARGA
ÚTIL

2.200 kg

33 m2

24.800 kg

3.700 kg

67 m2

28.800 kg

3.930 kg

76 m2

28.570 kg

4.590 kg

86 m2

27.910 kg

2.750 kg

27,9 m2

24.250 kg

3.950 kg

58,7 m2

28.550 kg

4.150 kg

67 m2

28.350 kg

5.200 kg

75,4 m2

27.300 kg

2.200 kg

32 m2

28.280 kg

3.800 kg

67 m2

28.700 kg

Alt.: 2.280 mm

Alt.: 2.390 mm
40’ normalizado

Compr.: 12.035 mm Larg.: 2.339 mm
Larg.: 2.350 mm

Alt.: 2.274 mm

Alt.: 2.393 mm
40’ high cube

Compr.: 12.030 mm Larg.: 2.340 mm
Larg.: 2.350 mm

Alt.: 2.579 mm

Alt.: 2.690 mm
45’ high cube

Compr.: 13.556 mm Larg.: 2.340 mm
Larg.: 2.352 mm

Alt.: 2.579 mm

Alt.: 2.695 mm
20’ refrigerado

Compr.: 5.440 mm Larg.: 2.286 mm
Larg.: 2.294 mm

Alt.: 2.238 mm

Alt.: 2.237 mm
40’ refrigerado

Compr.: 11.577 mm Larg.: 2.286 mm
Larg.: 2.294 mm

Alt.: 2.238 mm

Alt.: 2.210 mm
40’ high cube refrigerado

Compr.: 11.577 mm Larg.: 2.290 mm
Larg.: 2.294 mm

Alt.: 2.535 mm

Alt.: 2.509 mm
45’ high cube refrigerado

Compr.: 13.102 mm Larg.: 2.294 mm
Larg.: 2.286 mm

Alt.: 2.535 mm

Alt.: 2.509 mm
20’ open top

Compr.: 5.893 mm Larg.: 2.338 mm Compr.: 5.488 mm
Larg.: 2.346 mm

Alt.: 2.273 mm

Larg.: 2.230 mm

Alt.: 2.353 mm
40’ open top

Compr.: 12.056 mm Larg.: 2.343 mm Compr.: 11.622 mm
Larg.: 2.347 mm

Alt.: 2.279 mm

Larg.: 2.214 mm

Alt.: 2.379 mm
20’ flat rack

Compr.: 5.935 mm

2.560 kg

21.440 kg

5.480 kg

25.000 kg

4.860 kg

39.580 kg

Larg.: 2.398 mm
Alt.: 2.327 mm
40’ flat rack

Compr.: 12.080 mm
Larg.: 2.420 mm
Alt.: 2.103 mm

40’ tweendeck

Compr.: 11.823 mm
Larg.: 2.197 mm
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Tipos de Paletes Aéreas

MEDIDA BASE

Mecanismo de unidade de carga (ULD)
IATA
I.D. Código
(ATA Código)
IC

VOLUME INTERIOR M2
Compr. cm

Dimensão
Externa

Larg. cm
Alt. cm

DC

PESO (TARA) Incluído Peso Neto

Dimensão
Interna

Capacidade de Carga
Aérea

Tipo ULD para UDC

Limitacão
de Peso
Incluído
ULD Peso
Tara

W

PAG
P1P
P1G

88``x125``

IC

-----------------------------------Compr. cm

318

295

Larg. cm

224

201

Alt. cm

DC

*244
**163
*2A

XAU

108 - 134
*7
**7
*767L
**777
*10
**11

**5

------------------------------------

IC

Compr. cm

318

Larg. cm

*457
**391
224

194

Alt. cm

163

------------------------------------

96``x125``

PMC
PQD
P6P

318

295

Larg. cm

244

220

Alt. cm

*330
**244

*2H

PZA

96``x196``

DC

Plataforma dupla disponível
para transporte rodoviário

**22

LD
LD
LD

4626
4626
4626

*7F

MD
Lado porta
***7
LD
***7 340 LD
***767 330 LD
*777
***11

-----------------------------------484

*7F

Larg. cm

244

230

Uso Normal

*330
***163
**22

606

Larg. cm

244

Alt. cm

34

LD

11340

9300

13L/R

7403

***
530 - 734
592
230
244

1

6804
5035
5102
6055
5148

Transporte
Rodoviário

-----------------------------------Compr. cm

6804

352

498

*2H

96``x238,5``

**777 340
**10 330
**11 310

***

**244

IC

4626
3753
3615

Compr. cm

Alt. cm

PGA
P7E
PGE
(M-2)

LD
LD
LD

132 - 140

Compr. cm

***163

IC

*7F
*7LR
*7SR

------------------------------------

DC

6804
4626
5102
5551
4670
6033

176

288

Compr. cm

IC

MD
340 LD
330 LD
310 LD
300 LD
330 LD

7F

LD

11340

INFORMAÇÃO ÚTIL
Mapa de rotas aéreas internacionais da DHL
Principais rotas mundiais

Principais rotas na Europa

Para conhecer todas as rotas aéreas internacionais da DHL visite
www.dhl.com/worldmap/intro.html
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INFORMAÇÃO ÚTIL
Conversões mais comuns
Peso

1 libra (1 lb) = = 0,4536 kg

Longitude

1 milha = 1.61 quilómetros

Longitude

1 polegada = 2,54 centímetros

Temperatura

Celsius para Fahrenheit (Cº x 1.8)
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Moedas internacionais mais utilizadas
País

Moeda

Código

USA

Dólar americano

USD ($)

Europa

Euro

EUR (€)

Japão

Yen japonês

JPY (¥)

Inglaterra

Libra esterlina

GBP (£)

Suiça

Franco suiço

CHF (Fr)

Austráliav

Dólar australiano

AUD ($)

Canadá

Dólar canadiano

CAD ($)

Suécia

Coroa sueca

SEK (kr)

Hong Kong

Dólar de Hong Kong

HKD ($)

Noruega

Coroa norueguesa

NOK (kr)
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NOTAS
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