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Processo: Gestão de Importação e Exportação. 

Sub-Processo: Importar com cobertura cambial. 

Fornecedores: Suporte Administrativo-SIEX, Área de análise processual e câmbio e 

Empresa prestadora do serviço. 

Responsáveis: Serviço de Importação e Exportação – SIEX 

Clientes: Unidade requisitante. 

REGRAS DO NEGÓCIO: Acórdão 23/2006 do TCU (que determina à FIOCRUZ que se 

abstenha de realizar antecipações de pagamento). 

Lei 8666/1993 incisos I ao XXXI dos art.24 e 25. 

DECEX 08/1991 e Secex 25/2008 - para doações internacionais. 

 

1 . 1  I M P O R T A R  C O M  C O B E R T U R A  C A M B I A L  

 

O processo Importar possui algumas modalidades que condicionam o fluxo do processo: 

A- Remessa sem saque ou remessa direta: o exportador embarca a mercadoria e envia ao 

importador os documentos da operação. O importador recebe a documentação, desembaraça 

a mercadoria na alfândega, recebe o Atesto do usuário e, posteriormente, providencia a 

remessa do pagamento. É de alto risco ao exportador. Esta modalidade é utilizada entre 

clientes tradicionais e empresas interligadas. 

B- Cobrança documentária: o exportador embarca a mercadoria e emite uma letra de câmbio, 

que será enviada a um banco no país do importador, juntamente com os documentos de 

embarque. O banco age como mandatário da cobrança, conforme os termos de transação. O 

exportador tem a garantia de que a mercadoria só será entregue ao importador se suas 

instruções ao banco forem cumpridas. 

C- Carta de Crédito (LC letter of credit): modalidade de pagamento bastante usual. Pode ser 

definida como uma ordem de pagamento condicional emitida por banco, a pedido de seu 

cliente importador a favor do exportador, que só faz jus ao recebimento se cumprir todas as 

exigências por ela estipuladas. O exportador tem a garantia de pagamento de dois ou mais 

bancos; e o importador, a certeza de que só haverá pagamento se suas exigências forem 

cumpridas. 

D – Pagamento Antecipado: é uma modalidade de operação financeira, realizada para 

pagamento das aquisições no comércio exterior, muito pouco utilizada pelas empresas, devido 

ao alto risco que representa para o importador. Neste tipo de operação, o importador remete 
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as divisas ao exterior, para efetivar o pagamento ao exportador, antes do envio da 

mercadoria. Trata-se da opção mais interessante para o exportador, que recebe 

antecipadamente o pagamento.  

O risco é assumido pelo importador, que pode não receber a mercadoria ou recebê-la em 

condições não acordadas anteriormente com o exportador. Embora o Pagamento Antecipado 

não seja procedimento muito adotado, pode ocorrer quando houver relação de confiança entre 

as empresas envolvidas. Pode ainda ser utilizado entre matrizes e filiais, e também pela 

empresa importadora que procura garantir-se quanto a possíveis oscilações futuras de preço.  

Tão logo a mercadoria seja embarcada, o exportador deverá encaminhar ao importador os 

documentos originais de exportação, para que este possa desembaraçá-la no ponto de 

destino, bem como fornecer cópias desses documentos ao banco responsável pela contratação 

do câmbio.  

 

 

1.1.1 ELEMENTOS DOS PROCESSOS 

 

1.1.1.1 Processo de Importação 

 

1.1.1.2 Registrar entrada 

  

O processo é encaminhado ao SIEX via Expedição. Ao chegar ao setor o suporte 

administrativo deve registrar sua entrada no SGA-Web. 

Processo inicial contém documentos previstos e específicos conforme Manual de 

Procedimentos Operacionais – Instrução Processual/MPO/IE e órgãos anuentes. 

Entrada: Processo. 

  

1.1.1.3 Analisar processo 

 
Processo analisado pela chefia antes da distribuição para a área de Análise Processual e 

Câmbio. 
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Análise conforme Manual de Procedimentos Operacionais para Importação e Exportação na 

Fiocruz - MPO/IE-Instrução Processual. 

 

1.1.1.4 Desvio exclusivo 

 

Permite duas instâncias do Processo: Processo não conforme e processo em conformidade. 

 

1.1.1.5  Verificar  tipo de ajuste 

 
Dependendo do tipo de ajuste, o processo pode ou não ser encaminhado à Unidade para 

correções. 

Caso não seja necessário, as alterações são solicitadas por e-mail e a área de Análise 

Processual e câmbio recebe e registra as adequações ao processo. 

Sendo necessário um ajuste externo, o processo é encaminhado à Unidade para a 

adequação do processo. 

 

1.1.1.6 Desvio exclusivo 

 

Permite duas instâncias do processo: Ajuste interno ou ajuste externo. 

 

1.1.1.7 Registrar adequações 

 
Ao receber as informações necessárias à adequação do processo via e-mail, ou o processo 

adequado, em caso de ajuste externo, as informações devem ser conferidas e registradas no 

SGA. 

  

1.1.1.8 Verificar modalidade de pagamento 

 

Se Pagamento Antecipado e Carta de Crédito, processo irá à Logística para averiguar a 

necessidade de Licença de Importação. Caso haja LI, o extrato é enviado ao agente de 

cargas para confecção. Feita esta, é remetida em retorno via e-mail à Logística. Que 
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anexará ao processo e o retornará à área de Análise e câmbio para contratação cambial. Se 

não houver LI o processo também retornará. 

Se CAD e Remessa sem saque, o processo é encaminhado à área de Logística para seguir os 

trâmites da área até a chegada da carga: 

- CAD: Mercadoria será paga antes do desembaraço alfandegário. 

- Remessa sem saque: Mercadoria será paga após o desembaraço. 

Entrada: Processo. 

 

1.1.1.9 Analisar processo de acordo com documentos 

 

Analisar processo nas características da Logística, verificando necessidade de documentação 

específica. 

 Análise conforme Manual Procedimentos Operacionais - MPO/IE - Instrução Processual. 

 

1.1.1.10 Desvio exclusivo 

 
Permite duas instâncias do processo: necessita de Licença de Importação ou não necessita 

de Licença de Importação 

 

1.1.1.11 Consultar NCM/SH - Órgão anuente  

 

Consultar Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado -NCM/SH – Para saber a 

que órgão a Licença de Importação ficará regida. Essa nomenclatura é consultada para 

classificar a natureza da mercadoria. 

 

1.1.1.12 Emitir extrato prévio de importação 

 

Preencher a documentação e anexar todas as instruções necessárias e específicas para a 

importação (proforma invoice, termo de responsabilidade ANVISA ou requerimento do 

Ministério da Agricultura ou outro órgão anuente). Ou seja, autoriza o agente de cargas a 
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confeccionar a declaração de importação e a contatar o exportador no exterior, na condição 

de preposto da Instituição. 

 O extrato emitido é encaminhado ao agente de cargas fisicamente. 

O Agente de cargas irá providenciar a Licença de Importação por meio do Sistema Integrado 

do Comércio Exterior- SISCOMEX. 

 

1.1.1.13 Verificar tipo de Anuência 

 

Receber Licença de Importação no SISCOMEX acompanhado com o número de registro.  

 

1.1.1.14 Desvio exclusivo 

 

Permite duas instâncias do processo: Anuência ANVISA ou todos os outros órgãos anuentes 

diferentes de ANVISA. 

Quando for anuência ANVISA será solicitada a validação da Licença de Importação ao CNPQ. 

Em relação aos outros órgãos anuentes diferentes da ANVISA (exemplo: Ministério da 

Agricultura, Polícia Federal, IBAMA, CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear e outros) 

será requerida autorização prévia para embarque, de acordo com a especificidade de cada 

um. 

 

1.1.1.15 Solicitar validação da Licença de Importação ao CNPQ 

 

A solicitação é feita via e-mail. 

Saída: e-mail. 

 

1.1.1.16 Verificar modalidade de pagamento 

 

Entrada: Processo de Importação. 
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1.1.1.17 Desvio exclusivo 

 
Permite duas instâncias no processo: Pagamento antecipado e Carta de Crédito ou  

CAD e Remessa sem saque 

 

1.1.1.18 Analisar processo para contratação cambial 

 

Subprocesso realizado pelo Analista de Importação- SIEX, que resulta no contrato de 

câmbio, após negociação da taxa cambial junto ao Banco do Brasil. 

Entrada: Processo de Importação. 

 

1.1.1.19 Desvio exclusivo 

 
Permite duas instâncias do processo: Pagamento antecipado e Carta de Crédito ou CAD. 

 

1.1.1.20 Autorizar embarque 

 
Subprocesso realizado pelo Analista de Importação-SIEX junto ao Exportador, após a 

preparação de documentação (cópias do AWB, Invoice e Packing List, e outros conforme 

característica da carga), pelo exportador, resulta na autorização de embarque do produto. 

Entrada: Ordem de Compra (P.O.) 

Saída: Autorização de embarque 

 

1.1.1.21 Monitorar agenciamento de cargas 

 

Subprocesso realizado pelo Serviço de Importação e Exportação que é responsável em 

acompanhar e monitorar as todas as atividades realizadas pelo Agente de Cargas.  

Entrada: Autorização de embarque. 

 



                                                                                   
 
 
 

11 
 

  

  

1.1.1.22 Desvio exclusivo 

 
Permite duas instâncias do processo: Pagamento antecipado, Carta de Crédito ou remessa 

sem saque e CAD. 

 

1.1.1.23 Atestar recebimento 

 
Subprocesso realizado pelo Analista de Importação que consiste em receber a Declaração de 

Importação com Atesto de Recebimento do Agente de Cargas (Carta a ser disponibilizada no 

GDC do Banco do Brasil solicitando o pagamento tendo em vista o envio da mercadoria), ao 

ser recebida, a área de logística SIEX, deve confirmar recebimento via e-mail com o usuário. 

Entrada: Declaração de Importação. 

Saída: e-mail para confirmação de recebimento. 

 

1.1.1.24 Processo encaminhado para registro contábil e patrimonial 

 
 

1.1.1.25 Desvio exclusivo 

 
Permite duas instâncias do processo: CAD e Remessa sem saque ou Carta de Crédito e 

Pagamento Antecipado. 

 

1.1.1.26 Solicitar adequações 

 
 O processo é encaminhado à Unidade para adequações, via Expedição. 

O SIEX aguarda a realização das adequações no processo pela Unidade, retornando via 

Expedição será registrada a entrada do processo no Sistema (SGA-Web) para que prossigam 

as atividades. 
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1.1.1.27 Registrar saída 

 
A saída do processo é registrada no SGA, o processo é encaminhado à Unidade via 

Expedição. 

 

1.1.1.28 Aguardar retorno da Unidade 

 
Quando a unidade requisitante realiza as adequações necessárias ao processo o mesmo 

retorna ao SIEX por meio da distribuição realizada pela Expedição. O suporte administrativo 

registra a entrada desse processo que é encaminhado à área de Análise Processual e câmbio 

para registro dessas adequações no SGA. 

 

1.1.1.29 Atores 

 
 Administrativo SIEX 

 Analista de importação 

 

 

1.1.1.30 Áreas de interação 

 
 Unidade requisitante 

 Suporte Administrativo-SIEX 

 Área de Análise Processual – SIEX 

 Área de Logística Internacional-SIEX 

 Agente de cargas 

 

 

1 . 2  A G E N T E  D E  C A R G A S  

 
Responsável pelo frete internacional, desembaraço no exterior e pela escolha da 

transportadora, seguro e transporte interno. Confecciona licença e declaração de 
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importação, apresenta declarações específicas aos órgãos anuentes, efetua a liberação 

alfandegária, providencia a exoneração do ICMS, paga taxas diversas e o frete interno. 

 

1 . 3  C N P Q  

 
Órgão responsável em receber a Licença de Importação para validá-la. Após sua validação, 

será encaminhada à área de Logística internacional-SIEX. 

 

1 . 4  U N I D A D E  R E Q U I S I T A N T E  

 
A administração da unidade, após os trâmites internos, encaminhará o processo ao Serviço 

de Importação e Exportação para as providencias cabíveis junto aos órgãos intervenientes 

no comércio internacional. 

 
 


