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O acesso das exportações brasileiras ao mercado da Colômbia

Apresentação
No presente estudo, realiza-se uma análise de diversos setores do mercado da Colômbia, com
o objetivo de identificar aqueles setores em que haveria maiores oportunidades comerciais para os
produtos brasileiros de exportação.
Para cada setor, procedeu-se da seguinte maneira: 1) identificação das principais posições
tarifárias do Sistema Harmonizado que compões o setor; 2) análise geral do perfil do mercado
colombiano para o setor; 3) análise detalhada da estrutura do setor; 4) análise de diferentes componentes
de comércio exterior do setor; 5) tabelas comparativas das tarifas aplicadas ao Brasil e aos principais
competidores estrangeiros no mercado colombiano para cada posição tarifária; 6) principais normas
e aspectos legais que afetam o setor; 7) principais atores no mercado colombiano, principais empresas
importadoras, e as principais feiras e eventos do setor. Finalmente, são mencionados os setores nos
quais os produtos brasileiros podem ter oportunidades de mercado na Colômbia.
Na determinação das oportunidades comerciais são levados em consideração diferentes
aspectos do intercâmbio comercial, tais como: o crescimento das importações colombianas em cada
posição tarifária durante os últimos cinco anos; a balança comercial entre a Colômbia e o Brasil em cada
posição tarifária (de modo que se a balança for superavitária a favor da Colômbia as oportunidades de
mercado são muito reduzidas); a posição do Brasil em termos tarifários relativamente aos principais
competidores para cada posição tarifárias; e, em alguns casos particulares, a tendência geral das
importações colombianas provenientes do Brasil. De forma geral, também são analisadas variáveis
como o crescimento da oferta e da demanda para cada setor na Colômbia e a participação das
importações na demanda agregada do setor.
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1. Setor Açucareiro
O setor açucareiro na Colômbia apresenta níveis de produção superiores aos de consumo
interno, o que restringe as possibilidades de importação do país. Além disso, no caso das posições
1701 (açúcar de cana ou de beterraba) e 1702 (os demais açúcares), esses produtos são afetados pelo
Sistema Andino de Faixa de Preços (SAFP), que retira competitividade às importações provenientes
do Brasil, ao impor-lhes uma tarifa variável que não se aplica a países competidores como o Peru, a
Bolívia, o Equador e os Estados Unidos (este último, especialmente no item 1702).
Uma vez que o SAFP funciona como um mecanismo para reduzir a volatilidade no preço de
um produto específico, oportunidades comerciais conjunturais podem surgir apenas quando o preço
de referência for superior ao do teto estabelecido.
Em relação a posição 1703 (melaço de açúcar), os valores importados pela Colômbia são
insignificantes, razão pela qual não se considera que existam maiores oportunidades comerciais para
as importações provenientes do Brasil.
Em relação à posição 1704 (artigos de confeitaria sem cacau), embora a participação de
mercado do Brasil não seja significativa, a maior dispersão das importações entre os países de origem
pode resultar em maior facilidade de entrada no mercado. Para melhorar as possibilidades de acesso
ao mercado colombiano dos produtos brasileiros classificados na posição 1704, é preciso estar atento
aos aspectos relacionados com preferências tarifárias, para não haver custos tarifários mais altos
relativamente aos principais competidores. A esse respeito, é importante ressaltar que no marco do
Acordo de Alcance Parcial entre a Colômbia e o Mercosul, às importações da Argentina da posição
1704 (artigos de confeitaria sem cacau) é aplicada uma tarifa de 0% para um contingente de 146
toneladas, e de 3% para as importações que excedem esse valor.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH- 17 (açúcar) ou, eventualmente, a necessidade de licença de importação para os
produtos submetidos a maior controle alfandegário por razões especiais de mercado ou dependendo
de quem será o importador.
Em matéria sanitária, as exigências legais aplicam-se de forma transversal a todos os
alimentos usados para consumo humano direto, mas de forma menos restritiva quando a importação é
destinada à indústria de processamento de alimentos. É importante ressaltar que em matéria sanitária
a Colômbia possui planos nacionais subsetoriais de vigilância e de controle de resíduos em alimentos
(PSVCR), que não representam barreiras comerciais, mas que impõem ao importador a obrigação de
apresentar amostras para vigilância sanitária e controle de resíduos.
Em matéria de barreiras técnicas ao comércio, existem regras para etiquetas de produtos e
embalagens, bem como para aditivos. Para os produtos orgânicos ou para produtos que contenham
organismos geneticamente modificados, há regulamentação técnica para definir a respectiva
conformidade. No geral, a Colômbia possui um sistema de avaliação de conformidade para os
produtos importados que tenha evoluído de acordo com as regras de facilitação do comercio, mas que
obedece aos padrões internacionais.
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2. Setor Farmacêutico
Em termos gerais, os produtos farmacêuticos provenientes do Brasil têm oportunidades de
mercado na Colômbia em todas as posições tarifárias analisadas no presente estudo, considerandose a crescente demanda por produtos do setor farmacêutico no país nos últimos anos, bem como o
descompasso que se observa entre a demanda e a produção interna e a evidente vantagem em termos
tarifários.
Adicionalmente, para as posições 3001 (glândulas e demais órgãos para usos opoterápicos),
3002 (sangue humano; sangue animal preparado), 3003 (medicamentos), 3004 (medicamentos) e 3005
(estofos, gazes, vendas e artigos análogos), observa-se que a participação das importações colombianas
provenientes do Brasil vem diminuindo nos últimos anos, apesar das vantagens tarifárias do Brasil em
relação aos principais competidores. Para essas posições, é possível utilizar tais diferenças tarifárias e
recuperar participação no mercado colombiano.
Para a posição 3006 (preparações e artigos farmacêuticos), embora o Brasil ainda ocupe o
primeiro lugar como fornecedor no mercado colombiano, as exportações em valores absolutos vêm
diminuindo. Isso indica que o Brasil poderá manter-se como o principal fornecedor destes produtos
para a Colômbia e aumentar ainda mais a sua participação de mercado.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH- 30 (produtos farmacêuticos) ou, eventualmente, a necessidade de licença
de importação, para os produtos submetidos a maior controle alfandegário por razões especiais de
mercado ou dependendo de quem será o importador. Alguns medicamentos, no entanto, estão sujeitos
à obtenção de licença prévia de importação, seja porque pertencem a monopólio estatal colombiano de
importação, seja por motivos relacionados ao controle de insumos para a fabricação de entorpecentes.
É importante ressaltar que a Colômbia possui um regime especial de controle para importação
de produtos utilizados na fabricação de entorpecentes ou substâncias controladas, que submete esses
produtos a um procedimento alfandegário especial, que não existe na maioria dos outros países.
Em matéria sanitária, os requisitos aplicam-se de forma transversal aos medicamentos para uso
humano ou veterinário, que requerem registro sanitário prévio, em termos muito semelhantes às
regras sobre o assunto aplicadas por outros países da América Latina.
Em matéria de barreiras técnicas ao comércio, as regulamentações técnicas para produtos
farmacológicos e farmacêuticos estão alinhadas com os padrões latino-americanos, de acordo com os
quais as demonstrações devem ser padronizadas e seguir as normas internacionais vigentes, que não
requerem a apresentação de amostras “in vivo”. São aceitos os controles realizados pela autoridade
sanitária do país de origem do produto. Existem regras especiais para os medicamentos biológicos
e bioagrícolas. Finalmente, é importante notar que a Colômbia tem admitido importações de
medicamentos genéricos, nos termos estabelecidos pelas leis de propriedade intelectual.
Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 303Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 145Kb)
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3. Tabaco
O setor do tabaco na Colômbia apresenta uma evolução bastante interessante em termos de
produção e demanda. Apesar de ambas as variáveis terem crescido nos últimos anos, a produção está
crescendo mais rápido do que a demanda, o que pode ser interpretado como uma diminuição do déficit
de produção. No entanto, é cada vez maior a proporção da produção colombiana vendida para o exterior,
o que abre possibilidades de importação no setor do tabaco.
No caso particular do Brasil, observa-se que para todas as posições tarifárias (2401 – tabaco em
ramo ou sem elaboração, 2402 – cigarros e 2403 – os demais tabacos) as tarifas de importação aplicadas a
produtos brasileiros são sempre menores ou iguais às aplicadas aos principais fornecedores da Colômbia.
A isso se soma o fato de que, para a posição 2403, o Brasil é de longe o principal fornecedor (91% do
mercado), e, de acordo com cifras de anos anteriores, poderia expandir ainda mais suas exportações e
abranger uma proporção ainda maior deste mercado.
Adicionalmente, embora em 2014 tenha-se constatado importações nulas provenientes do
Brasil para a posição 2401 (tabaco em ramo), em anos anteriores esses produtos chegaram a representar
até 28,9% (2009) do total importado pela Colômbia, o que indica que é possível voltar a alcançar níveis
de participação maiores que zero e, inclusive, similares aos observados em anos anteriores.
Finalmente, para a posição 2402 (cigarros), não é tão claro que possam existir oportunidades
para os produtores brasileiros, levando-se em consideração que nos últimos anos não se constataram
importações significativas provenientes do Brasil, e que, em termos tarifários, não existe uma vantagem
relevante relativamente aos principais competidores (Chile, Paraguai e Uruguai).
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários especiais,
medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de regulamentação técnica,
a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se verifique a necessidade de
registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes do capítulo NCM/SH- 24
(tabaco, fumo e suas manufaturas) ou, eventualmente, a necessidade de licença de importação, para os
produtos submetidos a maior controle alfandegário por razões especiais de mercado ou dependendo
de quem será o importador. A legislação colombiana estabeleceu portos e aeroportos específicos para a
entrada desses produtos no país.
Na Colômbia, proíbe-se a importação de cigarros em embalagens com menos de 10 cigarros,
adicionalmente ao controle de cigarros no âmbito das políticas antitabagismo existentes, e um controle
sanitário especial sobre ingredientes e componentes da fumaça, que está sujeito a sigilo comercial pelas
autoridades da área de saúde. Além disso, na medida em que o tabaco e seu consumo é um importante
gerador de impostos na Colômbia, deve-se cumprir com os requerimentos do Sistema Único Nacional
de Informação e Acompanhamento (SUNIA).
Em matéria sanitária os requerimentos são comuns para produtos agrícolas que irão ser usados
para a indústria de transformação. No que diz respeito às barreiras técnicas ao comércio, existem regras
para etiquetas de produtos e embalagens, bem como para as questões relacionadas com eventuais aditivos.
Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 206Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 112Kb)
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4. Alimentos Processados
Dentro do amplo conjunto de produtos que integram o setor de alimentos processados,
observa-se que o Brasil tem uma vantagem generalizada em termos tarifários para a grande maioria
deles, inclusive a um nível de desagregação de 08 dígitos do Sistema Harmonizado. Nesse sentido,
e levando-se em consideração o grupo de produtos para os quais há uma demanda crescente no
mercado colombiano (tendência crescente significativa de importações), as posições em que o Brasil
tem oportunidades de mercado são:
0402 (leite e nata, concentrados ou açucarados);
0404 (lacto soro, inclusive concentrado ou com adição de açúcar ou outro adoçante; produtos
constituídos pelos componentes naturais do leite, inclusive com adição de açúcar ou outro
adoçante);
1601 (embutidos e produtos similares de carne, despojos ou sangue; preparações alimentícias a
base destes produtos);
1604 (preparações e conservas de pescado; caviar e os seus substitutos preparados com ovas
de pescado);
1605 (crustáceos, moluscos, e demais invertebrados aquáticos, preparados ou conservados);
1806 (chocolate e demais preparações alimentícias que contenham cacau);
1901 (extrato de malta; preparações alimentícias de farinha, sêmola, amido, fécula ou extrato
de malta, sem cacau ou com um conteúdo inferior a 40% em peso calculado sobre uma
base totalmente GMD obtida, não expressos nem incluídos em outra parte; preparações
alimentícias);
1902 (pastas alimentícias, inclusive cozidas ou recheadas (de carne ou outras substâncias) ou
preparadas de outra forma, tais como espaguetes, macarrões, talharins, lasanhas, nhoques,
raviólis, canelones; cuscuz, inclusive preparado);
1904 (alimentos obtidos por enchimento ou torragem de cereais ou produtos de cereais
(flocos de milho para o exame); cereais (exceto o milho (milho) em grão ou em forma de
flocos ou outro grão trabalhado (exceto a farinha e a sêmola);
1905 (pão, confeitaria, bolos, biscoitos e outros produtos de padaria, mesmo contendo cacau;
hóstias, selos vazios dos tipos utilizados para medicamentos, para selar, em folhas e produtos
similares);
2001 (legumes, hortaliças, frutos e demais partes comestíveis de plantas, preparadas ou
conservadas em vinagre ou ácido acético);
2004 (as demais hortaliças preparadas ou conservadas em vinagre ou ácido acético,
congeladas, exceto os produtos do item 20.06.);
2005 (demais hortaliças preparadas ou conservadas em vinagre ou ácido acético, sem
congelar, exceto os produtos do item 20.06.);
2009 (Sucos de frutas (inclusive o mosto de uva) ou de hortaliças, sem fermentar e sem
adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou outro adoçante);
2101 (extratos, essências e concentrados de café, chá ou mate, e preparações a base destes
produtos a base de café, chá ou mate; chicória tostada e demais substitutos do café tostados
e os seus extratos);
2103 (molhos e molhos preparados; condimentos e saborizantes, compostos; farinha de
mostarda e mostarda preparada);
2104 (sopas e caldos, preparados; preparações alimentícias compostas homogeneizadas);
2301 (Farinha, pó e pellets, de carne ou de despojos, de pescado ou de crustáceos, moluscos
ou demais invertebrados aquáticos, impróprios para a alimentação humana; torresmos); e
21

2303 (Resíduos da indústria do amido e resíduos similares, polpa de beterraba, bagaço e
outros resíduos da indústria açucareira, cervejaria ou da destilaria, fezes e desperdícios,
inclusive em forma de pellets).
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
dos capítulos NCM/SH- 4, 16, 18, 19, 20, 21 e 23 (alimentos processados) ou, eventualmentente, a
licença de importação para produtos de maior nível de controle, por razões específicas de mercado,
ou dependendo de quem será o importador.
Na Colômbia, está proibida a importação de leite e derivados que contenham melanina,
provenientes da China ou de terceiros países. Há também um regime particular para a importação de
leite em pó e seus derivados.
Em matéria sanitária, os requisitos são comuns para os alimentos utilizados para consumo
humano direto, sendo menos restritivos se o produto for destinado a uma indústria de transformação.
É importante ressaltar que em matéria sanitária a Colômbia possui planos nacionais subsetoriais de
vigilância e controle de resíduos em alimentos (PSVCR), que não impõem barreiras importantes, mas
sim a obrigação de que o importador colombiano apresente amostras para a vigilância e controle de
resíduos. Do mesmo modo, existem regulamentações para o controle de resíduos em medicamentos
veterinários e para alimentos de origem animal. Há, também, requisitos especiais em matéria de
Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle (HACCP), especialmente para produtos da pesca e
da aquicultura, bem como um regime especial para a importação de produtos da posição SH 1603,
extratos e sucos de carnes, de peixes e de caviar ou sucedâneos, além de produtos de origem aviária.
Em matéria de barreiras técnicas ao comércio, existem regras para etiquetagem de produtos e
embalagens, bem como para aditivos e contaminantes. Se o produto tiver componentes orgânicos, ou
apresentar em sua composição organismos geneticamente modificados, há regulamentação técnica
para definir a conformidade. Há, também, regulamentação técnica destinada a controlar os níveis
máximos de gorduras “trans”, para os alimentos acidificados.
As sementes, especialmente as da posição SH 1801, cacau inteiro ou partido, em bruto ou
torrado; os produtos lácteos; mel de abelha; produtos à base de carne; produtos da área da aquicultura
e piscicultura (especialmente o atum) e bebidas derivadas de frutas possuem requisitos especiais na
importação. No geral, a Colômbia possui um sistema de avaliação de conformidade para os produtos
importados que tem evoluído de acordo com as regras de facilitação do comercio, mas que obedece
aos padrões internacionais.
Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 1.024Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 197Kb)
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5. Bebidas
Três elementos permitem concluir que todos os produtos brasileiros do setor de bebidas
analisados no presente documento apresentam oportunidades no mercado colombiano: 1) a crescente
demanda por produtos do setor nos últimos anos, 2) o descompasso que se observa entre a demanda
e a produção nacional, e 3) as situações tarifárias particulares nas quais se evidencia que, em geral,
a tarifa aplicada às importações do Brasil é menor, ou, no pior dos casos, igual à tarifa aplicada às
importações dos seus competidores.
Nesse sentido, foram identificadas oportunidades comerciais para os seguintes produtos em
particular:
2201: Água, inclusive a água mineral natural ou artificial e a gaseificada, sem açúcar;
2202: Água, inclusive a água mineral e a gaseificada, com adição de açúcar;
2203: Cerveja de malta;
2204: Vinho de uvas frescas, inclusive encabeçado; mosto de uva;
2205: Vermute e demais vinhos de uvas frescas preparados com plantas ou substâncias;
2208: Álcool etílico sem desnaturalizar com grau alcoólico volumétrico;
2209: Vinagre e substitutos do vinagre obtidos a partir do ácido acético.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH -22 (bebidas, líquidos alcoólicos ou vinagres) ou, eventualmentente, a licença
de importação para produtos de maior nível de controle, por razões específicas de mercado, ou
dependendo de quem será o importador.
Existem controles especiais para a cerveja, em função dos impostos que são gerados. Há
também controles especiais nas fronteiras para a importação de licores e vinhos, sendo as importações
de algum desses produtos, restritas a determinados portos e aeroportos.
Em matéria sanitária, as exigências legais aplicam-se de forma transversal a todos os
alimentos usados para consumo humano direto, mas de forma menos restritiva quando a importação é
destinada à indústria de processamento de alimentos. É importante ressaltar que em matéria sanitária
a Colômbia possui planos nacionais subsetoriais de vigilância e de controle de resíduos em alimentos
(PSVCR), que não representam barreiras comerciais, mas que impõem ao importador a obrigação de
apresentar amostras para vigilância sanitária e controle de resíduos.
No que tange as barreiras técnicas ao comércio, existem regras para etiquetagem de produtos
e embalagens, bem como no que concerne a questões relacionadas com aditivos e contaminantes.
Assim como a existência de uma regulamentação técnica especial aplicada as bebidas alcoólicas e
vinagres. Na hipótese de que o produto venha com componentes orgânicos, ou apresente diferenciação
em matéria de organismos geneticamente modificados, a Colômbia tem regulamentação técnica para
definir a respectiva conformidade.
Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 430Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 158Kb)
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6. Carnes e Carnes Processadas
De forma generalizada, as importações colombianas de produtos classificados nas posições
tarifárias 0201, 0202, 0203, 0207, 0208, 0209, 0210, 1601 e 1602 mostram tendências crescentes, que
indicam a existência de oportunidades de mercado para os exportadores desses produtos. No entanto,
o crescimento da demanda tem sido mais pronunciado nas posições 0202, 0203, 0207, 0208 e 1601,
nas quais o Brasil não apresenta oportunidades claras.
Nesse sentido, combinando-se os critérios do crescimento da demanda colombiana e das
vantagens tarifárias dos produtos brasileiros, pode-se concluir que o Brasil tem oportunidades de
mercado nos produtos das seguintes posições tarifárias:
0202: Carne de animais da espécie bovina, congelada;
0203: Carne de animais da espécie suína, fresca, refrigerada ou congelada;
0208: As demais carnes e despojos comestíveis, frescos, refrigerados ou congelados;
1601: Embutidos e produtos similares de carne, despojos ou sangue.
É importante ressaltar que para o aproveitamento das oportunidades comerciais indicadas é
necessária, primeiramente, a homologação do produto junto às autoridades da Colômbia e do Brasil,
no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos técnicos e à obtenção das certificações sanitárias
exigidas. Caso contrário, o fluxo comercial bilateral continuará sendo inexistente.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH- 2 - carnes e miudezas comestíveis e 16- preparações de carne, de peixes ou de
crustáceos ou, eventualmentente, a licença de importação para produtos de maior nível de controle,
por razões específicas de mercado, ou dependendo de quem será o importador.
Em matéria sanitária, as exigências legais aplicam-se de forma transversal a todos os
alimentos usados para consumo humano direto, mas de forma menos restritiva quando a importação é
destinada à indústria de processamento de alimentos. É importante ressaltar que em matéria sanitária
a Colômbia possui planos nacionais subsetoriais de vigilância e de controle de resíduos em alimentos
(PSVCR), que não representam barreiras comerciais, mas que impõem ao importador a obrigação de
apresentar amostras para vigilância sanitária e controle de resíduos.
No que tange às barreiras técnicas ao comércio, existem regras para etiquetagem de produtos
e embalagens, bem como para aditivos e contaminantes. Assim como uma regulamentação técnica
orientada para limitar os níveis máximos de gorduras “trans” em alimentos deste setor. Nos casos em
que o produto tiver componentes orgânicos, ou apresentar diferenciação em matéria de organismos
geneticamente modificados, a Colômbia tem regulamentação técnica para definir a respectiva
conformidade.
Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 437Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 185Kb)
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7. Cereais
De maneira agregada, observa-se que a produção colombiana de cereais é insuficiente para
atender à demanda, situação que vem se acentuando nos últimos anos e gerando um incremento das
importações tanto em termos absolutos, quanto em termos relativos (como a proporção das importações
na demanda total). De maneira específica, para cada produto, embora a importação proveniente do
Brasil de produtos como o trigo, a cevada, a aveia, e algumas farinhas esteja sujeita a tratamento tarifário
igual ou melhor que o dos principais países fornecedores colombianos, a inexistência histórica de um
fluxo comercial desses produtos (apesar de preferências tarifárias prévias às obtidas pelos Estados
Unidos ou pela União Europeia) torna difícil considerar que o Brasil tenha possibilidades significativas
de incrementar a sua posição de mercado.
A importação de produtos como o arroz e o milho, que em anos anteriores alcançou altos
volumes e importantes fatias de mercado (em parte graças ao tratamento preferencial concedido pelo
Sistema Andino de Faixa de Preços), tem sido seriamente afetada pela entrada em vigor do Tratado de
Livre Comércio com os Estados Unidos (as importações americanas no são afetadas pela tarifa variável
do SAFP). Essa desvantagem em termos tarifários reduz significativamente a competitividade dos
produtos brasileiros no mercado colombiano, embora teoricamente possa acontecer que o mecanismo
do Sistema Andino de Faixa de Preços resulte em tarifas variáveis menores que a tarifa externa comum,
diminuindo a desvantagem das importações provenientes do Brasil.
Para os produtos classificados na posição 1108 (amido e fécula; inulina), considera-se factível
incrementar de maneira significativa o valor das importações provenientes do Brasil, com base no incremento
das importações colombianas (a posição brasileira como segundo fornecedor) e na menor dinâmica relativa
das importações brasileiras em comparação com os demais fornecedores colombianos de tais produtos.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários especiais,
medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de regulamentação técnica,
a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se verifique a necessidade de
registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes do capítulo NCM/SH- 10cereais e 11- produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas ou, eventualmente, a licença de
importação para produtos de maior nível de controle, por razões específicas de mercado, ou dependendo
de quem será o importador. Atualmente a legislação tem estabelecido os portos e aeroportos específicos
para o ingresso deste tipo de produto.
Em matéria sanitária, as exigências legais aplicam-se de forma transversal a todos os alimentos
usados para consumo humano direto, mas de forma menos restritiva quando a importação é destinada
à indústria de processamento de alimentos. É importante ressaltar que em matéria sanitária a Colômbia
possui planos nacionais subsetoriais de vigilância e de controle de resíduos em alimentos (PSVCR),
que não representam barreiras comerciais, mas que impõem ao importador a obrigação de apresentar
amostras para vigilância sanitária e controle de resíduos.
Em matéria de barreiras técnicas ao comércio, existem regras para etiquetas de produtos e
embalagens, bem como para aditivos. Para os produtos orgânicos ou para produtos que contenham
organismos geneticamente modificados, há regulamentação técnica para definir a respectiva
conformidade. No geral, a Colômbia possui um sistema de avaliação de conformidade para os produtos
importados que tem evoluído de acordo com as regras de facilitação do comercio, mas que obedece aos
padrões internacionais Por outro lado, existem requerimentos especiais para farinha de trigo fortificada
e arroz em grão.
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Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•
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8. Móveis
No setor de móveis, houve nítido crescimento das importações provenientes do Brasil
em todas as posições tarifárias a 04 dígitos. O Brasil apresenta, além disso, vantagens tarifárias
relativamente aos principais competidores em todas as subposições. Em 2014, o Brasil foi o sétimo
fornecedor mais importante em termos de importações colombianas da posição 9402 (mobiliário
para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária), com uma taxa de crescimento anual em suas
exportações para a Colômbia de 11,2%; na posição 9403 (Os demais móveis e as suas partes) o Brasil é
o segundo fornecedor externo mais importante da economia colombiana, com uma participação nas
importações de 10,49% e um crescimento anual destas de 12,96% entre os anos de 2010 e 2014.
Pode-se afirmar, portanto, que os produtos brasileiros teriam oportunidades de mercado em
todas as posições tarifárias deste setor, levando-se em consideração, ainda, o crescente descompasso
entre a demanda de móveis na Colômbia e a produção nacional.
Pode-se também afirmar que haveria maiores oportunidades comerciais para os produtos da
posição 9401 (cujas exportações do Brasil para a Colômbia vêm diminuindo) e 9402 (que não reflete
o incremento da demanda colombiana).
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH- 94 (móveis e suas partes, colchões, mobiliário médico- cirúrgico, etc.) ou,
eventualmentente, a licença de importação para produtos de maior nível de controle, por razões
específicas de mercado, ou dependendo de quem será o importador.
No caso especifico dos itens do capítulo SH 94, a Colômbia possui uma regulamentação técnica
para etiquetagem de produtos imperfeitos, usados, reparados, remanufaturados, repotencializados ou
descontinuados que limitam as importações desses produtos.

Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 266Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 106Kb)
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9. Setor de Revestimentos Cerâmicos
No geral, as importações colombianas nas posições tarifárias 6907 e 6908 vêm crescendo
de forma significativa. A mesma tendência se observa no que se refere às importações desse setor
provenientes do Brasil (levando-se em consideração uma balança comercial da Colômbia deficitária
e em crescimento). Adicionalmente, observa-se que o Brasil possui vantagem em termos tarifários
em ambas as posições, especialmente com relação à China. É possível afirmar, portanto, que existem
oportunidades de mercado nas posições 6907 (placas e lajotas, de cerâmica, sem envernizar nem
esmaltar, para pavimento) e 6908 (Placas e baldosas, de cerâmica, envernizadas ou esmaltadas, para
pavimento).
Para a posição 2514 (ardósia, inclusive desbastada ou simplesmente cortada em pedaços),
apesar de a tarifa aplicada ao Brasil ser de 0%, a tendência negativa das importações colombianas
indica que são reduzidas as oportunidades de mercado neste setor. No entanto, as importações desta
posição provenientes da China e da Índia cresceram a taxas muito elevadas nos últimos 05 anos. Desse
modo, é possível que exista alguma oportunidade de mercado para os produtos brasileiros deste setor,
que deverão enfrentar, porém, a competição evidente e crescente dos produtos provenientes da China
e da Índia.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH- 69- produtos cerâmicos ou, eventualmentente, a licença de importação para
produtos de maior nível de controle, por razões específicas de mercado, ou dependendo de quem será
o importador.
Especificamente para este setor de produtos cerâmicos, a Colômbia tem regulamentação
técnica aplicável especialmente para as telhas de cerâmicas. As importações deste setor também podem
vir a serem afetadas pelas regulamentações técnicas para a etiquetagem de produtos imperfeitos, usados,
reparados, remanufaturados, repotencializados ou descontinuados que limitam as importações desses
produtos.

Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 222Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 105Kb)
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10. Setor de Pedras Ornamentais
Observa-se tendência de aumento crescente de importações de produtos do setor de pedras
ornamentais nos últimos anos, embora essa tendência não seja generalizada para todas as posições
que compõem o setor. Destaca-se, em particular, o crescimento das importações das posições 6801
(paralelepípedos, meios-fios e ladrilhos para pavimentos), 6802 (Pedras de talha ou de construção
trabalhadas (excluída a ardósia)) e 6803 (ardósia natural trabalhada e manufaturas de ardósia natural).
Os dados tarifários indicam, ainda, que o Brasil tem uma vantagem em termos tarifários na
maioria dos produtos deste setor, sendo para as posições 2514, 6801, 6802 e 6803 a tarifa comum é
de 0%. É possível afirmar, portanto, que existem oportunidades claras de mercado para os produtos
das posições 6801 (paralelepípedos, meios-fios e ladrilhos para pavimentos), 6802 (pedras de talha ou
de construção trabalhadas (excluída a ardósia)) e 6803 (ardósia natural trabalhada e manufaturas de
ardósia natural), em que o Brasil figura como um dos principais fornecedores da economia colombiana,
com possibilidades de aumentar ainda mais sua participação nestes mercados.
No caso particular da posição tarifária 2514 (ardósia, inclusive desbastada ou simplesmente
cortada em pedaços), não é possível afirmar com segurança que haja oportunidades de mercado no
comércio destes produtos com a Colômbia, considerando-se que, apesar de a tarifa aplicada ao Brasil
ser de 0%, a tendência das importações colombianas é de redução.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados,
que se verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos
integrantes do capítulo NCM/SH- 25 (setor de pedras ornamentais, enxofre, gesso, cal, cimento, sal)
ou, eventualmentente, a licença de importação para produtos de maior nível de controle, por razões
específicas de mercado, ou dependendo de quem será o importador.
As importações deste setor também podem vir a serem afetadas pelas regulamentações técnicas
para a etiquetagem de produtos imperfeitos, usados, reparados, remanufaturados, repotencializados
ou descontinuados que limitam as importações desses produtos.

Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 194Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 101Kb)
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11. Óleos e Gorduras
As importações colombianas para a maioria das posições tarifárias que compõem o setor de
óleos e gorduras vêm apresentando tendência de crescimento nos últimos anos; no entanto, o Brasil
tem vantagens tarifárias somente em alguns produtos.
É possível afirmar, portanto, que os produtos brasileiros teriam oportunidades no mercado
colombiano nas seguintes posições:
1505: Gordura de lã e substâncias gordurosas derivadas, inclusive a lanolina: cujas
importações cresceram na Colômbia aproximadamente 163,7% entre os anos de 2009 e
2014. As importações provenientes do Brasil representam, para o ano de 2014, 4,24% das
importações totais da Colômbia e se observa uma vantagem comparativa em termos tarifários
para o Brasil relativamente aos principais competidores;
1509: Azeite de oliva e as suas frações, inclusive refinado, porém sem modificar: cujas
importações cresceram aproximadamente 167% entre os anos de 2009 e 2014. O Brasil tem
vantagens tarifárias claras, apesar de não apresentar fluxo de exportações para a Colômbia;
1510: Os demais óleos e as suas frações obtidos exclusivamente de azeitonas: cujas importações
colombianas cresceram 3677,8% entre os anos de 2009 e 2014, e há evidente vantagem em
termos tarifários a favor do Brasil;
1513: Óleos de coco (de copra), de amêndoa de palmeira ou babaçu: cujas importações
colombianas cresceram aproximadamente 932,3% entre os anos de 2009 e 2014, e se constata
que o Brasil tem vantagem tarifária relativamente aos principais competidores do setor.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH- 15 (gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação;
gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal) ou, eventualmentente, a licença
de importação para produtos de maior nível de controle, por razões específicas de mercado, ou
dependendo de quem será o importador. Para os casos de importação de produtos da posição SH
1504, é requerida a Resolução de Autorização de Importação e Selo de Qualidade. Alguns desses
produtos em estado primário podem apresentar restrições para a entrada no território colombiano
pelos portos habilitados.
Em matéria sanitária, os requerimentos são comuns para alimentos que serão utilizados para
consumo humano direto, sendo menos restritivos quanto à importação, se o produto for destinado
a uma indústria de transformação. É importante ressaltar que em matérias sanitárias, a Colômbia
possui planos nacionais subsetoriais de vigilância e controle de resíduos em alimentos (PSVCR)
o que não implica, porém, em barreira importante, mas sim na obrigação de que o importador
colombiano venha a entregar amostras para a vigilância e controle de resíduos. Do mesmo modo,
existem regulamentações para o controle de resíduos em medicamentos veterinários e para alimentos
de origem animal. Há, também, requerimentos especiais em matéria de Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle (HACCP).
No que tange às barreiras técnicas ao comércio, existem regras para etiquetagem, de produtos
e embalagens, bem como as questões relacionadas com aditivos. Em casos nos quais o produto venha
com componentes orgânicos, ou apresente diferenciação em matéria de organismos geneticamente
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modificados, a Colômbia tem regulamentação técnica para definir conformidade. Entretanto a
Colômbia possui regulamentação técnica orientada a limitar os níveis máximos de gorduras “trans.”
nos alimentos.

Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 523Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 162Kb)
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12. Setor Madeireiro
As importações colombianas para a maioria das posições tarifárias que compõem o setor
madeireiro e de manufaturas de madeira têm apresentado tendência de crescimento nos últimos anos,
sendo que o Brasil possui vantagens tarifárias em quase todas essas posições. Nesse sentido, poder-seia afirmar que, de acordo com o crescimento que se tem observado nas importações colombianas, o
Brasil teria oportunidades de mercado para os seguintes produtos:
4401 Lenha; madeira em plaquinhas ou partículas; pó de serra, desperdícios e resíduos:
Cujas importações na Colômbia cresceram, entre os anos de 2009 e 2014, aproximadamente
385,5%, e entre estas importações o Brasil apresenta vantagens tarifárias relativamente aos
principais competidores do setor e aparece como o quarto sócio comercial mais importante,
com um crescimento anual em seu fluxo de comércio bilateral de aproximadamente 31% no
período;
4407 Madeira serrada ou desbastada longitudinalmente, cortada ou desenrolada: o Brasil
apresenta vantagens tarifárias e aparece como o terceiro sócio comercial mais importante do
mercado colombiano. Além disso, as importações neste setor cresceram aproximadamente
787,9% entre os anos de 2009 e 2014, e esse crescimento também se reflete nas importações
provenientes do Brasil;
4408 Folhas para chapeado ou contrachapeado (inclusive unidas) e demais madeiras: o
Brasil aparece como o quinto fornecedor mais importante das importações colombianas, que
cresceram aproximadamente 73,7% entre os anos de 2009 e 2014. Adicionalmente, observamse vantagens em termos tarifários para os produtos que entram na Colômbia provenientes do
Brasil;
4410 Tabuleiros de partículas e tabuleiros similares, de madeira ou outras matérias: o
Brasil apresenta evidentes vantagens tarifárias relativamente aos principais competidores.
As importações cresceram aproximadamente 236,5% entre os anos de 2009 e 2014, e esse
crescimento se reflete também nas importações que entram na Colômbia provenientes do
Brasil, que é o sexto fornecedor mais importante da economia colombiana;
4411 Tabuleiros de fibra de madeira ou outras matérias lenhosas: Este item representa cerca
de 32% do total importado no setor de madeiras e manufaturas de madeira na Colômbia. As
importações cresceram aproximadamente 132,8% entre os anos de 2009 e 2014, e o Brasil é
o terceiro fornecedor mais importante da economia colombiana, com um crescimento nas
importações bastante elevado;
4412 Madeira contrachapada, madeira chapada e madeira estratificada similar: Este item
teve um crescimento de 200% nas importações entre os anos de 2009 e 2014, e embora o
Brasil apareça como o sétimo fornecedor mais importante da economia colombiana, com
uma participação baixa, também registrou-se crescimento das importações provenientes do
Brasil;
4414 Molduras de madeira para quadros, fotografias, espelhos ou objetos similares: Com
um crescimento nas importações de 203,8% e vantagens tarifárias para o Brasil, apesar de
não figurar entre principais parceiros da Colômbia neste setor;
4415 Caixotes, caixas, gaiolas, tambores e embalagens similares, de madeira: Com um
crescimento nas importações colombianas de 219,7%, existem vantagens tarifárias para o
Brasil relativamente aos principais competidores do setor. O Brasil figura como o principal
fornecedor da economia colombiana;
4418 Obras e peças de carpintaria para construções, inclusive os tabuleiros: As importações
cresceram aproximadamente 72,9% entre os anos de 2009 e 2014, e as vantagens tarifárias
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para o Brasil relativamente aos principais competidores são evidentes, apesar de não ser um
dos principais fornecedores do mercado;
4419 Artigos de mesa ou de cozinha, de madeira: As importações colombianas cresceram
aproximadamente 216,3% entre os anos de 2009 e 2014, e esse crescimento se viu refletido nas
importações que provêm do Brasil, que é o segundo fornecedor mais importante da Colômbia
e possui boas vantagens em termos tarifários relativamente aos principais competidores;
4420 Marchetaria e entalhe; cofrinhos e estojos para joias ou ourivesaria: as importações
cresceram aproximadamente 102,7% entre os anos de 2009 e 2014 e se evidenciam vantagens
tarifárias dos produtos importados oriundos do Brasil, apesar de o país não ser um dos
principais fornecedores do mercado;
4421 As demais manufaturas de madeira: o Brasil não figura entre os principais fornecedores
do mercado colombiano, mas possui vantagens tarifárias nas importações deste item, que
cresceram aproximadamente 122,6% entre os anos de 2009 e 2014.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH- 44 (madeira, carvão vegetal e obras de madeira) ou, eventualmentente, a
licença de importação para produtos de maior nível de controle, por razões específicas de mercado,
ou dependendo de quem será o importador.
Quando se trata de importação de madeira bruta, deve-se cumprir todos os requerimentos
sanitários para produtos vegetais e ter presente as restrições eventualmente existentes em portos
autorizados para a realização de importação ao território colombiano. No caso especifico dos itens
do capítulo SH 44, a Colômbia possui uma regulamentação técnica para etiquetagem de produtos
imperfeitos, usados, reparados, remanufaturados, repotencializados ou descontinuados que limitam
as importações desses produtos.

Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•
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13. Setor de Equipamentos Médicos
As importações colombianas para todas as posições tarifárias que compõem o setor de
equipamentos médicos e hospitalares apresentaram tendência de crescimento nos últimos anos (no
total, cresceram aproximadamente 98,25% entre os anos de 2009 e 2014, sendo que as importações
provenientes do Brasil cresceram aproximadamente 67,01% no período). Para cada uma das posições
que compõem o setor, o Brasil possui vantagens tarifárias.
Nesse sentido, pode-se afirmar que o Brasil possui oportunidades em todos os produtos que
integram o setor de equipamentos médicos e hospitalares, em especial nas posições 9018 (Instrumentos
e aparelhos de medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária) e 9021 (Artigos e aparelhos de
ortopedia, inclusive as faixas e bandagens), em razão da elevada taxa de crescimento das importações
colombianas desses bens no período 2010-2014 (108,22% e 84,63%, respectivamente), e a elevada
participação desses bens nas importações provenientes do Brasil (44,28% e 50,12%, respectivamente).
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH -90 (instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia,
de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e
acessórios) ou, eventualmentente, a licença de importação para produtos de maior nível de controle,
por razões específicas de mercado, ou dependendo de quem será o importador.
Os equipamentos médicos possuem regulamentação especial no que se refere a normas
sanitárias, embora a obtenção de licenças no país de origem possa facilitar a obtenção das mesmas na
Colômbia. Em matéria de normas técnicas há regulamentação para a gestão integrada de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrônicos. Da mesma forma, as importações deste setor podem estar sujeitas
a normas técnicas sobre controle metrológico, no caso de instrumentos de medição ou precisão. No
caso especifico das posições do capítulo SH 90, a Colômbia possui uma regulamentação técnica para
etiquetagem de produtos imperfeitos, usados, reparados, remanufaturados, repotencializados ou
descontinuados, que restringe a importação desses produtos.

Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 265Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 132Kb)
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14. Máquinas e Equipamentos Eletrônicos
As importações colombianas de máquinas, na maioria das posições tarifárias que compõem
o setor, apresentaram tendência de crescimento nos últimos anos, sendo que o Brasil possui vantagens
tarifárias em quase todas as posições, além de figurar como um dos principais fornecedores do mercado
colombiano. As oportunidades de mercado são mais evidentes para as seguintes posições tarifárias:
8449: Máquinas e aparelhos para a fabricação ou acabado de feltro ou tecido;
8446: Teares;
8417: Fornos industriais ou de laboratório, inclusive os incineradores;
8447: Máquinas de tricotar, de costurar por corrente, de forrar, de fabricar;
8452: Máquinas de costurar, exceto as de costurar folhas do item 84.40;
8470: Máquinas de calcular e máquinas de bolso para registrar, reproduzir…;
8451: Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas do item 84.50);
8444: Máquinas para moldar (inclusive esticar), texturizar ou cortar matéria têxtil;
8406: Turbinas de vapor;
8415: Máquinas e aparelhos para condicionamento de ar que compreendam;
8425: Blocos de polias; tornos e cabrestantes; macacos;
8436: As demais máquinas e aparelhos para a agricultura, horticultura, silvicultura;
8476: Máquinas automáticas para a venda de produtos;
8465: Maquinas de ferramenta (inclusive as de cravar, grampear, colar ou montar);
8457: Centros de mecanizados, máquinas de posto fixo e máquinas de postos;
8467: Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou com motor incorporado;
8403: Caldeiras para calefação central, exceto as do item 84.02;
8450: Máquinas para lavar roupa, inclusive com dispositivo de secagem;
8426: Gruas, inclusive as de cabo aéreo; pontes rodantes, pórticos;
8428: As demais máquinas e aparelhos de elevação, carga, descarga;
8471: Máquinas automáticas para o tratamento ou o processamento de dados;
8402: Caldeiras de vapor (geradores de vapor), exceto as de calefação;
8479: Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não expressa;
8416: Queimadores para a alimentação de lares, de combustíveis líquidos.
No que se refere a equipamentos eletrônicos, as importações colombianas registraram
tendência de queda nos últimos anos, diferentemente do setor de máquinas. Essa tendência, no entanto,
não é generalizada para todos os produtos que compõem o setor de equipamentos eletrônicos. O Brasil
apresenta vantagens tarifárias para muitos dos produtos que compõem o setor. As oportunidades de
mercado são mais evidentes para as seguintes posições tarifárias:
8543: Máquinas e aparelhos elétricos com função própria, não expressos;
8518: Microfones e os seus suportes; autofalantes, inclusive montados;
8526: Aparelhos de radar, radio navegação ou radiotelegrafia;
8530: Aparelhos elétricos de sinalização;
8517: Aparelhos elétricos de telefonia ou telegrafia com fios;
8548: Desperdícios e resíduos de pilhas, baterias de pilhas ou acumuladores;
9030: Osciloscópios, analisadores de espectro e demais instrumentos e aparelhos;
8507: Acumuladores eléctricos, inclusive os seus separadores;
8513: Lâmpadas elétricas portáteis;
8529: Partes identificáveis como destinadas, exclusiva ou principalmente;
9007: Câmaras e projetores cinematográficos, inclusive com gravador ou reprodutor;
8502: Grupos eletrogêneos e conversores rotativos elétricos;
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9032: Instrumentos e aparelhos para regulação ou controle automáticos;
8512: Aparelhos elétricos de iluminação ou sinalização;
8537: Quadros, painéis, consoles, armários e demais suportes;
8509: Aparelhos eletromecânicos com motor eléctrico incorporado, de uso doméstico;
8528: Aparelhos receptores de televisão, inclusive com aparelho receptor de rádio;
8533: Resistências elétricas (inclusive reóstatos e potenciômetros).
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que
se verifique a necessidade de solicitação de registro prévio de importação, como é o caso para os
produtos integrantes do capítulo NCM/SH- 84 (reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos
e instrumentos mecânicos, e suas partes); 85 (máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas
partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de
imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios) e 90 (instrumentos e aparelhos de óptica,
de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos
médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios) ou, eventualmentente, a licença de importação para
produtos de maior nível de controle, por razões específicas de mercado, ou dependendo de quem
será o importador. É importante ressaltar que algumas máquinas, especialmente agrícolas, podem
estar submetidas ao Registro Nacional de Maquinário Agrícola e de Construção Autopropulsada no
sistema de Registro Único Nacional de Trânsito (RUNT).
Em matéria de regulamentação técnica, existem normas para a gestão integrada de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrônicos. Da mesma forma, as importações deste setor podem estar sujeitas
à regulamentação técnica sobre controle metrológico no caso de instrumentos de medição ou precisão.
No caso especifico dos itens dos capítulos SH 84; 85 e 90 a Colômbia possui uma regulamentação técnica
para etiquetagem de produtos imperfeitos, usados, reparados, remanufaturados, repotencializados ou
descontinuados, que restringe as importações desses produtos. Alguns produtos deste setor podem
estar submetidos a regulamentações técnicas especiais, tais como os relacionados com conversões
de veículos para gás, instalações eléctricas, eletrodomésticos, aparelhos a gás para uso doméstico, a
eficiência energética e a regulamentações gerais para a proteção da camada de ozônio.
Quanto aos equipamentos de mineração, a Colômbia apresenta controles especiais de
máquinas de mineração e suas partes, derivadas do controle da mineração ilegal, muito embora a
importação de produtos para a indústria de mineração e petroleira possa fazer uso de regimes
preferenciais.

Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•
•
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15. Minérios
As importações colombianas para muitas das posições tarifárias que compõem o setor de
minérios apresentaram tendência de crescimento nos últimos anos, sendo que o crescimento foi bastante
destacado em algumas posições. Observa-se, também, a existência de outros fatores determinantes
para oportunidades de mercado, como o fato de o Brasil apresentar vantagens tarifárias em quase
todas as posições; o crescimento da demanda por minérios na Colômbia, que tem sido positivo; o
incremento da balança comercial da Colômbia com o resto do mundo no setor; e o crescimento do
superávit a favor do Brasil observado na balança comercial entre o Brasil e a Colômbia.
Nessas condições, pode-se observar a existência de oportunidades de mercado claras
para os produtos brasileiros para seguintes produtos: 2506 (quartzo (exceto as areias naturais);
quartzito, inclusive desbastado), com um crescimento de 6.648%; 2510 (fosfatos de cálcio naturais,
fosfatos alumino-cálcicos naturais), cujas importações cresceram aproximadamente 8.420%; 2517
(cantos, seixos, pedras trituradas, dos tipos geralmente utilizados), cujas importações cresceram
aproximadamente 225%; 2518 (dolomita, inclusive sintetizada ou calcinada; dolomita desbastada ou
simples) com um crescimento de 305%; 2522 (cal viva, cal apagada e cal hidráulica, exceto o óxido e
o hidróxido) com um crescimento nas importações de 18.950%; 2618 (escórias granuladas (areia de
escórias) da siderurgia) cujas importações cresceram aproximadamente 9.457% no período 20102014.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH -25 (sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento) e 26 (minérios, escórias e
cinzas) ou, eventualmentente, a licença de importação para produtos de maior nível de controle, por
razões específicas de mercado, ou dependendo de quem será o importador. Alguns produtos requerem
a obtenção do certificado de registro, que se expedirá automaticamente no Sistema de Informação
para o Controle de Substâncias e Produtos Químicos.
Quando o produto for importado para ser utilizado na fabricação de alimentos ou em
embalagens, deve cumprir alguns requerimentos sanitários, como é o caso dos aditivos, suprimentos
ou determinadas embalagens. Do mesmo modo, existem requisitos especiais quando forem utilizados
na fabricação ou manipulação de fertilizantes. No geral, a importação de produtos pertencentes aos
itens dos capítulos SH 25 e 26 se encontra sujeita a licença ambiental, o que pode, eventualmente,
delongar o processo de importação.
Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 694Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 140Kb)
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16. Setor de Ferramentas Agrícolas
As importações colombianas para a maioria das posições tarifárias que compõem o setor de
ferramentas agrícolas apresentaram tendência de crescimento nos últimos anos. No entanto, o Brasil
apresenta vantagens tarifárias somente em algumas dessas posições.
Nessas condições, pode-se afirmar que os produtos brasileiros que podem ter oportunidades
no mercado colombiano são os seguintes:
8436 As demais máquinas e aparelhos para a agricultura, horticultura, silvicultura: cujas
importações cresceram aproximadamente 160,4%; constatam-se vantagens tarifárias para o
Brasil em comparação com os principais competidores do setor, e o Brasil aparece como o
quinto fornecedor mais importante do mercado colombiano, com alta taxa de crescimento
nas importações;
8433 Máquinas, aparelhos e artefatos para colher ou trilhar: em que o Brasil tem vantagens
em termos tarifários, e apesar de as importações totais de Colômbia terem crescido apenas 9%
aproximadamente entre os anos de 2009 e 2014, o Brasil aparece como o principal fornecedor
do mercado colombiano e apresenta uma evolução positiva neste mercado nos últimos cinco
anos;
8434 Máquinas para ordenhar e máquinas e aparelhos para a indústria leiteira: As importações
totais da Colômbia cresceram aproximadamente 42% entre os anos de 2009 e 2014; o Brasil
tem vantagens tarifárias, apesar de não figurar entre os principais fornecedores do mercado
colombiano;
8201 Arados, pás, enxadas, bicos, enxadões, forcados e forquilhas: As importações
colombianas cresceram aproximadamente 192,8% entre os anos de 2009 e 2014; além disso,
observa-se que os produtos brasileiros têm vantagens tarifárias relativamente aos principais
competidores do setor.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH- 82 e 84 ou, eventualmentente, a licença de importação para produtos de maior
nível de controle, por razões específicas de mercado, ou dependendo de quem será o importador.
É importante ressaltar que algumas máquinas, especialmente agrícolas, podem estar submetidas ao
Registro Nacional de Maquinário Agrícola e de Construção Autopropulsada no sistema de Registro
Único Nacional de Trânsito (RUNT).
No caso especifico dos itens do capítulo SH 82 e 84, a Colômbia possui uma regulamentação
técnica para etiquetagem de produtos imperfeitos, usados, reparados, remanufaturados,
repotencializados ou descontinuados que restringe as importações desses produtos.

Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 317Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 122Kb)
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17. Setor Siderúrgico
As importações colombianas para a maioria das posições tarifárias que compõem o setor
siderúrgico e de metais apresentaram tendência de crescimento nos últimos anos. O Brasil possui
vantagens tarifárias na maioria dessas posições e em várias delas aparece como um dos principais
fornecedores do mercado colombiano.
Considerando-se o crescente descompasso entre a demanda e a oferta dos produtos
do setor na Colômbia, bem como o crescimento do déficit comercial do setor de siderúrgicos e o
comportamento da balança comercial entre a Colômbia e o Brasil, que favorece o Brasil, (é deficitária
para a Colômbia), pode-se afirmar que os produtos brasileiros que teriam oportunidades no mercado
colombiano seriam os seguintes:
7207: Produtos intermediários de ferro ou aço sem fundir;
7208: Produtos laminados planos de ferro ou aço sem fundir, de largura superior;
7209: Produtos laminados planos de ferro ou aço sem fundir, de largura superior;
7212: Produtos laminados planos de ferro ou aço sem fundir, de largura inferior;
7213: Arame de ferro ou aço sem fundir;
7214: Barras de ferro ou aço sem fundir, simplesmente forjadas, laminadas;
7215: As demais barras de ferro ou aço sem fundir;
7216: Perfis de ferro ou aço sem fundir;
7217: Arame de ferro ou aço sem fundir;
7222: Barras e perfis, de aço inoxidável;
7223: Arame de aço inoxidável;
7225: Produtos laminados planos dos demais aços fundidos, de largura superior;
7228: Barras e perfis, dos demais aços fundidos; barras ocas;
7229: Arame dos demais aços fundidos;
7301: Chapas de aço pilha, de ferro ou aço, inclusive perfuradas.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
dos capítulos NCM/SH – 72; 73; 74; 75; 76; 78; 79 e 80 (setor siderúrgico) ou, eventualmentente, a
licença de importação para produtos de maior nível de controle, por razões específicas de mercado, ou
dependendo de quem será o importador.
No caso especifico dos itens dos capítulos SH 72; 73; 74; 75; 76; 78; 79 e 80, a Colômbia
possui uma regulamentação técnica para etiquetagem de produtos imperfeitos, usados, reparados,
remanufaturados, repotencializados ou descontinuados que restringe a importação desses produtos.
Existe também uma regulamentação técnica para fio de aço liso, serrilhado e telas soldadas e vergalhões
para reforço de concreto em edifícios com maior poder de resistência a terremotos. Portanto, deve ser
lembrado que estes produtos quando forem importados para a fabricação de embalagens de alimentos,
podem estar sujeitos a exigências sanitárias.
.
Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 556Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 133Kb)
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18. Combustíveis e Óleos Minerais
Em termos gerais, as importações colombianas para a maioria das posições tarifárias que
compõem o setor de combustíveis e óleos minerais apresentaram tendência de crescimento nos últimos
anos. O Brasil possui vantagens tarifárias em quase todas as posições. No entanto, as oportunidades
se restringem a um número limitado de produtos, considerando-se que a balança comercial bilateral
entre a Colômbia e o Brasil é deficitária para o Brasil.
Nesse sentido, as oportunidades se reduzem às posições tarifárias 2707, 2710 e 2207. No
entanto, as importações colombianas para a posição 2707 vêm diminuindo nos últimos anos, e para
a posição 2207 o Brasil tem uma evidente desvantagem em termos tarifários, haja vista que a tarifa
aplicada no Brasil é de 8,8%, ao passo que a tarifa aplicada aos concorrentes é de 0%.
Nessas condições, pode-se observar a existência de oportunidades de mercado claras apenas
para os produtos compreendidos na posição 2710 (óleos de petróleo ou de mineral betuminoso, exceto
os óleos crus), que representam o maior volume de importações da Colômbia no setor de combustíveis
e óleos minerais e, ao mesmo tempo, apresentam tendência evidentemente de crescimento e possuem
uma tarifa aplicada do 0% para os produtos provenientes do Brasil.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH – 22 (bebidas, álcool etílico, líquidos alcoólicos e vinagres) e 27 (combustíveis
minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais) ou,
eventualmentente, a licença de importação para produtos de maior nível de controle, por razões
específicas de mercado, ou dependendo de quem será o importador.
Na Colômbia existem algumas obrigações especiais aplicáveis à importação de substâncias e
produtos químicos controlados, como é caso do Certificado de Carência de Informações por Tráfico
de Entorpecentes (CCITE) e a quota de importação. Além disso, existe uma obrigação de reportar
ao Sistema de Informação de Combustíveis (Sicom) e ao Sistema de Informação para o Controle de
Substâncias e Produtos Químicos.
Especificamente para o setor dos combustíveis e óleos minerais, existem medidas que visam
garantir o abastecimento interno de gasolina comum e óleo diesel. A regulamentação técnica desempenha
um papel de controle de qualidade dos combustíveis, contribuições fiscais especiais, controles específicos
do Ministério de Minas e Energia. Ainda no que diz respeito à importação, vale observar os regulamentos
especiais para a importação de álcool combustível e importação de gás natural.
Em relação à utilização do produto, destacam-se os seguintes elementos:
•
•

•

O setor de mineração e petróleo tem um regime especial para a importação desses produtos;
Se qualquer um desses produtos possuir como destino a atividade agrícola, deverá ter
permissão das autoridades sanitárias. Se tais produtos forem destinados à indústria
de limpeza, terão de verificar o cumprimento de alguns requisitos, como é o caso das
matérias-primas que venham a ser utilizadas;
Alguns combustíveis estão sujeitos a controles ambientais se forem utilizados em fornos
ou similares.
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Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 478Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 176Kb)
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19. Soja e Produtos Oleaginosos
As importações colombianas na maioria das posições tarifárias que compõem o setor da soja
e produtos oleaginosos apresentaram tendência de crescimento nos últimos anos. O Brasil apresenta
vantagens tarifárias em todas as posições (com uma tarifa sempre igual ou inferior à dos principais
competidores).
Nessas condições, pode-se observar a existência de oportunidades de mercado claras para
os produtos brasileiros nas posições: 1201 (favas (feijão, feijão branco) de soja) com um crescimento
de 67,64%; 1202 (amendoins (menduís, amendoí) sem tostar nem cozinhar de outro modo) com
um crescimento nas importações de 144,29%; 1204 (semente de linho, inclusive quebrantada) com
um crescimento de 149,05%; 1206 (semente de girassol, inclusive quebrantada), cujas importações
cresceram aproximadamente 199,19%; 1211 (plantas, partes de plantas, sementes e frutos das espécies
utilizadas) com um crescimento de 142,05%; 1214 (nabos forrageiros, beterrabas forrageiras, raízes
forrageiras, feno), com um crescimento de 2.819,51% entre os anos de 2010 e 2014.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários especiais,
medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de regulamentação
técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se verifique a necessidade
de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes do capítulo NCM/SH –
12 (sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais;
palhas e forragens) ou, eventualmentente, a licença de importação para produtos de maior nível de
controle, por razões específicas de mercado, ou dependendo de quem será o importador.
Em matéria sanitária, os requerimentos são comuns para alimentos que serão utilizados para
consumo humano direto, sendo menos restritivos quanto à importação se o produto for destinado a uma
indústria de processamentos. Existem requerimentos especiais quando se tratar de uma importação
de sementes para semeadura. Assim, algumas espécies da flora silvestre possuem requisitos especiais
e para outros produtos é necessário o controle das licenças ambientais.
É importante ressaltar que, em termos sanitários, a Colômbia possui planos nacionais
subsetoriais de vigilância e controle de resíduos em alimentos (PSVCR) o que não implica, porém,
uma barreira importante, mas sim na obrigação de que o importador venha a entregar amostras
para a vigilância e controle de resíduos. Do mesmo modo, existem regulamentações para o controle
de resíduos em medicamentos veterinários e para alimentos de origem animal. Há, também,
requerimentos especiais em matéria de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP)
No que tange às barreiras técnicas ao comércio, existem regras para etiquetagem, de produtos
e embalagens, bem como as questões relacionadas com aditivos. Em casos nos quais o produto venha
com componentes orgânicos, ou apresente diferenciação em matéria de organismos geneticamente
modificados, a Colômbia tem regulamentação técnica para definir conformidade. Entretanto a
Colômbia possui regulamentação técnica orientada a limitar os níveis máximos de gorduras “trans”
nos alimentos.
Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 425Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 164Kb)
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20. Setor Automotivo
Em termos gerais, as importações colombianas na maioria das posições tarifárias que
compõem o setor automotivo apresentaram tendência de crescimento nos últimos anos. O Brasil
apresenta vantagens tarifárias em todas as posições (com uma tarifa sempre igual ou inferior à dos
principais competidores).
Nessas condições, pode-se observar a existência de oportunidades de mercado para os
produtos brasileiros nas seguintes posições tarifárias:
8701 (tratores (exceto as empilhadeiras do item 87.09)), em que o Brasil tem baixa vantagem
em termos tarifários em todos os subitens, exceto no 8701.20.00.00, e se observa uma
demanda crescente de importações na Colômbia;
8702 (veículos automotores para o transporte de dez ou mais personas) com um crescimento
nas suas importações de 136,11% e uma vantagem tarifária que favorece o Brasil relativamente
aos principais competidores;
8703 (carros de turismo e demais veículos automotores concebidos principalmente para
o transporte de pessoas), com um crescimento de 146,33%, e no qual o Brasil, em termos
gerais, tem vantagem tarifária relativamente aos principais competidores, exceto em relação
ao México;
8705 (veículos automotores para usos especiais), cujas importações cresceram
aproximadamente 196,41% entre os anos de 2010 e 2014, e no qual o Brasil teria vantagem
tarifária relativamente aos principais competidores no mercado colombiano, exceto em
relação ao México;
8706 (chassis de veículos automotores dos itens 87.01 ao 87.05), que apresenta um crescimento
nas suas importações de 200,69%, e no qual Brasil tem uma clara vantagem tarifária;
8708 (partes e acessórios de veículos automotores dos itens 87.01 ao 87.05), com um
crescimento de 106,78% nas importações, e na qual o Brasil tem uma tarifa mais baixa que a
dos principais competidores do setor;
8710 (tanques e demais veículos blindados de combate, motorizados), com um crescimento
nas importações de 2.858,22%, embora neste caso o Brasil compartilhe a mesma tarifa com
os Estados Unidos e com a China;
8711 (motocicletas e triciclos, a motor (inclusive os de pedais)), que tiveram um crescimento
de 259,68%, com uma vantagem notória em termos tarifários para o Brasil;
8714 (partes e acessórios de veículos dos itens 8711 ao 8713), com um crescimento de
193,32%;
8716 (reboques e semirreboques para qualquer veículo; os demais veículos), com um
incremento de 137,18% entre os anos de 2010 e 2014, e com uma vantagem tarifária para o
Brasil, excetuando o subitem 8716.20.00.00;
842123 (aparelhos para filtrar o óleo nos motores de arranque por faísca), com um incremento
de 105,31% nas importações;
842130 (filtros de entrada de ar para motores de arranque por faísca), que cresceram
aproximadamente 115,56%;
842131 (acumuladores elétricos de chumbo), que apresentam um incremento de 106,46%;
842132 (os demais acumuladores de chumbo), que cresceram aproximadamente 287,53%;
842137 (máquinas e aparelhos elétricos com função própria, não expressos), cujas importações
apresentaram um incremento de aproximadamente 262,39% entre os anos de 2010 e 2014.
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Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH- 84 (caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes);
85 (máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução
de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes
e acessórios) e 87 (veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e
acessórios) ou, eventualmentente, a licença de importação para produtos de maior nível de controle,
por razões específicas de mercado, ou dependendo de quem será o importador. Para este setor, a
Colômbia adota as regras da Comunidade Andina em matéria de processamento e montagem.
No caso especifico dos itens dos capítulos SH 84, 85 e 87, a Colômbia possui uma regulamentação
técnica para baterias usadas, vidros, cintos de segurança, testes dinâmicos, homologação de veículos,
pneus, emissões de poluentes, transporte coletivo, chassis de veículos de passageiros, processos de
conversão para gás natural veicular, transporte de carga, sistema de freios e registro de motocicletas.
Há normas técnicas para etiquetagem de produtos imperfeitos, usados, reparados, remanufaturados,
repotencializados ou descontinuados, que restringem as importações desses produtos.
Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 743Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 211Kb)
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21. Calçados, Peles e Couros
Para o setor de calçados, peles e couros, constata-se que o Brasil tem oportunidades de
mercado na Colômbia nas seguintes posições tarifárias:
4105 (couros e peles, de ovino depilado, preparado), em que há um crescimento na demanda
de produtos importados de 327% entre os anos de 2010 e 2014, e se observa que o Brasil tem
vantagem em termos tarifários relativamente aos principais competidores do setor, apesar de
não haver fluxo de comércio com o Brasil;
4101 (couros e peles, in natura, de bovino ou de equino), no qual se evidencia um crescimento
nas importações de 8.729% nos últimos 5 anos. O Brasil tem vantagem em termos tarifários
e, além disso, aparece como o segundo sócio comercial mais importante da Colômbia;
4201 (artigos de selaria para todos os animais) com um crescimento na demanda por
produtos importados de 243% e uma tarifa aplicada ao Brasil mais baixa em comparação
com os principais competidores no mercado colombiano, apesar de não se observarem fluxos
de comércio relevantes entre o Brasil e a Colômbia;
4202 (baús, maletas (malas), pastas, inclusive as de asseio), com um crescimento nas suas
importações de 170% entre os anos de 2010 e 2014, e uma vantagem tarifária evidente para
as importações provenientes do Brasil;
4113 (couros preparados depois de curtidos ou secos e couros e peles apergaminhados), com um
crescimento da demanda de produtos importados de 111% e vantagem tarifária para o Brasil,
que aparece atualmente como o quarto sócio mais importante da Colômbia neste mercado;
4112 (couros preparados depois de curtidos ou secos e couros e peles apergaminhados),
com uma demanda crescente em importações (227% entre os anos de 2010 e 2014), e uma
vantagem tarifária evidente para os produtos brasileiros, que ocupam o terceiro lugar dentro
dos países de origem das importações colombianas.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH- 41 (peles, exceto as peles com pelo, e couros); 42 (obras de couro; artigos de
correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; obras de tripa); 43 (peles
com pelo e suas obras; peles com pelos artificiais) e 64 (calçados e artefatos semelhantes; suas partes)
ou, eventualmentente, a licença de importação para produtos de maior nível de controle, por razões
específicas de mercado, ou dependendo de quem será o importador.
As principais restrições neste setor estão relacionadas com as verificações fitossanitárias para
a importação de couro cru.
Na Colômbia, há normas técnicas para etiquetagem de calçados, assim como para os
produtos imperfeitos, usados, reparados, remanufaturados, repotencializados ou descontinuados que
restringem as importações desses produtos.
Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 688Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 117Kb)
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22. Cosméticos e Artigos de Higiene Pessoal
Observa-se no setor de cosméticos e artigos de higiene um crescimento tanto da oferta quanto
da demanda e, em particular, um crescimento na participação das importações para suprir a demanda
dos produtos do setor. Além disso, observa-se uma balança comercial superavitária e crescente a favor
do Brasil no comércio bilateral com a Colômbia.
Nessas condições, considerando-se ainda outros fatores relevantes do setor de cosméticos e
artigos de higiene, constata-se que existem oportunidades de mercado nas seguintes posições tarifárias:
3401 (Sabão; produtos e preparações orgânicos tenso-ativos), no qual se observa um
crescimento nas importações de 122%, das quais 21,62% são provenientes do Brasil, que é o
primeiro sócio comercial neste setor, e se observa, além disso, uma vantagem comparativa
em termos tarifários para os produtos brasileiros;
3402 (Agentes de superfície orgânicos (exceto o sabão)), com um incremento generalizado
nas importações de 104% entre os anos 2010 e 2014, e com presença de vantagem tarifária
para os produtos que entram na Colômbia provenientes do Brasil (em comparação com os
principais competidores do setor);
3304 (Preparações de beleza, maquiagem e para o cuidado da pele), em que há crescimento
nas importações de 92% e se constatam vantagens tarifárias a favor do Brasil (relativamente
aos principais competidores: Estados Unidos, Peru e França).
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados,
que se verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos
integrantes do capítulo NCM/SH- 33 (óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de
toucador preparados e preparações cosméticas); 34 (sabões, preparações para lavagem, preparações
lubrificantes, ceras, produtos de conservação e limpeza, velas e artigos semelhantes, massas ou pastas
para modelar, “ceras para dentistas” e composições semelhantes) e 48 (papel e cartão; obras de pasta de
celulose, de papel ou de cartão) ou, eventualmentente, a licença de importação para produtos de maior
nível de controle, por razões específicas de mercado, ou dependendo de quem será o importador. A
importação de alguns produtos deste setor pode estar sujeita a sistemas de verificação especial, por
se tratar de substâncias controladas, ou então exigir a obtenção de licença sanitária, por se tratar de
agentes utilizados na indústria agrícola.
Os produtos cosméticos devem obedecer à legislação harmonizada sobre a matéria da
Comunidade Andina, bem como às normas nacionais colombianas de harmonização em matéria de
registros sanitários. Além disso, no caso do papel higiênico, há requisitos de informação especial.

Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 292Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 146Kb)
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23. Plásticos e Borrachas
No setor de plásticos e borrachas, constata-se que o Brasil tem oportunidades de mercado na
Colômbia nas seguintes posições tarifárias:
3902 (polímeros de propileno ou de outros hidrocarbonetos, em formas primárias), cujas
importações cresceram aproximadamente 423% entre os anos de 2010 e 2014. Observa-se
que o Brasil tem vantagens em termos da tarifa que se aplica relativamente aos principais
competidores do setor no mercado colombiano e os produtos brasileiros são os mais
importados na Colômbia (24,88%), sendo que as importações que entram no país provenientes
do Brasil cresceram anualmente a uma taxa de 39,23% entre os anos de 2010 e 2014;
3925 (artigos para a construção de plástico), com um crescimento de 417% nos últimos cinco
anos e uma evidente vantagem em termos tarifários para Brasil;
3901 (polímeros de etileno em formas primárias), cujas importações cresceram
aproximadamente 104% e no qual se observa vantagem tarifária a favor do Brasil relativamente
aos principais competidores neste mercado;
3903 (polímeros de estireno em formas primárias), com um crescimento nas suas importações
de 111%, nas quais o Brasil tem vantagens em termos tarifários e aparece como o quinto
sócio comercial mais importante nas importações colombianas;
3907 (poliacetais, os demais poliésteres e resinas epóxi), com um crescimento nas importações
de 103% e uma notória vantagem tarifária a favor do Brasil, que ocupa o sexto lugar dentro
dos exportadores deste item para o mercado colombiano;
3926 (As demais manufaturas de plástico), que cresceram aproximadamente 133% entre os
anos de 2010 e 2014 e que apresenta uma vantagem tarifária para os produtos brasileiros;
4017 (borracha endurecida (por exemplo, a ebonite) em qualquer forma), cujas importações
cresceram aproximadamente 180% e com uma tarifa aplicada para o Brasil que o favorece
relativamente aos principais competidores do setor, embora os seus produtos não apareçam
dentro dos mais importados no mercado colombiano.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH- 39 (plásticos e suas obras), 40 (borracha e suas obras) e 41 (peles, exceto as
peles com pelo, e couros) ou, eventualmentente, a licença de importação para produtos de maior nível
de controle, por razões específicas de mercado, ou dependendo de quem será o importador.
Em matéria de normas técnicas que regulam esses setores, há normas para produtos como
luvas cirúrgicas, preservativos e pneumáticos novos de borracha para veículos. Da mesma forma, o
exportador deve estar ciente da existência de normas técnicas que impõem requisitos sanitários para
materiais utilizados na confecção de embalagens de alimentos.
Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 1,04Mb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 149Kb)
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24. Papel e Celulose
A demanda por produtos do setor de papel e celulose na Colômbia é cada vez maior e a
proporção de mercadorias importadas no total demandado vem crescendo nos últimos anos, indicando
que as importações têm crescido a uma taxa maior do que a demanda, o que implica na existência de
possibilidades de mercado em termos comerciais.
Nessas condições, além de outros fatores relevantes, é possível afirmar que para o setor de
papel e celulose o Brasil tem oportunidades de mercado na Colômbia nas seguintes posições tarifárias:
4702 (pasta química de madeira para dissolver), cujas importações na Colômbia cresceram
aproximadamente 2.847% entre os anos de 2010 e 2014, tendo o Brasil vantagem tarifária
relativamente à Noruega e à África do Sul, que são os principais competidores neste mercado,
apesar de o Brasil não realizar exportações para a Colômbia desses produtos;
4704 (pasta química de madeira ao sulfito, exceto a pasta para dissolver), cujas importações
cresceram aproximadamente 168%, e no qual se observam vantagens tarifárias para os
produtos brasileiros, embora em 2014 não se observem fluxos de comércio destes bens entre
o Brasil e a Colômbia;
4819 (caixas, sacolas (bolsas), sacolinhas, cones e demais embalagens de papel), com um
crescimento nas suas importações de 119%, no qual o Brasil apresenta vantagens tarifárias
relativamente aos principais competidores;
4817 (envelopes, envelopes de carta, cartões postais sem ilustração e cartões), cujas
importações cresceram aproximadamente 434% entre os anos de 2010 e 2014, tendo o Brasil
vantagem tarifária neste item.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados,
que se verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos
integrantes do capítulo NCM/SH-47 (pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas;
papel ou cartão para reciclar) e 48 (papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão)
ou, eventualmentente, a licença de importação para produtos de maior nível de controle, por razões
específicas de mercado, ou dependendo de quem será o importador.
Em relação a normas técnicas que podem, eventualmente, afetar a importação de produtos
pertencentes ao setor de papel e celulose, deve-se estar ciente da existência de requisitos sanitários
quando certos materiais forem utilizados na fabricação de embalagens para alimentos, bem como
de norma técnica para etiquetagem de produtos imperfeitos, usados, reparados, remanufaturados,
repotencializados ou descontinuados que restringem as importações.

Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 581Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 119Kb)

101

O acesso das exportações brasileiras ao mercado da Colômbia

25 - Setor de Pedras Preciosas,
Semipreciosas e Artigos
de Bijuterias

103

O acesso das exportações brasileiras ao mercado da Colômbia

25. Setor de Pedras Preciosas, Semipreciosas e Artigos de Bijuterias
Para o setor de pedras preciosas e joias, constata-se que o Brasil apresenta oportunidades de
mercado na Colômbia nas seguintes posições tarifárias:
7102 (diamantes, inclusive trabalhados, sem montar nem encaixar), cujas importações
cresceram aproximadamente 932% entre os anos de 2010 e 2014, no qual se observam
vantagens tarifárias a favor do Brasil, apesar de não existir um fluxo relevante de importações
neste item entre a Colômbia e o Brasil;
7101 (pérolas naturais ou cultivadas, inclusive trabalhadas ou classificadas), que teve um
crescimento nas importações de 198% e no qual se observam também vantagens tarifárias para
os produtos brasileiros, mesmo com um fluxo nulo de importações provenientes deste país;
7115 (As demais manufaturas de metal precioso ou chapeados de metais preciosos), que teve
um crescimento nas suas importações totais de 636% entre os anos 2010 e 2014, e no qual o
Brasil aparece como o segundo exportador mais importante para o mercado colombiano, com
uma participação nas importações de 25,49%, além da vantagem tarifária que os produtos
brasileiros possuem relativamente aos principais competidores do setor;
7116 (manufaturas de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas), com um crescimento
nas importações de 176%, uma tarifa aplicada para Brasil que lhe dá vantagem relativamente
aos principais competidores e uma participação dos produtos brasileiros de 25,71% nas
importações colombianas, além de um crescimento anual bastante elevado (41,26%).
7117 (bijuteria), no qual o Brasil tem vantagens tarifárias e aparece como o quinto sócio
comercial da Colômbia, e cujas importações tiveram um crescimento de 171% entre os anos
de 2010 e 2014;
7113 (artigos de joalharia e as suas partes, de metal precioso ou de chapeados), que cresceram
aproximadamente 197% entre os anos de 2010 e 2014, e no qual se observa uma vantagem
tarifária evidente a favor do Brasil, cujos produtos representaram 6,24% das importações
colombianas em 2014 (quinto lugar);
7103 (pedras preciosas ou semipreciosas, naturais, exceto os diamantes), cujas importações
cresceram aproximadamente 134% entre os anos de 2010 e 2014, e no qual o Brasil tem
vantagens em termos tarifários, aparecendo como o terceiro sócio comercial mais importante
da Colômbia, com uma participação nas suas importações de 6,91%, e exportações para a
Colômbia que cresceram a uma taxa anual de 24,13% entre os anos de 2010 e 2014.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH- 71 (pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e
semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê), e suas
obras; bijuterias; moedas) ou, eventualmentente, a licença de importação para produtos de maior nível
de controle, por razões específicas de mercado, ou dependendo de quem será o importador. Para alguns
produtos, ressalta-se a obrigatoriedade de registro no RUCOM (Registro Único de Comerciantes de
Minerais) e na Unidade de Informação e Análise Financeira (UIAF).
A Colômbia possui regulamentação técnica para etiquetagem de produtos imperfeitos,
usados, reparados, remanufaturados, repotencializados ou descontinuados, que restringem as
importações desses produtos.
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Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•
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Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 402Kb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 118Kb)
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26. Vidros
Para o setor de vidros se constata que o Brasil tem oportunidades de mercado na Colômbia
nos seguintes posições tarifárias:
7003 (vidro colado ou laminado, em placas, folhas ou perfis), cujas importações cresceram
aproximadamente 1.654% entre os anos de 2010 e 2014, e no qual o Brasil tem uma vantagem
tarifária clara, aparecendo como o segundo sócio mais importante da Colômbia, com uma
participação nas importações de 34,7% e com um crescimento anual destas de 232,72% entre
os anos de 2010 e 2014;
7019 (fibra de vidro (inclusive a lã de vidro)), com um volume de importações que cresceu
aproximadamente 102%, e um cenário no qual o Brasil tem vantagem em termos tarifários
relativamente aos principais competidores do setor, entre os quais o Brasil ocupa o quarto
lugar, com um volume de importações que vem decrescendo a uma taxa anual de -29,39%
entre os anos de 2010 e 2014;
7020 (demais manufaturas de vidro), com um crescimento nas suas importações de 106% e
uma vantagem tarifária do Brasil que, para o ano de 2014, não apresentou fluxo de comércio
relevante sob este item com a Colômbia;
7013 (artigos de vidro para serviço de mesa, cozinha, penteadeira, escritório), no qual o
Brasil aparece como o quinto sócio comercial mais importante da Colômbia e apresenta uma
vantagem tarifária, fora o fato de que as importações deste item cresceram aproximadamente
179% entre os anos de 2010 e 2014;
7009 (espelhos de vidro, emoldurados ou não, inclusive os espelhos retrovisores), com um
crescimento nas suas importações de 181% e uma vantagem em tarifas a favor do Brasil; e,
finalmente, as importações do item 7016 (paralelepípedos, lajotas, tijolos, placas, telhas e
demais artigos), que cresceram aproximadamente 392% entre os anos de 2010 e 2014, e para
o qual o Brasil tem vantagem tarifária relativamente aos principais competidores.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH- 70 (vidro e suas obras) ou, eventualmentente, a licença de importação para
produtos de maior nível de controle, por razões específicas de mercado, ou dependendo de quem será
o importador.
Em relação às restrições eventualmente aplicáveis às importações de produtos desse setor,
é importante observar que se tais produtos serão utilizados na fabricação de embalagens para
alimentos estarão sujeitos a regulamentação sanitária sobre o tema. Além disso, na Colômbia há uma
regulamentação técnica para vidros de segurança, usada em veículos, assim como regulamentação
técnica para etiquetagem de produtos imperfeitos, usados, reparados, remanufaturados,
repotencializados ou descontinuados, que restringem as importações desses produtos.
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27. Algodão, Têxteis e Confecções
Para este setor, é possível afirmar que o Brasil possui oportunidades de mercado na Colômbia
nas seguintes posições tarifárias:
5202 (desperdícios de algodão), cujas importações cresceram aproximadamente 432% entre
os anos de 2010 e 2014, e embora o Brasil não tenha exportado este produto para a Colômbia
em 2014, possui vantagens tarifárias relativamente aos principais competidores do setor;
5203 (algodão cardado ou penteado), no qual Brasil também tem vantagem tarifária, e embora
o Brasil não tenha exportado este produto para o mercado colombiano, as suas importações
totais cresceram aproximadamente 1.900%;
5204 (fio de costurar de algodão, inclusive condicionado para a venda), que cresceram
aproximadamente 115% e no qual o Brasil tem vantagem tarifária relativamente aos principais
competidores;
5516 (tecidos de fibras artificiais descontínuas), com um volume de importações que cresceu
aproximadamente 888% e com vantagem tarifária a favor do Brasil, apesar de não exportar
este produto para a Colômbia;
5803 (tecidos de gaze), com um crescimento de 727% entre os anos de 2010 e 2014, e com
vantagem tarifária para os produtos brasileiros;
6212 (lenços de bolso), cujas importações cresceram aproximadamente 2.410% entre os
anos de 2010 e 2014, e no qual o Brasil tem uma tarifa menor ou igual à dos principais
competidores do setor.
5202 (desperdícios de algodão), com um crescimento de 932% nas suas importações,
representando vantagens tarifárias para os produtos que entram na Colômbia provenientes do
Brasil;
5206 (entrelaçados de algodão), com um crescimento de 148% nas suas importações e no qual os
produtos brasileiros têm vantagens tarifárias relativamente aos principais competidores do setor;
5510 (entrelaçados de fibras artificiais descontínuas), no qual o Brasil tem vantagens tarifárias
relativamente aos seus competidores e cujas importações cresceram aproximadamente 575%
entre os anos de 2010 e 2014;
5305 (coco, abacá (fibra de cânhamo (musa textilis nee)), rami e outros), com um crescimento
nas suas importações de 2.500%;
5308 (entrelaçados das demais fibras têxteis vegetais; entrelaçados de papel), com um
crescimento nas suas importações de 3.225%, e com vantagem tarifária a favor do Brasil;
6206 (camisas, blusas e camisolas, para mulheres e meninas), cujas importações cresceram
aproximadamente 334% entre os anos de 2010 e 2014, e no qual Brasil tem vantagem tarifária
relativamente aos principais competidores.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH – 50 a 63 (setor de algodão, têxteis e confecções) ou, eventualmentente, a licença
de importação para produtos de maior nível de controle, por razões específicas de mercado, ou
dependendo de quem será o importador.
Para alguns produtos integrantes dos capítulos NCM/SH – 50, 51, 52 e 53, são necessários
documentos de requisitos fitossanitários para importação (DRFI) e documento de exportação do país
de origem.
113

Em relação a regulamentos técnicos, há na Colômbia normas técnicas aplicáveis à importação
de têxteis, referente à composição percentual, dos tecidos e regulamentação técnica de etiquetas de
roupas. Há, também, regulamentação técnica para etiquetagem de produtos imperfeitos, usados,
reparados, remanufaturados, repotencializados ou descontinuados que restringem as importações
desses produtos.

Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 2,34Mb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 154Kb)
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28. Setor Químico
Para o setor de químicos, constata-se que o Brasil tem oportunidades de mercado na Colômbia
nas seguintes posições tarifárias:
2818 (coríndon artificial, mesmo que não seja de constituição química definida), cujas
importações na Colômbia cresceram aproximadamente 111% entre os anos de 2010 e 2014, e
no qual o Brasil conta com vantagens tarifárias e aparece como o terceiro exportador destes
produtos para o mercado colombiano, com um crescimento significativo nos últimos 5 anos;
2819 (óxidos e hidróxidos de cromo), com um volume de importações que cresceram
aproximadamente 119% entre os anos de 2010 e 2014, e no qual o Brasil também tem
vantagens tarifárias e aparece como o terceiro sócio mais importante de Colômbia;
2821 (óxidos e hidróxidos de ferro), com um crescimento nas suas importações de 135% e
uma vantagem tarifária do Brasil que o coloca como o quarto principal sócio da Colômbia
neste item, embora as suas importações provenientes do Brasil tenham decrescido nos
últimos 5 anos;
2829 (cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos) com um volume
total de importações que cresceu aproximadamente 165% entre os anos de 2010 e 2014, e
com uma evidente vantagem tarifária a favor do Brasil, que ocupa o quarto lugar dentro dos
competidores nas importações colombianas, e cujas exportações para a Colômbia cresceram
a uma taxa anual de 32,33% entre os anos de 2010 e 2014;
2839 (silicatos; silicatos comerciais dos metais alcalinos), com uma taxa de crescimento de
266%, porém nas quais o Brasil vem tendo crescimento negativo nas suas exportações para a
Colômbia, apesar da sua boa posição em termos tarifários;
2853 (demais compostos inorgânicos (inclusive a água destilada)), com um volume de
importações que cresceu aproximadamente 383%, com uma participação baixa do Brasil,
porém com uma taxa de crescimento alta nas importações provenientes do Brasil; o item
2901 (hidrocarbonetos acíclicos), cujas importações cresceram aproximadamente 100%
entre os anos de 2010 e 2014, e no qual o Brasil aparece como o principal país de origem
das importações colombianas, com uma participação de 34,81% e uma evidente vantagem
tarifária;
2942 (demais compostos orgânicos), com um volume de importações que cresceu
aproximadamente 258% entre os anos de 2010 e 2014, e uma tarifa que favorece o Brasil
relativamente aos principais competidores.
Adicionalmente, podem-se encontrar oportunidades de mercado nos produtos das posições:
3105 (adubos minerais ou químicos), cujas importações cresceram aproximadamente 136%
entre os anos de 2010 e 2014, tendo o Brasil vantagem em tarifas;
3209 (pinturas e vernizes a base de polímeros sintéticos), com um volume de importações
que cresceram aproximadamente 122% entre os anos de 2010 e 2014, e na qual o Brasil
aparece como o segundo sócio comercial mais importante da Colômbia, com uma evidente
vantagem tarifária;
3210 (demais pinturas e vernizes,) que cresceram aproximadamente 111% e com vantagens
tarifárias para o Brasil, que aparece como o quinto competidor mais importante do setor;
3214 (massa de vidraceiro, cimentos de resina e demais mastiques), com um volume de
importações crescendo a uma taxa de 172% entre os anos de 2010 e 2014, e com vantagens
tarifárias para o Brasil;
3503 (gelatinas (mesmo se estiverem na forma de folhas quadradas ou retangulares)), com
um crescimento nas suas importações de 231%, e no qual o Brasil aparece como o principal
sócio comercial da Colômbia, com uma participação nas importações de 72,42%, as quais
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vêm crescendo anualmente a uma taxa de 28,17%;
3821 (meios de cultivo preparados para o desenvolvimento de micro-organismos), que
cresceram aproximadamente 158% entre os anos de 2010 e 2014, nas quais o Brasil aparece
como o quarto competidor mais importante, com um volume de importações que tem
crescido anualmente entre os anos de 2010 e 2014 a uma taxa de 34,76%;
3822 (reagentes de diagnóstico ou de laboratório sobre qualquer suporte), que cresceram
a uma taxa de 132% e nas quais o Brasil aparece como o sexto sócio mais importante na
economia colombiana, com um crescimento anual entre os anos de 2010 e 2014 de 11,2%.
Em matéria de barreiras não tarifárias, entendidas como procedimentos alfandegários
especiais, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio resultantes de
regulamentação técnica, a legislação da Colômbia exige, para todos os produtos importados, que se
verifique a necessidade de registro prévio de importação, como é o caso para os produtos integrantes
do capítulo NCM/SH – 28 a 38 (setor químico) ou, eventualmentente, a licença de importação para
produtos de maior nível de controle, por razões específicas de mercado, ou dependendo de quem será
o importador.
Vários produtos desse setor devem obter, para sua importação, o Certificado de Falta de
Informações por Tráfico de Entorpecentes (CCITE) e quota de importação, por ser tratar de
substâncias controladas, e alguns poderão estar sujeitos a controles de licenciamento ambiental. De
forma específica, há regimes especiais e restrições para importações de explosivos e importações de
mercúrio. Há também um registro especial para o hidróxido de sódio e gás hidrogênio, e condições
de informação para importação de perfumes. Dependendo da natureza do produto, deve-se verificar
a necessidade de relatórios de operações junto à Unidade de Informação e Análise Financeira (UIAF).
Os produtos importados como insumo agrícola, tais como fertilizantes e outros, ou
aqueles para uso veterinário, devem cumprir requisitos sanitários estabelecidos pelo ICA (Instituto
Colombiano Agropecuário), enquanto que aqueles que forem utilizados como matéria prima em
medicamentos, cosméticos, alimentos e outros, devem obter a liberação sanitária junto ao INVIMA
(Instituto Nacional de Vigilância de Medicamentos e Alimentos).

Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
•
•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 2,15Mb)
Documento Técnico (disponível em espanhol, formato pdf, 240Kb)
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29. Setor de Centros Comerciais
A Colômbia teve durante os últimos anos um crescimento econômico importante, superior
ao de outros países da América Latina. Esse dinamismo tem atraído investidores nos diferentes setores
da economia.
O setor de Centros Comerciais na Colômbia tem apresentado um crescimento acelerado nos
últimos anos, transformando-se num dos setores mais dinâmicos.
O crescimento do setor foi motivado, em primeiro lugar, pelo aumento significativo da classe
média, que cada vez mais tem um maior poder aquisitivo e maior acesso ao crédito; em segundo lugar,
pela chegada de novos financiadores e construtoras, e, por último, pelas diferentes marcas existentes
no país, que querem estar presentes em novos lugares, além de novas marcas que querem chegar à
Colômbia.
De acordo com a Associação Colombiana de Centros Comerciais (Acecolombia), atualmente
no país existem aproximadamente 400 centros comerciais oferecendo os seus serviços ao público.
Espera-se que nos próximos quatro anos se abram as portas de outros 75 centros comerciais que se
encontram atualmente em projeção, dos quais 38 estarão localizados em cidades intermediárias.
Nas cidades intermediárias, existe uma maior oportunidade para o desenvolvimento de
centros comerciais devido ao fato de que existe uma população em constante crescimento e que a
relação metros quadrados comerciais por habitante é menor que o das grandes cidades. Destas cidades,
as de maior potencial são Chía, Manizales, Neiva, Sincelejo, Pereira e Pasto.
No ano de 2014, as vendas nos centros comerciais alcançaram um valor de 29 bilhões de
pesos, mostrando um incremento de 7,7% em relação ao ano anterior. Em 2015 se esperava alcançar
vendas num valor de 30.4 bilhões de pesos. No entanto, estas poderiam estar afetadas pela alta no
preço do dólar, que encarece os produtos importados e, em alguns casos, os nacionais devido ao fato
de estes serem fabricados com matérias-primas importadas.
O crescimento do setor tem motivado os centros comerciais de trajetória a renovarem
e/o ampliarem as suas instalações. No país, aproximadamente 20 centros comerciais finalizaram o
processo de remodelação durante o ano de 2014 e, para 2015, outros cinco projetos terminarão a sua
remodelação.
Os centros comerciais na Colômbia se transformaram em lugares nos quais não só se vai
para comprar, mas também são espaços para desfrutar diferentes atividades de entretenimento, como
brinquedotecas, praças de alimentação, restaurantes, cinemas, bares, praça de eventos, etc. São centros
nos quais o consumidor tem a possibilidade de encontrar diferentes opções num mesmo lugar.
A tendência dos centros comerciais aponta para complexos que integram num mesmo lugar
centro comercial, hotel, escritórios, centro de convenções e apartamentos, gerando, dessa maneira, o
seu próprio fluxo de pessoas.
Na Colômbia, tradicionalmente os centros comerciais foram construídos para serem
vendidos, portanto o modelo de venda predominante tem sido o de multipropriedade ou propriedade
concentrada. No entanto, os novos centros comerciais, na sua maioria, estão adotando o modelo de
unipropriedade e operador único. No formato de unipropriedade, a área comercial é alugada por um
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valor que varia aproximadamente entre 7 e 10% do valor do imóvel. Estes valores variam dependendo
da área que for alugada e da sua localização dentro do centro comercial.
Com base nas projeções do setor, ainda existem muitas oportunidades para o desenvolvimento
de novos centros comerciais. É necessário analisar e avaliar cuidadosamente o projeto e a cidade na
qual eles serão desenvolvidos, devido ao fato de que permanentemente estão sendo planejados e
construídos novos projetos, e o mercado de uma determinada cidade poderia chegar ficar saturado.
Na Colômbia, tradicionalmente os centros comerciais foram construídos para serem
vendidos, portanto o modelo de venda predominante tem sido o de multipropriedade ou propriedade
concentrada. No entanto, os novos centros comerciais, na sua maioria, estão adotando o modelo de
unipropriedade e operador único. No formato de unipropriedade, a área comercial é alugada por um
valor que varia aproximadamente entre 7 e 10% do valor do imóvel. Estes valores variam dependendo
da área que for alugada e da sua localização dentro do centro comercial.
Com base nas projeções do setor, ainda existem muitas oportunidades para o desenvolvimento
de novos centros comerciais. É necessário analisar e avaliar cuidadosamente o projeto e a cidade na
qual eles serão desenvolvidos, devido ao fato de que permanentemente estão sendo planejados e
construídos novos projetos, e o mercado de uma determinada cidade poderia chegar ficar saturado.

Para mais informações sobre o setor, acesse os documentos abaixo:
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•

Estudio de Mercado (disponível em espanhol, formato pdf, 344Kb)

•

Principales Centros Comerciales Actuales (disponível em espanhol, formato pdf, 88Kb)

•

Detalles sobre los Principales Centros Comerciales Actuales (disponível em espanhol, formato pdf, 156Kb)

•

Proyectos Destacados (disponível em espanhol, formato pdf, 84Kb)

•

Informacion sobre los Nuevos Centros Comerciales (disponível em espanhol, formato pdf, 85Kb)
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Anexo 1 - Glossário de Abreviaturas e Acrônimos
CAN:
CFN:

Comunidade Andina de Nações.
Certificado Fitossanitário de Nacionalização. Documento oficial expedido por
engenheiro agrônomo do ICA, que confirma que a importação cumpre com os
requisitos fitossanitários exigidos e que não constitui risco para a saúde agropecuária
do país.
CIS:
Certificado de Inspeção Sanitária. Documento oficial expedido pelo médico
veterinário do ICA, lotado em porto, aeroporto ou posto de fronteira, que confirma
que a importação ou a exportação cumpre com os requisitos zoossanitários exigidos
pelo país.
CVL:
Certificado de Venda Livre (do país de origem).
DIAN:
Departamento de Impostos e Aduanas Nacionais. Autoridade Aduaneira Máxima na
Colômbia.
Dto:
Decreto Colombiano expedido pelo Governo nacional (pelos Ministérios, geralmente).
FUCE:
Formulário Único de Comércio Exterior.
HACCAP:
Sigla em inglês para Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle –
HACCP.
ICA: 		Instituto Agropecuário Colombiano.
INM:		Instituto Nacional de Metrologia.
Instituto Nacional de Vigilância de Medicamentos e Alimentos.
INVIMA:
LMR:
Limites Máximos de Resíduos.
Minagricultura: Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural.
Minambiente: Ministério do Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Territorial.
MinCIT:
Ministério do Comércio, Indústria e Turismo.
Minsalud:
Ministério da Saúde e Proteção Social.
NT:
Norma Técnica.
NTC:
Norma Técnica Colombiana.
OMC:
Organização Mundial do Comércio.
ONAC:
Organismo Nacional de Credenciamento da Colômbia.
OTC:
Obstáculos Técnicos ao Comércio no âmbito do Acordo OTC da OMC.
PEC:
Procedimentos de Avaliação de Conformidade.
RNAs:
Restrições Não Tarifárias.
RT:
Regulamento Técnico.
Superintendência de Indústria e Comércio.
SIC:
SICERCO:
Sistema de Informação de Certificados de Conformidade.
SNCA:
Subsistema Nacional da Qualidade.
Portal Único de Comércio Exterior.
VUCE:

Anexo 2 - Importações de produtos sujeitos ao cumprimento de regulamentos técnicos
Embora muitos produtos importados na Colômbia estejam sob o regime de livre importação,
as autoridades aduaneiras podem solicitar previamente à importação, o Registro de Importação e/ou
a Licença Prévia.
Para cada um desses documentos há requerimentos especiais. As licenças prévias, por
exemplo, destinam-se aos produtos de alto controle, como entorpecentes e/ou produtos restritos das
Forças Armadas.
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É mais comum, no entanto, que as autoridades solicitem o Registro de Importação, pelos
seguintes motivos:
Registro de Importação implica uma autorização para importação de produtos que, mesmo
sob o regime de livre importação, tem sua importação condicionada a requisitos, permissões ou
autorizações especiais, tais como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Produtos da pesca e aquicultura;
Equipamentos de vigilância e segurança privada;
Isótopos radioativos e material radioativo;
Vestimentas e utensílios privativos das Forças Públicas;
Hidrocarbonetos e gasolina;
Produtos de importação condicionada a:
a. Controle sanitário destinado a preservar a saúde humana, vegetal e animal;
b. O cumprimento de regulamento técnico. Não requererão registro de importação os
produtos condicionados ao cumprimento de Regulamento Técnico quando este estabelecer prescrições unicamente em relação à etiquetagem ou se o regulamento técnico
permitir para o produto regulado a utilização de forma permanente da Declaração de
Conformidade do Fornecedor nos termos e condições da Norma Técnica Colombiana
NTC-ISO/IEC 17050 (Partes 01 e 02). (Artigo 2.2.3.3.1.1 Dto 1074 /15).

Para obtenção das autorizações de importação perante o Departamento de Impostos e Aduanas
Nacionais (DIAN) dos produtos que não requerem registro de importação, o importador deverá anotar, no espaço correspondente de descrição da mercadoria da respectiva Declaração de Importação,
que está cumprindo com a etiquetagem estipulada no respectivo regulamento técnico. Em se tratando
da utilização da Declaração de Conformidade do Fornecedor, o importador deverá anotar, no espaço
correspondente de descrição da mercadoria da respectiva Declaração de Importação, que está cumprindo com as prescrições estabelecidas em tal regulamento, indicando o número da Declaração de
Conformidade, o nome do emissor e o local e a data da sua emissão.
Nos casos em que os serviços de informática da aduana ordenarem vistoria física da mercadoria a ser importada, a DIAN verificará a adequação da etiquetagem ou do formato da Declaração
de Conformidade do Fornecedor, segundo o caso, em conformidade com o estipulado no respectivo
regulamento técnico.
Produtos sujeitos à certificação de conformidade de terceira parte. As importações dos
produtos condicionados ao cumprimento de regulamento técnico, que exijma exclusivamente a
apresentação do certificado de conformidade de terceira parte, precisarão obter Registro ou Licença
de Importação perante o MinCIT. Para tanto, a SIC verificará que o documento de avaliação da conformidade cumpra com os requerimentos do respectivo regulamento técnico, por meio do VUCE
(Anexo 2.2.- Portal Único de Comércio Exterior), de acordo com o disposto no Decreto 4149 de 2004
e nas disposições que o modifiquem, adicionem ou substituam.
c.
d.
e.
f.
g.

Certificado de emissões por prova dinâmica.
Homologação veicular.
Vaga por salvaguardas quantitativas, sem prejuízo das estabelecidas para a importação
pelo regime de licença prévia.
Contingentes estabelecidos em virtude de tratados, convênios, acordos, protocolos internacionais e de política comercial.
Controle para garantir a proteção do meio ambiente em virtude de tratados, convênios
ou protocolos internacionais de política nacional.

As solicitações de Registro e de licença de Importação, bem como as suas modificações e can126
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celamentos, serão apresentadas por meio do VUCE (Anexo 2.2. VUCE- Portal Única de Comércio
Exterior).
As solicitações de Registro de Importação serão avaliadas e decididas pela Direção de Comércio Exterior do Ministério de Comércio, Indústria e Turismo, por meio do Grupo VUCE.
Nas solicitações de Registro e de Licença de Importação deverão ser descritas as mercadorias
(Ver Anexo 04 - Regras gerais sobre obrigações em relação à descrição mínima de mercadorias no
momento de importar) de forma tal que a sua identificação seja clara, precisa e inequívoca, anotando,
por conseguinte, o seu nome comercial, o nome técnico ou científico, a marca, o modelo, o tamanho,
os materiais de construção, os usos, as características técnicas ou aquelas que lhes forem aplicáveis, de
acordo com a sua natureza.
Como parte da descrição das mercadorias, deverá ser indicado o ano de fabricação e especificar se se trata de mercadoria nova, saldos ou produtos em condições especiais de mercado, com a
sua respectiva característica, ou desperdícios, resíduos, descartes e sucata.
Os produtos em condições especiais de mercado estão condicionados ao trâmite de Licença
Prévia, e não ao Registro de Importação.
O que se entende por Produto em condições especiais de mercado? Para efeitos de Registro
de Importação ou Licença de Importação, entende-se como produto em condições especiais de mercado aquele que apresenta uma ou várias características particulares, pelas quais pode ser catalogado
pelo fabricante, comercializador ou importador, tais como: usado, imperfeito, reparado, reconstruído,
reformado, restaurado (refurbished), de baixa qualidade (abaixo do padrão), remanufaturado, repotencializado, descontinuado, recuperado, reformulado, de segunda mão, de segundo uso, segundas,
terceiras, fora de temporada ou outra condição similar.
Para a importação de mercadorias remanufaturadas, deverá ser levado em consideração o estabelecido nos acordos comerciais internacionais em vigor na Colômbia.
A importação nas condições especiais de mercado nos termos indicados de produtos agropecuários em geral e daqueles submetidos a regras sanitárias ou fitossanitárias apresenta especial dificuldade.
As autoridades participantes do VUCE deverão informar ao solicitante no Portal e em prazo
não superior a um (01) dia útil, contado a partir da sua apresentação, se as solicitações do regime de
livre importação ou de licença prévia estão incompletas. Para decidir sobre as solicitações, as entidades poderão requerer informação adicional aos interessados, a qual deverá ser remetida por meio
do Portal VUCE.
Quando se tratar de produtos em condições especiais de mercado ou saldos, poderá ser solicitada prova de funcionalidade, certificação da sua vida útil, do seu impacto ambiental ou qualquer
outro documento que permita identificar se o bem a ser importado contribuirá para o desenvolvimento tecnológico do país.
Prazo das autoridades para resolverem o registro de importação: 02 dias, a serem contados
a partir do momento em que todos os requisitos forem cumpridos, mais 12 horas da parte do MinCIT
para decidir se foram revisadas todas as autorizações necessárias provenientes de autoridades, conforme for o caso.
Vigência: Os registros e as Licenças de Importação têm vigência de seis (06) meses, prorrogáveis por mais três meses em duas oportunidades. Os registros que ampararem bens de capital terão
prazo de validade de doze (12) meses.
Prazos para o registro de certificados de conformidade: Resolução 29811 do dia 04/06/2015.
•

A Superintendência de Indústria e Comércio (SIC) estabeleceu novos prazos para o cumprimento da obrigação de registro de certificados de conformidade e relatórios de vistoria,
emitidos por organismos, no que diz respeito ao cumprimento de regulamentos técnicos no
sistema de informação de certificados de conformidade, também denominado SICERCO.
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•

A norma estabelece que os certificados de conformidade de produtos que pretendam entrar na Colômbia devem estar incorporados ao SICERCO no momento da apresentação da
solicitação da Licença de Importação no Portal Único de Comércio Exterior (VUCE) para
a sua validação. Caso contrário, a licença para importação será negada.

Anexo 2.2 - VUCE: Janela Única de Comércio Exterior
1. O que é o VUCE?
O Portal Único de Comércio Exterior (VUCE) funciona com base numa nova plataforma tecnológica chamada “Business Process Management-BPM”, no Módulo de Importações. Trata-se da ferramenta “online” do Governo colombiano para trâmites e procedimentos de exportação e importação.
http://www.vuce.gov.co/ (buscar “link” Importações).
O Portal apresenta as normas de utilização do sistema, os pré-requisitos para a correta
visualização, manejo, segurança e entendimento do sistema, bem como manuais pormenorizados de
uso e de operação avançados.
As funcionalidades do sistema se agrupam no “menu”. As seções 2.2.1 a 2.2.3 explicam o objetivo
do sistema e o seu design geral, com a finalidade de dar uma ideia inicial do VUCE. Também é explicado
o processo geral de negócios, a fim de oferecer contextualização inicial do sistema e o seu objetivo.
A seção 2.2 apresenta introdução ao uso da VUCE no que diz respeito à interface gráfica, mensagens, botões e demais temas relacionados.
No capítulo 3 são indicados os diferentes serviços oferecidos pelo Portal VUCE dentro do menu.
Os capítulos 04 a 06 explicam de maneira detalhada o acompanhamento da solicitação,
modificação e cancelamento das Licenças ou Registros de Importação.
Nos capítulos seguintes, é possível observar o funcionamento do sistema mediante descrições
simples, que inclui ajudas visuais e textos que expõem a lógica do negócio e o uso da interface gráfica.
2. O menu principal
2.1. Início. Este “link” direciona ao menu principal a partir de qualquer menu secundário.
2.2. Solicitar trâmite. Contém as funcionalidades de Importação, Exportação e FUCE (Formulário Único de Comércio Exterior).
2.3. Carga Massiva. Contém as funcionalidades de baixa de arquivos e trâmites pendentes de
assinatura.
2.4. Tarefas Pendentes. Contêm as funcionalidades de Esclarecimentos Pendentes, Pagamentos Pendentes, Pendências a Arquivar e Estado de Arquivamento.
2.5. Consultas. Contém as funcionalidades de Solicitações, Tarifas VoBo, Consultar Vagas e
Consultar Pagamentos.
3. Submenu Importações
No menu de importações pode-se escolher as seguintes funcionalidades:
3.1. Solicitar Licença ou Registro: permite ao usuário externo solicitar permissões de Licença
ou Registro de Importação de determinados produtos. Lembre-se de que esta funcionali128
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3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

dade se aplica a produtos que estão condicionados ao registro de importação, nos termos
do Anexo 2 - Importações de produtos sujeitos ao cumprimento de regulamentos
técnicos.
Modificar Licença ou Registro: permite ao usuário externo realizar mudanças sobre os
dados da Licença ou do Registro de Importação já aprovado (a) pelo MinCIT.
Cancelamento da Licença ou do Registro: permite ao usuário externo solicitar o cancelamento da Licença ou do Registro de Importação aprovado (a) pelo MinCIT.
Licença Anual: permite ao usuário externo solicitar Licenças Anuais de importação, levando em consideração os subitens determinados no decreto vigente de subitens Anuais.
Modificar Licença Anual: permite ao usuário externo modificar aqueles subitens tarifários que se encontram destacados de acordo com o Decreto de Modificações de licença
anual, de uma Licença Anual já aprovada.
Estabelecimento de Relatório anual: Carregue o Relatório Anual: permite ao usuário externo estabelecer o relatório dos subitens que foram declarados perante a DIAN, no semestre imediatamente anterior.
Consulta de Relatório Anual: permite ao usuário externo consultar o resultado da
validação do relatório estabelecido contra as declarações da DIAN. Esta consulta de relatórios corresponde à informação estabelecida semestralmente.
Controle de Relatório Anual: permite ao usuário externo validar o relatório estabelecido
contra as declarações da DIAN ou carregar arquivo. Esta validação de relatórios é semestral.
Recuperar Rascunhos: permite ao usuário externo (Importador, Agência Aduaneira ou
Procurador) recuperar dados de trâmites de importações, que em algum momento decidiu armazenar temporariamente, enquanto o gerenciava, ou aqueles já foram pagos e
deseja reutilizá-los para outro trâmite. Nos casos em que o documento de rascunho superar o tempo de vigência para o seu armazenamento, o sistema procederá à eliminação
do rascunho automaticamente.

4. Diligenciamento: Solicitar Licença ou Registro de Importação.
Para realizar a solicitação de Licença ou Registro de Importação, é necessário proceder aos
seguintes passos:
4.1. Dados do Solicitante: informação do importador e/ou Agência de Aduanas e/ou Entidade que atua em representação de uma entidade oficial em desenvolvimento de um
processo de contratação pública; que solicita a licença ou o registro de importação.
4.2. Dados da Importação: informar as características gerais da importação.
4.3. Solicitações Especiais: agregar informação a ser levada em consideração na validação da
licença ou do registro de importação.
4.4. Subitem Tarifário e Itens: procurar ou carregar o(s) subitem(ns) tarifário(s) que corresponderem à mercadoria de acordo com a Tarifa Aduaneira e agregar os itens do produto
para a licença ou o registro de Importação.
4.5. Selecionar as entidades para solicitar as autorizações. Visualização ou adição de entidades de autorização requerida para a importação.
4.6. Anexar à solicitação os documentos requeridos em formato PDF.
4.7. Assinar digitalmente a licença ou o registro de importação.
4.8. Pagar a Licença ou o Registro: realizar o pagamento da solicitação no momento; também
é possível deixá-la pendente de pagamento.
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Anexo 3 - Importações de produtos sujeitos à Licença de Importação Prévia
Embora alguns produtos estejam sob o regime de livre importação, eles podem requerer licença prévia.
Para esse caso, existem requerimentos especiais, sendo as licenças prévias destinadas aos produtos de alto controle como entorpecentes ou produtos restritos das Forças Armadas. Os requisitos,
contidos no Decreto 925 de 2013, podem ser resumidos da seguinte maneira:
1. Definição de licença de importação: a licença de importação é o ato administrativo mediante o qual se outorga autorização com base nos critérios assinalados pelo Governo para a importação
ao território aduaneiro nacional de mercadorias correspondentes ao regime de licença prévia, com o
cumprimento prévio dos requisitos estabelecidos.
2. As solicitações de licença de importação serão avaliadas e decididas pelo comitê de importações, órgão presidido pelo diretor de comércio exterior do Mincomercio.
3. Importações condicionadas ao regime de licença prévia. O regime de licença prévia é aplicado para:
3.1. A importação dos produtos classificados pelos subitens tarifários para os quais o Governo estabeleceu este regime, relacionados no anexo 01 do Decreto 975 de 2013.
3.2. A importação de saldos.
3.3. A importação de produtos em condições especiais de mercado.
3.4. A importação de bens que precisam da solicitação de isenção de gravame tarifário.
3.5. A importação de produtos controlados pelo Fundo Nacional de Entorpecentes – FNE,
pelo Conselho Nacional de Entorpecentes – CNE, e pela Indústria Militar – Indumil.
3.6. As importações destinadas às Forças Militares e à Polícia Nacional quando se tratar de
bens para a segurança e a defesa nacional ou de material de guerra ou reservado, em conformidade com o previsto no artigo 3.2.8.1 do Decreto 734 de 2012 e nas normas que o
esclareçam, modifiquem ou adicionem.
3.7. As importações que utilizarem o sistema de licença anual.
3.8. O Governo determinará os casos nos quais os desperdícios, resíduos, dejetos ou sucata
necessitarão de licença prévia.
3.9. Para a importação das mercadorias remanufaturadas estabelecidas nos acordos comerciais internacionais vigentes, não se requererá licença de importação, sempre que tais
acordos assim o contemplarem e forem cumpridas as condições estabelecidas nestes.
3.10. A legislação definirá o que se entende por saldos.
3.11. Licenças de importação para veículos automotores e motocicletas possuem requisitos
especiais.
3.12. O registro de produtores de bens nacionais será instrumento de consulta e suporte para
avaliar e decidir acerca das solicitações de licença de importação que amparem os bens
aos quais se referem os itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Neste mesmo sentido, existe uma lista de
bens não produzidos na CAN e regulamentados pela Resolução número 1766 de 2015,
da Secretaria Geral da CAN, Anexo I, o qual é atualizado permanentemente pela página
web da CAN e pelo Mincomercio.
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4. As licenças de importação terão uma vigência de seis (06) meses contados a partir da sua
data de aprovação, à exceção dos produtos relacionados a seguir, os quais terão a seguinte vigência:
4.1. Três (03) meses - As substâncias precursoras de controle especial por parte do Conselho Nacional de Entorpecentes. Estas licenças não poderão ser objeto de nenhuma
prorrogação.
4.2. Doze (12) meses - Os bens de capital definidos como tais pelo Decreto 2394 de 2002 e as
demais normas que o modifiquem, adicionem ou substituam.
5. Os registros e as licenças de importação poderão ser prorrogados por um prazo de três (03)
meses, sempre e quando a solicitação acontecer antes do vencimento do documento inicial.
6. Para os produtos de controle especial por parte da Indústria Militar, Indumil, ou do Fundo
Nacional de Entorpecentes, FNE, a prorrogação somente será outorgará mediante parecer prévio favorável por parte destas entidades.
7. Não ocorrerá a aprovação parcial de licenças de importação quando se tratar de substâncias
precursoras de controle especial por parte do Conselho Nacional de Entorpecentes.
8. Requisitos, permissões e autorizações. Entende-se por requisito, permissão ou autorização o
trâmite prévio requerido pelas autoridades competentes para a aprovação das solicitações de registro
de importação das mercadorias relacionadas a seguir:
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

Produtos da pesca e aquicultura.
Equipamentos de vigilância e segurança privada.
Isótopos radioativos e material radioativo.
Vestimentas privativas das forças públicas.
Hidrocarbonetos e gasolina.
Produtos com Controle sanitário destinado a preservar a saúde humana, vegetal e animal.
Produtos com regulamento técnico específico.
Produtos com certificado de emissões por prova dinâmica.
Homologação veicular. Vaga por salvaguardas quantitativas, sem prejuízo das estabelecidas para a importação pelo regime de licença prévia.
8.10. Contingentes estabelecidos em virtude de tratados, convênios, acordos, protocolos internacionais ou por motivos de política comercial.
8.11. Controle para garantir a proteção do meio ambiente em virtude de tratados, convênios
ou protocolos internacionais ou da política nacional do país.
9. As solicitações de registro e de licença de importação, bem como as suas modificações e cancelamentos, se apresentarão por meio do VUCE (Anexo 2.2. – Portal Único de Comércio Exterior).
As solicitações de registro de importação serão avaliadas e decididas pela Direção de Comércio Exterior do Ministério de Comércio, Indústria e Turismo, por meio do Grupo VUCE.
Nas solicitações de registro e de licença de importação deverão ser descritas as mercadorias
(Ver Anexo 4 - Regras gerais sobre obrigações no que diz respeito à descrição de mercadorias no
momento de importar) de tal forma que a sua identificação seja clara, precisa e inequívoca, anotando,
por conseguinte, o seu nome comercial, o nome técnico ou científico, a marca, o modelo, o tamanho,
os materiais de construção, os usos, as características técnicas ou aquelas que lhes forem aplicáveis, de
acordo com a sua natureza.
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Como parte da descrição das mercadorias, deverá ser indicado o ano de fabricação e especificado se se trata de mercadoria nova, de saldos ou de produtos em condições especiais de mercado,
com a sua respectiva característica, ou de desperdícios, resíduos, descartes ou sucata.
Os produtos em condições especiais de mercado devem ser submetidos ao trâmite de licença
prévia, e não de registro de importação.
O que se entende por Produto em condições especiais de mercado? Para os efeitos de registro
de importação ou de licença de importação, entende-se como produto em condições especiais de
mercado aquele que apresenta uma ou várias características particulares pelas quais pode ser catalogado pelo fabricante, comercializador ou importador como: usado, imperfeito, reparado, reconstruído, reformado, restaurado (refurbished), de baixa qualidade (abaixo do padrão), remanufaturado, repotencializado, descontinuado, recuperado, reformulado, de segunda mão, de segundo uso, segundas,
terceiras, fora de temporada ou outra condição similar.
Para a importação de mercadorias remanufaturadas deverá ser levado em consideração o estabelecido nos acordos comerciais internacionais, em vigor para a Colômbia.
Para os produtos agropecuários e, em geral, aqueles condicionados a medidas sanitárias ou
fitossanitárias, dificulta a importação de produtos em condições especiais de mercado nos termos
indicados.
As autoridades participantes da VUCE deverão informar ao solicitante, por meio da mencionada Janela e num prazo não superior a um (01) dia útil, contado a partir da radicação, se as
solicitações do regime de livre importação ou de licença prévia estão incompletas. Para decidir sobre
as solicitações, as entidades poderão efetuar requerimentos de informação adicional aos interessados
quando assim for requerido, a qual deverá ser remetida por meio da VUCE.
Quando se tratar de produtos em condições especiais de mercado ou saldos, poderá ser solicitada prova de funcionalidade, certificação da sua vida útil, o seu impacto ambiental ou qualquer
outro documento que permita identificar que o bem a ser importado contribuirá para o desenvolvimento tecnológico do país.
O Prazo das autoridades para resolverem o registro de importação é de 02 dias, a serem
contados a partir do momento em que todos os requisitos forem cumpridos mais 12 horas do MinCIT
para decidir se foram revisadas todas as autorizações necessárias.
Vigência: os registros e as licenças de importação terão uma vigência de seis (06) meses,
prorrogáveis por mais 03 meses em duas oportunidades. Os registros que ampararem bens de capital
terão um prazo de validade de doze (12) meses.
Na Colômbia existe a possibilidade de licença Anual. Esta modalidade é levada em
consideração para alguns casos especiais, como os descritos a seguir:
1. Para as importações da indústria aeronáutica: Para as importações efetuadas pela Indústria Aeronáutica Colombiana S.A. “CIAC S.A.” dos bens requeridos para a sua atividade de serviço
de manutenção e reparação de equipamentos e demais elementos necessários para a prestação de
serviços aeronáuticos para as Forças Militares da Colômbia, a Polícia Nacional e Satena. (Decreto
número 1573 de 2002, Ministério de Comércio Exterior, artigo 1º; Decreto número 03 de 2006, Ministério de Comércio, Indústria e Turismo).
2. Licença anual para as importações do setor de defesa nacional: para as importações de
bens qualificados como material reservado para a defesa e a segurança nacional, efetuadas pelo (a):
Ministério de Defesa Nacional, Exército Nacional, Marinha Nacional, Força Aérea, Polícia Nacional,
Fundo Rotatório do Exército, Fundo Rotatório da Marinha, Fundo Rotatório da Força Aérea e Fundo
Rotatório da Polícia Nacional; ocorrerá da mesma maneira para as importações realizadas pela Satena
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para a sua atividade de transporte aéreo. Decreto número 1573 DE 2002, Ministério DE Comércio
Exterior (Mincomércio Exterior).
3. Licenças anuais abertas para a indústria mineradora e petroleira: sob o sistema de licenças anuais, as companhias dedicadas à exploração, extração, beneficiamento e transformação de minerais e petróleo ou à prestação de serviços técnicos vinculados com tais atividades poderão importar
os bens denominados e compreendidos neste subitem da tarifa de aduanas, sob o sistema de licenças
anuais, a exceção dos bens usados, imperfeitos, reparados, reconstruídos, restaurados (refurbished),
abaixo do padrão, remanufaturados, saldos, excedentes ou desperdícios. Decreto número 4803 de
2008, Ministério de Comércio, Indústria e Turismo.

Anexo 4 - Regras gerais sobre obrigações em relação à descrição de mercadorias
mínimas no momento de importar
Para as autoridades aduaneiras colombianas, o controle realizado por meio de uma adequada descrição da mercadoria na documentação aduaneira é muito importante. Atualmente, a
regulamentação desse controle está estabelecida no Decreto 993 de 2015 e na Resolução Conjunta 057
de 2013, do MinCIT e da DIAN.
É importante que os exportadores no país de origem ajudem os importadores na Colômbia
com este trâmite para se evitar inconvenientes.
A legislação colombiana exige que na Declaração de Importação sejam observadas descrições
mínimas das mercadorias a serem importadas. As normas aplicáveis trazem exemplos de descrições
mínimas em cada capítulo da tarifa.
As descrições estabelecidas nas normas vigentes serão as únicas exigidas pela autoridade aduaneira, sendo desnecessária descrição adicional às que são assinaladas nas normas.
Em se tratando da “composição porcentual”, “matéria constitutiva” ou “composição”, deve-se levar em
consideração:
1.

2.
3.

4.

Quando for exigida a “composição”, deve-se fornecer a informação dos componentes e/ou
porcentagens destes que forem estritamente necessários para determinar a classificação
tarifária da mercadoria, em conformidade com o estabelecido nos textos dos itens, subitens e notas legais de seção, capítulo ou subitem de tarifas aduaneiras.
Quando for exigida a “composição porcentual” para a seção XI da Tarifa Aduaneiras, os
componentes devem somar 100%.
Quando for exigida a “matéria constitutiva”, deve-se fornecer a informação dos componentes que forem estritamente necessários para determinar a classificação tarifária da
mercadoria, em conformidade com o estabelecido nos textos dos itens, subitens e notas
legais de seção, capítulo ou subitem da Tarifa Aduaneira.
A autoridade aduaneira poderá solicitar fichas técnicas e/ou catálogos, com a finalidade
de verificar a correta classificação tarifária.
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Anexo 5 - Os diferentes tipos de Autorizações Sanitárias necessárias e associadas ao
registro de importação
A Resolução 2674 de 2013 do Ministério da Saúde e da Proteção Social estabelece os requisitos gerais para a obtenção de autorizações sanitárias. Cada produto, no entanto, devido às suas
particularidades e ao nível de risco possui as suas próprias regulamentações.
Segue resumo dos requisitos sanitários que devem ser cumpridos pelas pessoas físicas e/ou
jurídicas que exercem atividades de fabricação, processamento, preparação, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de alimentos e matérias-primas de alimentos e os
requisitos para a notificação, permissão ou registro sanitário dos alimentos, de acordo com o risco em
saúde pública, com a finalidade de proteger a vida e a saúde das pessoas. Estão incluídos os importadores.
1. Boas Práticas de Manufatura.
As atividades de fabricação, processamento, preparação, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de alimentos devem seguir os princípios das Boas Práticas de
Manufatura contempladas nas normas vigentes.
2. Registro Sanitário – Permissão Sanitária – Notificação Sanitária
Todo alimento que for despachado diretamente para o consumidor deverá obter Registro Sanitário, Permissão Sanitária ou Notificação Sanitária, expedidos em conformidade com o estabelecido
na regulação INVIMA.
Excetuam-se do cumprimento deste requisito os seguintes produtos alimentícios:
2.1. Os alimentos naturais que não forem submetidos a nenhum processo de transformação,
tais como os grãos, frutas e hortaliças frescas, mel de abelha e outros produtos apícolas.
2.2. Os alimentos de origem animal crus refrigerados ou congelados que não tenham sido
submetidos a nenhum processo de transformação.
2.3. Os alimentos e matérias primas produzidos no país ou importados para utilização exclusiva pela indústria e pelo setor gastronômico na elaboração de alimentos e preparação de
comidas.
3. Requisitos para importadores para Registro ou Permissão Sanitária:
3.1. Formato de solicitação é estabelecido pelo INVIMA;
3.2. Ficha técnica do produto de acordo com o formato estabelecido pelo INVIMA, levando
em consideração, entre outros aspectos, a composição do produto com especificação das
concentrações de aditivos alimentares com base na Dose Máxima de Uso (DMU), utilizados na sua elaboração. Se o produto ressaltar um ou mais ingredientes valiosos e/ou
caracterizantes, ou quando a descrição do alimento produzir o mesmo efeito deverá ser
informada a porcentagem inicial do ingrediente (m/m) no momento da fabricação. Não
serão considerados ingredientes valiosos ou caracterizantes as substâncias adicionadas
ao alimento para manter ou melhorar as qualidades nutricionais;
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3.3. Certificado de venda livre do produto, expedido pela autoridade sanitária do país de
origem ou por quem fizer as suas vezes, no qual conste que o produto esteja apto para o
consumo humano ou tiver venda livre no país de origem ou que ele esteja sujeito à vigilância e controle sanitário. Adicionalmente, deverá indicar o nome do produto e o nome
e o endereço do fabricante;
3.4. Autorização do fabricante ao importador para importar, distribuir, comercializar e ser
o titular do Registro Sanitário ou Permissão Sanitária do produto objeto do trâmite na
República da Colômbia. Caso o fabricante for um terceiro, não proprietário do produto,
deverá ser anexada autorização do titular do produto ao importador para importar, distribuir, comercializar e ser o titular do Registro ou Permissão Sanitária na República da
Colômbia, bem como de prova da relação comercial existente entre o titular do produto
e o fabricante.
O Registro Sanitário terá uma vigência de cinco (05) anos e poderá ser renovado sucessivamente por igual período. A solicitação de renovação deverá ser realizada pelo titular do registro três
(3) meses antes da data do vencimento.
A Permissão Sanitária terá uma vigência de sete (7) anos e poderá ser renovada sucessivamente por igual período.
Os requisitos para a expedição da Notificação Sanitária para alimentos importados são:
3.5. Formato de solicitação estabelecida pelo INVIMA;
3.6. Ficha técnica do produto de acordo com o formato estabelecido pelo INVIMA;
3.7. Certificado de venda livre do produto, expedido pela autoridade sanitária do país de origem ou seu substituto, no qual conste que o produto esteja apto para o consumo humano
e liberado para venda livre no país de origem ou que esteja sujeito à vigilância e controle
sanitário. Adicionalmente, deverá indicar o nome do produto e o nome e o endereço do
fabricante;
3.8. Autorização do fabricante ao importador para importar, distribuir, comercializar e ser o
titular da Notificação Sanitária do produto objeto do trâmite na República da Colômbia;
3.9. Caso o fabricante for um terceiro, não proprietário do produto, deverá ser anexada a
autorização do titular do produto ao importador para importar, distribuir, comercializar
e ser o titular do Registro ou Permissão Sanitária na República da Colômbia, bem como
prova da relação comercial existente entre o titular do produto e o fabricante.
A Notificação Sanitária terá uma vigência de dez (10) anos e poderá ser renovada sucessivamente por igual período.
Existe a possibilidade de Registro, Permissão ou Notificação Sanitária para vários produtos.
São as seguintes as modalidades de expedição dos registros, permissões e notificações sanitárias:
3.10. Fabricar e vender;
3.11. Fabricar, embalar e vender;
3.12. Embalar e vender;
3.13. Importar e vender;
3.14. Importar, embalar e vender.
Normas para alimentos importados
Os alimentos importados deverão cumprir com as normas e regulamentos sanitários expedidos pelo Ministério da Saúde e Proteção Social.
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O INVIMA poderá aplicar as normas do Codex Alimentarius caso não existir norma nacional
específica para um produto importado.
Responsabilidade
O titular do registro, notificação ou permissão sanitária deverá cumprir com o regulamento
sanitário vigente e com as condições de produção, assim como assegurar o controle de qualidade exigido, pressupostos sob os quais se concede o registro, permissão ou notificação sanitária.
Vistoria, Vigilância e Controle
As ações de vistoria, vigilância e controle sobre os estabelecimentos que fabricarem, processarem, prepararem, embalarem, armazenarem, transportarem, distribuírem, importarem, exportarem e
comercializarem alimentos para o consumo humano e matérias-primas para alimentos serão realizadas de acordo com o Modelo de Vistoria, Vigilância e Controle estabelecias pelo Ministério da Saúde
e Proteção Social.

Anexo 6 - Subsistema Nacional da Qualidade – SNCA
A legislação colombiana sobre Subsistema Nacional da Qualidade está estabelecida pelo Decreto Único do Ministério de Comércio, Indústria e Turismo número 1074 de 2015, Artigo 2.2.1.7.1.1
e seguintes. Na Colômbia, o Subsistema Nacional da Qualidade faz parte do Sistema Administrativo
Nacional de Competitividade e Inovação.
O Decreto 1074 de 2015 reorganiza o Subsistema Nacional da Qualidade (SNCA) em matéria
de normatização, regulamentação técnica, credenciamento, avaliação da conformidade, metrologia
e vigilância e controle. Contém todas as definições associadas ao SNCA e, especialmente, aquelas
relacionadas à normatização, regulamentação técnica, credenciamento, avaliação da conformidade,
metrologia e vigilância e controle.
1. Normatização
A normatização técnica na Colômbia é desenvolvida pelo Organismo Nacional de Normalização,
que exerce as funções descritas no presente capítulo. O Instituto Colombiano de Normas Técnicas e
Certificação (ICONTEC) continua exercendo as funções de Organismo Nacional de Normatização de
conformidade com a legislação vigente.
2. Regulamentação técnica
Ao definir as diretrizes para a regulamentação técnica, as entidades reguladoras deverão adotar boas práticas de regulamentação técnica, de modo a não criar obstáculos desnecessários para o
comércio.
Normalmente, adotam como referência as práticas de normatização técnica nacional e internacional para a expedição de regulamentos técnicos, mas que devem basear-se preferencialmente nas
últimas.
Notificação internacional: todos os projetos de regulamentos técnicos e de Procedimento de
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Avaliação da Conformidade (PEC) deverão ser notificados, por meio do ponto de contato da Colômbia, aos países membros da OMC, da CAN e aos países com os quais a Colômbia tenha acordos comerciais vigentes, que contemplem obrigação de notificação internacional.
Para tanto, cada entidade reguladora deverá enviar à Direção de Regulação do MinCIT o projeto de regulamento técnico ou do procedimento de avaliação da conformidade para a sua correspondente notificação. Da mesma forma, deverão ser notificadas as modificações de projetos de regulamentos técnicos e de procedimentos de avaliação da conformidade quando seu impacto gerar efeitos
prejudiciais ao regulado ou aos usuários.
Determinação de equivalências: para o caso de regulamentos técnicos de outros países, as
entidades reguladoras são competentes para determinar as equivalências mediante prévio estudo técnico que lhes dê suporte. No caso de se determinar a equivalência, deverá ser feita a modificação do
regulamento técnico correspondente.
Obrigação de se estabelecer estabelecimento comercial na Colômbia: todo importador de
produtos que estiver sujeito ao cumprimento de regulamentos técnicos de alto risco, de acordo com
o estabelecido no artigo 2.2.1.7.3.19 do Decreto 1074 de 2015, deverá manter um estabelecimento de
comércio na Colômbia que cumpra com as obrigações legais e de proteção ao consumidor, estabelecidas na Lei 1480 de 2011.
Níveis de riscos para a elaboração e a expedição de regulamentos técnicos: de acordo com
os resultados da análise de impacto normativo, as entidades reguladoras determinarão o procedimento de avaliação da conformidade, para cada regulamento técnico, de acordo com os seguintes níveis
de risco:
2.1. Risco moderado: regulamento técnico que, para o seu cumprimento, estabelece, entre
outros, requisitos como a etiquetagem;
2.2. Risco médio: regulamento técnico que, para o seu cumprimento, exige, entre outros,
requisitos como a declaração de conformidade de primeira parte nos termos e condições
da Norma Técnica Colombiana NTC - ISO IIEC 17050 - partes 01 e 02; e
2.3. Risco alto: regulamento técnico que, para o seu cumprimento, exige, entre outros, requisitos como o certificado de conformidade de terceira parte.
Num mesmo regulamento técnico, poderão estar presentes diferentes níveis de risco e, portanto,
poderão ser estabelecidos diferentes procedimentos de avaliação da conformidade, conforme o caso.
Com a apresentação da declaração de conformidade de primeira parte, presume-se que o declarante efetuou por sua própria conta as verificações, as vistorias e os ensaios requeridos no regulamento técnico e, portanto, será responsável pela conformidade dos produtos com os requisitos especificados no correspondente regulamento técnico, em conformidade com a Norma Técnica Colombiana
- NTC-ISO/EC 17050.
Obrigados a se registrar: em conformidade com o disposto no artigo 17 de Lei 1480 de 2011,
todo produtor ou importador deverá, previamente à colocação em circulação ou importação de produtos sujeitos a regulamento técnico vigiado pela Superintendência de Indústria e Comércio, registrar-se perante esta entidade no Registro de Produtores e Importadores de produtos, estando sujeitos
ao cumprimento de regulamentos técnicos vigiados pela Superintendência de Indústria e Comércio
(Artigo 2.2.1.7.7.14).
3. Credenciamento
			 A atividade de credenciamento tem como objeto a emissão de declaração de terceira parte relativa a um organismo de avaliação de conformidade, pela qual se demonstra formalmente sua
competência para realizar atividades específicas de avaliação da conformidade.
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A atividade de credenciamento é exercida de maneira exclusiva pelo Organismo Nacional Credenciamento da Colômbia (ONAC). Algumas entidades públicas que legalmente exercem a função de
credenciamento continuam realizando esta atividade, sob a coordenação do ONAC.
O organismo nacional de credenciamento tem como função principal fornecer os serviços de
credenciamento aos organismos de avaliação da conformidade, com sujeição às normas nacionais e
internacionais em matéria de credenciamento, com alcance em regulamentos técnicos, normas técnicas e outros documentos normativos.
Critérios específicos de credenciamento: por necessidades setoriais, os critérios gerais de
credenciamento podem ser complementados por critérios específicos para um setor ou atividade de
avaliação da conformidade, estabelecidos em documentos denominados “Critérios Específicos de
Credenciamento” (CEA), aprovados pelo ONAC. O organismo nacional de credenciamento convidará as partes interessadas para participarem da elaboração dos CEA.
A condição de credenciado será reconhecida dentro do SNCA sempre e quando o credenciamento tiver sido outorgado pelo ONAC ou por entidades públicas que legalmente exerçam esta
função, ou por entidades credenciadoras estrangeiras reconhecidas no âmbito dos acordos de reconhecimento multilateral, de acordo com o disposto na normatividade colombiana.
O ONAC é a única fonte oficial de informação sobre o credenciamento na Colômbia. Consequentemente, corresponde a esse órgão manter atualizada e à disposição do público a informação
correspondente aos organismos credenciados na Colômbia. A situação de credenciamento será publicada na página web do ONAC.
Os organismos de avaliação da conformidade poderão ser credenciados pelo ONAC para realizar atividades de avaliação da conformidade, tais como certificação, vistoria, realização de ensaio/
prova e calibrações nas áreas de sua competência. Não poderão realizar atividades de certificação e
vistoria entidades que realizarem trabalhos de assessoria ou consultora para a mesma pessoa, física ou
jurídica, sobre qualquer aspecto relacionado com o objeto de avaliação da conformidade.
Responsabilidade dos produtores e importadores: os produtores e importadores de produtos sujeitos a regulamento técnico serão responsáveis pelo cumprimento das condições técnicas exigidas, independentemente de terem sido certificadas, sem prejuízo da responsabilidade dos organismos
de certificação que avaliaram tais produtos, de acordo com o tipo de certificação emitida.
Exceções ao regulamento técnico: em qualquer caso, no caso de importação de produto sujeito a regulamento técnico fundado em alguma das exceções estabelecidas, o comercializador deverá
demostrar o cumprimento dos requisitos para a aplicação da exceção. Para o caso de produtos importados, o cumprimento dos requisitos deverá ser apresentado no Portal Único de Comércio Exterior (VUCE), anexando os documentos correspondentes, sendo a autoridade competente a encarregada
de aprovar a importação.
Autorização de importação para uso pessoal. Somente no caso de importações de produtos sujeitos ao cumprimento de regulamentos técnicos vigiados pela Superintendência de Indústria
e Comércio, destinados exclusiva e diretamente para uso pessoal, privado, familiar e doméstico do
importador como destinatário final dos bens importados, esta entidade poderá expedir a autorização
de entrada sem necessidade de apresentar o certificado de conformidade correspondente. A entidade
poderá se negar a expedir a autorização quando a quantidade ou a frequência das solicitações permitirem supor finalidades diferentes às indicadas no presente artigo, ou no caso de os produtos representarem risco para a saúde da população ou para o meio ambiente.
4. Procedimentos de Avaliação da Conformidade – PEC´s
Os PEC´s se aplicarão a produtos, pessoas, sistemas de gestão, instalações e processos. A normatividade traz as considerações para cada um destes procedimentos, que devem estar totalmente
alinhados às determinações do Acordo OTC da OMC.
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Previamente à sua comercialização, os produtores nacionais, bem como os importadores de
produtos sujeitos a regulamentos técnicos, deverão obter o correspondente certificado de conformidade. Tal certificado de conformidade será válido na Colômbia sempre e quando for obtido utilizando
uma das seguintes alternativas oferecidas pela regulação colombiana:
4.1. Que seja expedido por um organismo de certificação credenciado perante o organismo
nacional de credenciamento, e que o alcance do credenciamento inclua o produto e o
regulamento técnico.
4.2. Que seja expedido por um organismo de certificação estrangeiro, credenciado por um
organismo de credenciamento reconhecido nos acordos de reconhecimento multilateral
dos quais fizer parte o organismo nacional de credenciamento. A entidade reguladora
deverá avaliar, de acordo com o tipo de risco, se aceita de maneira automática esses certificados ou se necessitarão de procedimento adicional de verificação em nível nacional.
4.3. Que seja expedido por um organismo de certificação credenciado por um organismo
de credenciamento reconhecido no âmbito de acordo de reconhecimento multilateral
do qual não faça parte o organismo nacional de credenciamento. Estes certificados de
conformidade poderão ser reconhecidos, mediante prévia avaliação, por organismos de
certificação credenciados na Colômbia, em cuja competência se inclua o produto e o
regulamento técnico. O organismo de certificação credenciado na Colômbia deverá verificar a competência do credenciamento e poderá declarar a conformidade com os requisitos especificados no correspondente regulamento técnico colombiano e os que forem
aceitos como equivalentes.
4.4. Que seja expedido no âmbito de Acordo de Reconhecimento Mútuo, celebrado entre a
Colômbia e outro país, que esteja vigente.
O organismo de avaliação da conformidade na Colômbia que reconhecer os resultados de
avaliação da conformidade emitidos por um organismo de avaliação da conformidade credenciado
estrangeiro deverá demostrar, perante o organismo nacional de credenciamento, que conta com um
acordo que assegure a competência de quem realiza a avaliação de conformidade no exterior.
Naqueles casos em que a análise de impacto normativo determinar que um produto esteja
sujeito a um regulamento técnico de alto risco, o organismo de certificação deverá estar credenciado
pelo organismo nacional de credenciamento, e o alcance de tal credenciamento deverá incluir o produto e o regulamento técnico, sem prejuízo das disposições contidas nas normas andinas, nos acordos
comerciais e nos Acordos de Reconhecimento Mútuo são assinados pela Colômbia.
Procedimento para avaliar a conformidade de sistemas de gestão: nos casos em que um regulamento técnico estabelecer a exigência da certificação de sistemas de gestão, tal certificado deverá
ser expedido por um organismo de certificação de sistemas de gestão credenciado perante o organismo nacional de credenciamento e o alcance de seu credenciamento deverá incluir o setor econômico
ao qual corresponde o produto ou o serviço oferecido pelo fornecedor. Serão considerados válidos os
certificados de conformidade de sistemas de gestão emitidos por organismos de certificação credenciados por entidades que façam parte dos acordos de reconhecimento mútuo dos quais for signatário o
organismo de credenciamento da Colômbia.
Avaliação da conformidade mediante vistoria: a avaliação da conformidade mediante práticas de vistoria deverá ser realizada por um organismo de vistoria de terceira parte ou tipo A, de acordo
com a NTC-ISO/lEC 17020, credenciado pelo organismo nacional de credenciamento, no âmbito de
vistoria do regulamento técnico. Tal regulamento deverá estabelecer um procedimento único de vistoria de acordo com o tipo de elemento a ser vistoriado e incluir, quando for o caso, os equipamentos,
o software e as instalações requeridas para a realização da vistoria.
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No Sistema de Informação de Certificados de Conformidade (SICERCO), administrado pela
Superintendência de Indústria e Comércio, os organismos de certificação e vistoria credenciados pelo
ONAC deverão registrar por meio eletrônico todos os certificados de conformidade que emitirem, no
que diz respeito aos produtos sujeitos ao cumprimento de regulamentos técnicos supervisionados por
tal superintendência.
5. Metrologia
A autoridade nacional em metrologia científica e industrial é o Instituto Nacional de Metrologia (INM), competente para coordenar a execução da metrologia científica e industrial em nível nacional, de acordo com o disposto no Decreto 4175 de 2011 ou com norma que o modificar ou substituir.
Destacam-se as responsabilidades dos empacotadores, produtores, importadores (Artigo 2.2.1.7.7.8.
do Decreto 1074/2015). Ressalvadas as responsabilidades derivadas de outras normas, os empacotadores, produtores, importadores, ou quem puser a sua marca ou a expuser em produtos preempacotados, são os responsáveis pelo cumprimento dos requisitos metrológicos estabelecidos para tais
produtos e, portanto, deverão garantir a correspondência entre a quantidade ou o conteúdo anunciado e a quantidade ou o conteúdo líquido do produto, até o momento da sua comercialização aos
destinatários finais.
Estão, portanto, proibidas as expressões de “peso aproximado” ou “quantidade aproximada”,
entre outras, que não fornecerem certeza acerca da quantidade ou do conteúdo de um produto.
Nos termos da Lei 1480 de 2011 serão responsáveis solidariamente perante o consumidor os empacotadores, produtores, importadores ou comercializadores que tiverem participado da cadeia de
produção e da colocação em circulação de um produto preempacotado, se não cumprirem com os
requisitos metrológicos estabelecidos nos regulamentos técnicos correspondentes.
A Superintendência de Indústria e Comércio expedirá os regulamentos técnicos metrológicos que
deverão ser cumpridos pelos produtos preempacotados e os procedimentos aplicáveis para o seu controle. Da mesma maneira, e ressalvadas as demais obrigações de etiquetagem que devem ser cumpridas, a Superintendência de Indústria e Comércio expedirá o regulamento técnico de etiquetagem
metrológica.
Informação obrigatória em etiquetagem: Os produtos cujos preços estiverem relacionados à
quantidade ou conteúdo, e forem pré-empacotados antes da sua comercialização, deverão indicar de
forma clara, precisa, indelével e visível, em unidades, múltiplos e submúltiplos do Sistema Internacional de Unidades, a sua quantidade ou o conteúdo líquido.
No caso de o produto, pelas suas características físicas, vir a sofrer diminuição na sua longitude,
massa, peso ou volume no processo de comercialização, o responsável deverá levar em consideração
essa diminuição para informar o conteúdo líquido ajustado à realidade, sem que o consumidor deva
suportar o prejuízo pela alteração do produto. O conteúdo líquido de um produto não inclui a sua
embalagem nem elementos diferentes ao próprio produto.
Proibição de embalagens enganosas: um produto preempacotado não deve ter fundo, paredes, tampa ou cobertura falsos, nem ser construído dessa maneira, total ou parcialmente, de modo a
induzir a erro os consumidores.
Os empacotadores, produtores, importadores, ou quem colocar sua marca ou a expuser em
produtos preempacotados, têm a obrigação de cobrir os gastos correspondentes aos testes e vistorias
que a autoridade de controle ordenar.

140

