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Introdução 
Desembaraçar a mercadoria em zona primária ou secundária é 
uma decisão importante para importação de determinado 
produto, tanto no transporte aéreo como marítimo, sendo que 
tanto no aéreo como no marítimo a armazenagem em portos 
alfandegados compõe uma parcela importante nos custos de 
importação. 
O sistema de importação brasileiro é burocrático e custoso 
devido aos vários impostos que incidem na operação e diversas 
taxas cobradas para que essa carga seja nacionalizada, que 
também estão associados às barreiras alfandegárias, como 
forma de lei, regulamento, politica, medida ou prática 
governamental que imponha restrições ao comércio exterior, 
como modo de proteger o mercado interno das importações. 
 

Metodologia 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 
O objetivo deste trabalho é estudar os custos de armazenagem 
e frete rodoviário no  desembaraço de importação aérea em 
zona primária, levando em consideração o valor da mercadoria 
importada e volume, comparado aos custos de zona secundária 
(EADI) utilizado atualmente, de tal forma a reduzir os custos de 
um processo de importação, melhorar a eficiência do processo 
e atendimento ao mercado. 

  
Para realização da pesquisa, utilizou-se o método do estudo de 
caso, com coleta  e análise de dados  a partir de eventos reais. 
O estudo foi feito com base em custos reais, através de coleta 
de dados referente ao período de um ano, sendo março de 
2015 a março de 2016, onde foi possível analisar 54 casos de 
importação aérea destinadas ao aeroporto de Viracopos em 
Campinas, do total de 82 processos de importação no período, 
entre os modais aéreo e marítimo. 
Na amostragem analisada, as cargas tinham como destino o 
aeroporto de Viracopos em Campinas, e foram transferidas ao 
Porto Seco através de uma DTA (Declaração de Trânsito 
Aduaneiro), e desembaraçadas no Porto Seco. Após 
desembaraço foram entregues no armazém da empresa 
importadora em Campinas, Estado de São Paulo, Brasil.  
 
Etapas do processo de desenvolvimento: 
 
 
 

Resultados 
Tabela 1: Características da mercadoria 

 
 
 
 
Tabela 2 – Cenário Atual (Desembaraço em Zona Secundária- 

Porto Seco) 
 

 
 
 

 

 Tabela 5 – Total entre armazenagem e frete rodoviário 
aeroporto-Importador. 

 
 
 
 
Além dos custos de armazenagem levantados serem mais 
expressivos com relação ao valor CIF (Cost insurance and 
freight), a operação de trânsito aduaneiro necessita de 2 fretes 
rodoviários, sendo 1 deles para remoção de Viracopos para o 
EADI, e um segundo frete do EADI até o importador, após 
desembaraço da mercadoria.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Conclusão 
O estudo apresentado é uma proposta que possibilitou 
identificar que, levando em conta as características do material 
importado pela empresa objeto de estudo, o valor da 
mercadoria importado, volume e peso, não são relevantes para 
remoção ao EADI.  
Os custos apresentados para desembaraço em zona primária, 
aeroporto de Viracopos, são significativos, e foi possível 
identificar redução expressiva de armazenagem e frete 
rodoviário de até 58% em relação ao atual, se desembaraçado 
em 2 dias úteis, e de 45%  para concluir a operação em até 5 
dias úteis. 
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