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Brazylia należy do państw, które najsilniej chronią dostęp do swojego rynku i w ostatnim czasie nie uczyniła
znaczących postępów w likwidowaniu barier dla zagranicznych inwestorów. Utrudniony jest import np. produktów
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Największą przeszkodę dla eksporterów stanowią nawet nie same przepisy, a biurokracja i powolna praca
urzędników. Dlatego kluczem do zwiększenia udziału m.in. polskich ﬁrm w rynku brazylijskim jest posiadanie
dobrego miejscowego agenta, pośrednika, a nawet samego importera, który w swoim własnym interesie ułatwi
pokonanie wszystkich barier.
Brazylijska Izba Handlu Zagranicznego (CAMEX) podaje, że import 3006 produktów wymaga uzyskania specjalnej
licencji importowej; w eksporcie ograniczenia biurokratyczne dotyczą 666 produktów.
Przed wydaniem licencji wiele towarów jest sprawdzanych np. pod kątem uprawnień do importu, ekologicznym,
zdrowotnym. Dotyczy to m.in. wielu polskich towarów:
środków ochrony roślin
farmaceutyków
kosmetyków
sprzętu medycznego
ceramiki
szkła
wyrobów hutniczych
maszyn i urządzeń
materiałów elektrycznych

Minimalne ceny wielu towarów importowanych podlegają w punktach granicznych odpraw celnych elektronicznej
kontroli (program SISCOMEX). Ten komputerowy system kontroli eksportu i importu ma uprościć przyznawanie
pozwoleń importowych oraz uszczelnić system podatkowy. Importerzy, którzy są zarejestrowani, za pomocą
SISCOMEKSU mogą uzyskać pełną informację na temat wymagań dotyczących importu.
Rygorystyczna kontrola sanitarna stosowana przez Brazylię poważnie utrudnia przywóz artykułów spożywczych.

3
Do tego dochodzą długotrwałe procesy certyﬁkacji (homologacji).
Towary sprowadzane do Brazylii z mocy prawa podlegają “automatycznemu przyznaniu licencji”. Importer musi
dostarczyć informację dotyczącą każdej partii towaru m.in. z danymi o ilości i jakości produktów, kosztami
transportu, a także dokładnym opisem produktu oraz numerem klasyﬁkacji celnej. Na podstawie tych informacji
sporządzana jest Deklaracja Importowa - declaração de importação, DI, a następnie dane traﬁają do systemu
SISCOMEX.
Jeżeli towar objęty jest wymogiem uzyskania pozwolenia nieautomatycznego, wówczas importer musi
przedstawić informacje dotyczące danej partii towaru jeszcze przed rozpoczęciem załadunku oraz załatwieniem
formalności celnych. Chodzi tu o produkty, które mają traﬁć do specjalnych stref ekonomicznych oraz takie, w
odniesieniu do których obowiązuje zwrot cła wywozowego.
Obowiązek złożenia informacji przed rozpoczęciem załadunku dotyczy produktów objętych systemem
specjalnego nadzoru SECEX oraz takich, na przywóz których zgodę muszą wydać agencje rządowe – np. produkty
używane, towary objęte systemem zredukowanych taryf celnych importowych, produkty, których import nie jest
związany z jakimikolwiek rozliczeniami ﬁnansowymi pomiędzy importerem a eksporterem.
Przykładowo chodzi o samoloty, dary, próbki, przedmioty wypożyczone, produkty radioaktywne, ropę naftową i
jej pochodne, produkty potencjalnie stwarzające zagrożenie dla środowiska.
Właściwie wypełniona dokumentacja, potrzebna do uzyskania Deklaracji Importowej DI, pozwala uniknąć
późniejszych problemów przy odprawie celnej. Importer musi przedstawić wiele dokumentów – m.in. dwa
oryginały faktury i specyﬁkację; w przypadku transportu drogą morską konosament (Bill of Landing), czyli morski
list przewozowy, a transportu lotniczego - AWB (Airway Bill). Faktura musi zawierać m.in. dane producenta,
nazwy i adresy eksportera i importera, nazwę ﬁrmy tradingowej, formę płatności, formułę INCOTERMS, formę
transportu, warunki sprzedaży, a także opis produktu, objętość, jego wagę netto, cenę jednostkową, dane
agenta, dystrybutora albo reprezentanta , daty załadunku, wystawienia i okres ważności oraz oryginalny podpis
eksportera.

Kontrola sanitarna
Towary importowane podlegające kontroli sanitarnej mogą być wpuszczone do Brazylii po uzyskaniu
odpowiednich dokumentów. Lekarstwa, perfumy, kosmetyki, inne produkty sektora kosmetycznego, środki
czystości z przeznaczeniem domowym, produkty zdrowotne muszą spełniać w okresie przydatności do spożycia
standardy jakościowe oraz informacyjne określone przez właściwe przepisy sanitarne. Określone warunki
odnoszą się też do opakowań tych produktów.
Brazylijskie władze prowadzą wręcz politykę utrudniania importu produktów pochodzenia roślinnego i
zwierzęcego. W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego, warunkiem dopuszczenia ﬁrmy do eksportu na
tutejszy rynek jest uprzednia inspekcja weterynaryjna brazylijskich specjalistów w danej ﬁrmie i na jej koszt. W
praktyce jednak takie kontrole są często przekładane, co brazylijskie służby weterynaryjne tłumaczą brakiem
odpowiedniej liczby specjalistów (casus polskiego mleka w proszku).
Ponadto, tutejsze Ministerstwo Rolnictwa oraz agencje rządowe stosują długie i skomplikowane procedury
przyznawania ﬁrmom zagranicznym licencji na eksport produktów rolnych.
Już w 2009 roku wielu przedsiębiorców z Unii Europejskiej sygnalizowało wstrzymywanie przez brazylijskie urzędy
celne przywozu mięsa wieprzowego i wędlin z tych krajów, co Komisja Europejska uznała za sprzeczne z
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regułami Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization, WTO).
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