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RESUMO 
 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ MODALIDADES DE PAGAMENTO NO COMÉRCIO 
EXTERIOR INTRODUÇÃO O tema possui grande importância, visto que a maioria das 
empresas ao iniciar um processo de negociação internacional, faz com que seu ciclo produtivo 
e consequentemente comercial não se concentre apenas no mercado interno, e sim, com 
novos horizontes pelo mundo comercial. Dados consolidados (janeiro – dezembro 2013) da 
Balança Comercial Brasileira mostram que em 2013 o comércio exterior brasileiro registrou 
corrente de comércio de US$ 481,8 bilhões, com ampliação de 3,4% sobre 2012, quando 
atingiu US$ 465,8 bilhões. As exportações encerraram aquele ano - 2013 - com valor de US$ 
242,2 bilhões e as importações, com US$ 239,6 bilhões. Em relação a 2013, as exportações de 
2012 apresentaram redução de 0,2%, e as importações cresceram 7,4%. A diminuição da 
receita de exportação se deve à queda de 3,2% do índice de preços, devido ao recuo das 
cotações de commodities. Em volume, as exportações brasileiras apresentaram crescimento 
em relação a 2012, com ampliação de 3,1%, acima da previsão de 2,7% do FMI para as 
exportações mundiais em 2013. Com o processo de industrialização avançando em tecnologia 
de transporte, a globalização, as empresas multinacionais e a terceirização, oferecem um 
impacto sobre o sistema de comércio internacional. O aumento do comércio exterior é crucial 
para a continuidade da globalização. Sem comércio internacional, as nações seriam limitadas 
aos bens e serviços produzidos dentro de suas próprias fronteiras. O aumento da participação 
das empresas no comércio exterior, exige uma referência geral concisa e livre de jargões para 
as muitas maneiras pelas quais os comerciantes podem mandar pagamentos a serem feitos e 
os méritos relativos do ponto de vista de risco de cada um. Os métodos mais comuns, ou seja, 
cartas de crédito, são abordados em detalhes, incluindo os seus mecanismos básicos e 
exemplos. Garantir o pagamento começa muito antes que um contrato seja assinado. Cabe ao 
vendedor, ou seu representante, uma avaliação razoável dos riscos colocados pelo potencial 
comprador. A ressalva, "sabe com quem está lidando com" aplica-se firmemente no país. 
Mesmo a pesquisa de mercado mais rudimentar deve ser capaz de fornecer algumas 
informações sobre o comprador. A escolha da modalidade de pagamento é feita de comum 
acordo entre o exportador e o importador e vai depender, basicamente, do grau de confiança 
comercial existente entre as partes, das exigências do país importador e das disponibilidades 
das linhas de financiamento. Principais modalidades: • Pagamento antecipado •
 Remessa sem saque (open account) • Cobrança documentária (documentary 
collection) • Carta de crédito • Remessa (teletransmission transfer ou vire) A pesquisa 
relativa ao comércio exterior resultou em fatos que evidenciaram obstáculos apresentados 
pelas empresas exportadoras e importadoras de bens e serviços para que houvesse uma 
formalização e legitimidade referentes a padronizações de pagamentos no comércio 
internacional. O impacto que o comércio exterior traz para a economia de um país é evidente 
visto que o governo arrecada mais impostos, as empresa lucram mais e consequentemente 
geram mais empregos fazendo com que as famílias possam consumir e, também, serem 
responsáveis pelo comércio internacional de acordo com a importação realizada. Relativo a 
vantagens e desvantagens com formas de pagamentos é evidente que dependerá da 
necessidade de cada empresa e consequentemente do momento econômico no qual vive o 
país de origem. Uma crise pode fazer com que algumas empresas não possuam interesse em 
comercializar com outras externas, portanto, é importante que o mercado interno nunca seja 
menosprezado, pois, em um cenário ruim comercialmente, poderá ser difícil o retorno para o 
mercado interno mesmo que o externo seja atrativo por um determinado momento. Palavras-
chave: importação, pagamento, crédito  


