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World leader in the 
sanitary ware sector

Leaders in Europe, 
Brasil, Argentina, 
India and Russia

82 factories: 11 in Brasil

Turnover 2018: 
€1,775 million (8.000 mill BRL) 

Directly employs 
+24.200 people worldwide

ROCA GROUP

Solid presence en
China, Middle East, 
Asia, Australia and Africa



III Seminario Import-ExportAÇOES PARA OPTIMIZAR CUSTOS  

1. Internalizar Produção / Compra em Brasil versus Importar (é muito caro 
importar no Brasil).

2. Buscar especialistas para analisar todas as possibilidades (é demasiado 
complicado e exige vigilância da legislação).

3. Aplicar regimes especiais. 

• Trading Company – Importação por Conta e Ordem.
• Drawback Isenção ou Suspensão.
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Não sendo considerada um regime especial, a importação por conta e ordem é um 

serviço prestado por uma empresa - a importadora - a qual promove, em seu 

nome, o Despacho Aduaneiro de Importação de mercadorias adquiridas por outra 

empresa - a adquirente - em razão de contrato previamente firmado.

IMPORTADORA

FORNECEDORROCA BRASIL
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1. Roca Brasil encomenda à importadora.

2. Importador traz a mercadoria do fornecedor da 
Roca Brasil.

3. Importador entrega a mercadoria para Roca Brasil.

4. Roca Brasil paga o fornecedor. 

IMPORTAÇAO POR CONTA E ORDEM
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• Impactos

- Pagamento de ICMS Reduzido e manutenção do crédito de ICMS integral (18%)

• Impactos Caixa

• Impactos Estoques

- Promove redução do custo de estoques na ordem de 10 a 11% na contabilização
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Drawback

Admissão Temporária

Exportação Temporária

Trânsito Aduaneiro

Entreposto Aduaneiro

RECOF / RECOF-SPED

REPETRO

REPEX

REPORTO

LOJA FRANCA

DEPÓSITO ESPECIAL

DEPÓSITO AFIANÇADO

DEPÓSITO ALF. CERTIFICADO

DEPÓSITO FRANCO

ZONA FRANCA DE MANAUS

REGIMES ESPECIAIS

REGIMES ESPECIAIS 
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• É um regime que tem por base a suspensão

dos tributos incidentes, tanto nas importações

quanto nas aquisições no mercado interno,

sobre insumos utilizados na industrialização

de produto a ser exportado;

• Empresa beneficiária assume junto ao

Governo o compromisso de exportar em até 2

(dois) anos.

BEM DE EXPORTAÇÃO - ÔNIBUS

INSUMO IMPORTADO- CHASSI

INDUSTRIALIZAÇÃO

SEM
 IM

PO
STO

S N
A IM

PO
RTAÇÃO

É um regime que tem por base a

suspensão dos tributos incidentes, tanto

nas importações quanto nas aquisições

no mercado interno, sobre insumos

utilizados na industrialização de produto a

ser exportado (compromisso de exportar em

até 2 anos.

• Analisar exportações. Retroativo

• Dificuldade técnica de implantação

DRAWBACK SUSPENSÃO - ISENÇÃO
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O regime aduaneiro especial de admissão temporária é o que permite a

importação de bens que devam permanecer no País durante prazo fixado, com

suspensão total do pagamento de tributos, ou com suspensão parcial, no caso

de utilização econômica.

• Usamos para importação de máquinas/expositores/produtos para feiras.

ADMISSÃO TEMPORÁRIA
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É o que permite a saída do País, com suspensão do pagamento do imposto de

exportação, de bem nacional ou nacionalizado, condicionado à reimportação em

prazo determinado, no mesmo estado em que foi exportado;

A reimportação, após a exportação temporária, terá impostos não incidentes, ou

seja, voltará ao Brasil livre de impostos.

• Usamos para envio de maquinária industrial ao exterior para conserto.
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O regime especial de entreposto aduaneiro na importação é o que permite a

armazenagem de mercadoria estrangeira em recinto alfandegado de uso público, com

suspensão do pagamento dos impostos.

Este regime possibilita a redução do lead-time, trazendo a possibilidade de manter

estoque mais próximo a empresa com a postergação do pagamento dos impostos até

a efetiva necessidade do emprego dos bens.

ENTREPOSTO ADUANEIRO 
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• Baixa complexidade na comunicação com órgãos anuentes.

Órgão anuente com maior comunicação Roca: MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento) referente a importação de Móveis e Pallets (Fumigação).

• Nula restrição quanto as quotas de importação e barreiras técnicas em função do

tipo de negócio e produtos importados.

• Divergências de interpretação da Receita Federal quanto à classificação fiscal para

alguns produtos.

• Alto custo logístico, embora com pouca complexidade técnica.
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• Ter profissionais qualificados com ampla visão dos processos de COMEX e de

Negócios da empresa. Departamento com dedicação exclusiva.

• Up to date com a Legislação Aduaneira. Periodicamente. Por Estado y a nível

Federal.

• Assessores externos para lidar com órgãos anuentes e demais steakholders do

Comércio Exterior. Retribuição variável.

• Boa relação com órgãos anuentes.

 Assistir cada ano al Seminário de Import - Export organizado por lá

Câmara Espanhola do Comercio em Brasil.

BEST PRACTISES
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Obrigado !!!!

Gracias !!!


