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No dia 24 de novembro de 2020, foi realizado evento online da PROCOMEX em parceria
com a Receita Federal Brasileira (RFB), no qual foi discutida a facilitação do comércio e
seus objetivos.
A Receita Federal desempenha um papel fundamental para prover segurança para o
comércio internacional. Como um dos órgãos que impactam diretamente na
competitividade das empresas, a RFB mostrou ao longo dos anos e, principalmente,
durante a crise global de 2020, a sua importância com a entrega de benefícios reais da
sociedade, entre eles, a implementação do programa OEA.
No mundo, 83 países já implementaram o OEA, e já foram assinados mais de 75 acordos
de reconhecimento mútuo, com troca de dados e benefícios efetivos para as partes, entre
eles, redução de custos e prazos.

ALINHAMENTO COM RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS
Recomendação nº 33 da UM/CEFACT - ONU
O UN/CEFACT recomenda aos governos e comerciantes a criação de uma “janela única”,
pelo qual as informações e/ou documentos relacionados com o comércio possam ser
apresentados uma única vez em um único ponto de entrada.
SAFE (quadro de normas para a segurança e facilitação do comércio global) – OMA
As Aduanas deverão promover a adoção de um sistema de janela única que permita a
transmissão simplificada e para um único ponto de todos os dados relevantes da carga e
do transporte.
Acordo de Facilitação do Comércio – OMC
Os Estados Membros deverão enviar seus melhores esforços para estabelecer ou manter
um Guichê Único para a entrega da documentação e/ou dos dados necessários para
importação, exportação ou trânsito de mercadorias.

REDUÇÃO DO CUSTO-BRASIL E EXPECTATIVAS COM AS FUTURAS
IMPLANTAÇÕES

Exportação:
Comparação do prazo entre 2014 e 2019:
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Importação:
Comparação do prazo entre 2014 e 2020:
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Estimativa de cronograma para os próximos anos:

MODULO RECINTOS
A Receita Federal está implementando o Módulo-Recintos no Portal Único de Comércio
Exterior (Portal Siscomex) para recebimento e armazenamento de informações de
movimentação física de pessoas, veículos e cargas prestadas por recintos, dentre outros
operadores.
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Trata-se de uma Application Programming Interface (API) de interação entre os recintos
e o Portal Siscomex.
A centralização de informações aduaneiras no Portal Siscomex está em consonância com
o Acordo de Facilitação de Comércio. Assim, o Módulo Recintos visa dar a aduana
brasileira maior robustez no gerenciamento de riscos e no controle aduaneiro,
consequentemente um processo aduaneiro mais ágil.1

NOVO CONTROLE DE CARGA AÉREO
O novo sistema de controle de carga e trânsito CCT Importação – Modal Aéreo busca
integrar os sistemas corporativos das empresas ao Portal Único do Comércio Exterior,
viabilizando uma comunicação rápida, segura e transparente. Por meio de da prestação
de informações antecipadas, de forma eletrônica e conforme padrão internacional adotado
pela IATA (sigla traduzida para Associação Internacional de Transportes Aéreos)
procura-se aumentar a eficiência do processo, visando a redução em até 80% do tempo
de liberação da carga aérea na importação, desde sua chegada no Brasil até a sua entrega
final ao importador.2
Assim, esse novo sistema fornece, em suma:
 Foco na eficiência e na fluidez das cargas
 Informações antecipadas (ACI)
 Exclusivamente e-AWB

1

Fonte: http://siscomex.gov.br/receita-federal-libera-ambiente-de-validacao-para-o-modulo-recintosno-portal-unico-de-comercio-exterior/
2
Fonte: http://siscomex.gov.br/receita-federal-disponibilizara-ambiente-de-treinamento-para-o-cctaereo/

24 de novembro de 2020

4

Saindo da crise mais competitivos - Avanços na Agenda de Facilitação de Comércio

 Simplificação e automatização
 Intensivo em gestão de riscos e BI

CONTROLE ADMINISTRATIVO
Licenciamento – LPCO
- Múltiplas operações – controle por prazo e/ou saldo (valor e/ou quantidade)
- Fim da LI substitutiva
Inspeção de Mercadorias – DUIMP
- Documental
- Física
A posteriori (pós-desembaraço)
- Auditoria e partir de relatórios gerenciais
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PARCERIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SETOR PRIVADO
Janela única implica uma forte colaboração entre agências governamentais, uma transição
para uma economia digital, agilizando processos na fronteira, consulta com as partes
interessadas do setor privado.
Mapeamento do AS IS – Processos aduaneiros e de tratamento administrativos: inclui o
levantamento dos formulários eletrônicos em papel; lista de campos repetidos; gargalos
do processo.
Validações dos processos TO BE – Consultas Públicas: oportunidade de melhoria no
processo; definição de fluxo único de informações; sugestões de alteração na legislação.
Acompanhamento do desenvolvimento dos novos sistemas: apresentações para o setor
privado com coleta de sugestões; reuniões periódicas com COANA.
Homologação de sistemas: exemplo: catálogo de produtos e controle de carga e trânsito
(Modal Aéreo)
Mapeamento e Definição de atributos – povoamento do Catálogo de Produtos
Webinares – Portal Único do Comércio Exterior

COMO SE PREPARAR PARA AS MUDANÇAS QUE ESTÃO POR VIR?
1. Conhecer e Acompanhar
Conhecimento dos novos processos/sistemas e acompanhamento das mudanças.
É possível acompanhar por:
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- Site do Portal Único/Receita Federal Brasileira/SECEX, que dispõe de: orientações
gerais, manuais, perguntas frequentes, cronograma de implantação
- Site do PROCOMEX, que dispõe de: informações e gravação e apresentação
(WebDialogues/Reuniões Virtuais)
2. Participar
Participação no desenvolvimento dos novos processos, por meio de de consultas públicas,
reuniões de mapeamento de processos, projeto de mapeamento, definição dos atributos e
WebDialogues/Reuniões Virtuais para troca de informações entre os setores público e
privado.
3. Adequar internamente
Adequação dos processos e sistemas internos da empresa por meio de de análises com o
envolvimento das diversas áreas da empresa, com atenção à integração de sistemas e
processos e à conformidade.
4. Preparar o catálogo de produtos
Preparação do módulo catálogo de produtos por meio de de revisão e análise do catálogo
interno da empresa e análise e verificação relativa à gestão do catálogo de produtos.
5. Atentar às mudanças legislativas
Atenção às mudanças legislativas em relação à base legal e às mudanças processuais e
sistêmicas e ao Decreto nº 10.139/2019 (determina a revisão e a consolidação de Atos
Inferiores a Decreto)

CONFAC E COLFAC
Acordo de Facilitação de Comércio (AFC)
Art. 23.2 do Acordo de Facilitação de Comércio (AFC) da Organização Mundial do
Comércio (OMC) determina que cada país deve estabelecer um comitê nacional sobre
facilitação de comércio a fim de permitir a coordenação entre os órgãos domésticos e a
implementação do AFC.
Comitê Nacional de Facilitação de Comércio - CONFAC
É um colegiado integrante da Câmara de Comércio Exterior – CAMEX/ Ministério da
Economia, sendo órgão consultivo e executivo.
Marcos Legais – CONFAC
Criado por meio do Decreto nº 8.807 de julho de 2016, revogado pelo Decreto nº 10.044
de outubro de 2019 e instituído novamente pelo Decreto 10.373 de 26 de maio de 2020.
A CONFAC é integrada por um Subcomitê de Cooperação e Comissões Locais de
Facilitação do Comércio (COLFACs).
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O Subcomitê de Cooperação tem como objetivo identificar pontos de ineficiência em
trâmites processuais, procedimentos, formalidades, exigências ou controles relativos ao
comércio exterior de bens e serviços e propor soluções para esses pontos, por meio da
cooperação e da colaboração entre as partes interessadas.
As COLFACS têm por antecedentes o Programa de Harmonização das Atividades dos
Agentes de Autoridade nos Portos (PROHAGE), realiza reuniões locais de intervenientes
nas alfândegas e foram instituídas pela Portaria Conjunta EFB/DAS/ANVISA nº 1702 de
7 de novembro de 2018. Tem por objetivo promover a discussão de propostas de
aprimoramento de procedimentos relativos à exportação, à importação e ao trânsito de
mercadorias, além de promover a participação colaborativa nos processos de
implementação de medidas e de iniciativas de facilitação do comércio, entre
intervenientes em comércio exterior e órgãos e entidades públicos.
Elas são constituídas pela Receita Federal, a Defesa Agropecuária, a Anvisa e por
convidados, sendo os últimos divididos entre:
Permanentes: são os importadores, exportadores e recintos onde são realizados os
despachos aduaneiros;
Demais: são outros órgãos ou entidades públicos ou privados.

As competências das COLFACS incluem:
- Resolver situações e problemas locais que afetam procedimentos relativos à exportação,
à importação, ao trânsito de mercado e à facilitação do comércio, em recintos de zona
secundária, portos, aeroportos e pontos de fronteira terrestre;
- Propor ao Comitê Nacional de Facilitação do Comércio medidas de facilitação;
- Implementar as diretrizes e as decisões do Comitê Nacional de Facilitação do Comércio.
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ESTUDO DE TEMPOS DE LIBERAÇÃO DE CARGAS (TIME RELEASE
STUDY)
Os tempos medidos compreendem o processo integral da importação, ou seja, desde a
chegada do veículo transportador até a entrega da carga ao importador, envolvendo todas
as unidades nos modais aéreo (foram 21 unidades) e marítimo (22 unidades no total) e as
duas principais do modal rodoviário, que juntas responderam por cerca de 46% da
movimentação do modal.3

Fluxo 1 – Canal Verde sem Licenciamento – Representa 87,25% do total de declarações
de importação (DI)
Fluxo 2 – Canal Verde com Licença de Importação (LI) – Representa 10,42% do total de
declarações
Fluxo 3 – Canais Amarelo e Vermelho sem Licenciamento – Representa 2,09% do total
de DI´s no Siscomex Importação
Fluxo 4 – Canais Amarelo e Vermelho com Licenciamento – Representa 0,24% do total
de declarações
Ao medir os tempos médios por modais de transporte, ou seja desde a Chegada do veículo
transportador da carga até a Entrega da carga ao Importador, foram encontrados os
seguintes dados:
- Modal Aéreo: 5,8 dias
- Modal Marítimo: 9,7 dias
- Modal Rodoviário: 2,3 dias

3

Fonte: https://www.fazcomex.com.br/blog/liberacao-de-cargas-de-importacao/
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Expectativas futuras:

COMPLIANCE E O NOVO GERENCIAMENTO DE RISCO
Como a empresa já pode se preparar?
Processo de trabalho:
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Os objetivos da CORAD são: gerenciar o risco nacional, realizar a integração e fazer o
acompanhamento (relatoria).
Será feito o balanceamento entre segurança e agilidade, conforme a seguir:

Exemplos de atuação típica da aduana:
- Comércio com países sancionados (ex.: Coréia do Norte)
- Mercadorias em desconformidade com padrões de segurança
- Lixo de outros países
24 de novembro de 2020
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- Pirataria e contrafação
- Drogas e armas

Momentos da atuação:
Haverá a atuação em momentos variados das cadeias logísticas. O Gerenciamento de
Riscos inclui a habilitação e credenciamento dos operadores, o controle de cargas e
despacho aduaneiro e auditorias fiscais e operacionais. Além disso, é realizada vigilância,
repressão aduaneira.
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Exemplos de cada camada:
1ª camada (topo) – empresas de fachada
2ª camada – empresas que vendem ‘serviços’ de importação com pagamento a menor de
tributos
3ª camada – pequenas empresas que estão iniciando no comércio exterior
4ª camada (base) – grandes empresas com setor especializado em comércio exterior

CONFORMIDADE (COMPLIANCE):
- Cooperação entre o público e o privado;
- Estímulo à autorregularização;
- Menos custosa em termos de esforço de fiscalização – maior alcance do universo
intervenientes de comércio exterior.
APLICAÇÃO DA LEI (ENFORCEMENT):
- Fiscalização tradicional;
- Mais custosa em termos de esforço de fiscalização – menor alcance do universo de
intervenientes de comércio exterior
 estratégias distintas de acordo com nível de risco subjetivo (histórico) de forma a
promover a conformidade aduaneira para todos os intervenientes

NOVO GERENCIAMENTO DE RISCO (GR)
O novo GR tem como premissa valorizar o histórico de atuação de cada empresa/pessoa
que participa do comércio exterior. Não somente o histórico de irregularidades (negativo),
mas o histórico de solução de inconformidades (positivo).
Outra premissa é a manutenção do comportamento conforme por meio de monitoramento
de atuação. A atuação é diferenciada para cada camada da pirâmide.
Empresas sem certificação OEA podem ter níveis de seleção em zona primária bastante
baixos e depender do histórico de atuação.

HABILITAÇÃO NO COMÉRCIO EXTERIOR
Cronologia do Processo:
2002-2011: todo requerimento feito em processo papel. Muitos documentos.
2012-2017: todo requerimento feito em e-processo. Use de dados RFB
2017/2018: Sistema HABILITA – auto habilitação via certificado digital em alguns casos
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2020: Sistema HABILITA – habilitação automática como regra geral + Gestão de Risco
+ 12 meses de inatividade
Benefícios do novo modelo
Declarantes de Mercadorias de Comércio Exterior: autosserviço, agilidade, baixo custo
e simplicidade.
Declarante Pessoa Física: dispensa de habilitação, uso de certificado digital, controle na
gestão de riscos em zona primária
Receita Federal: direcionamento de servidores para revisão de ofício seleção por gestão
de riscos) e integração da habilitação às demais etapas do controle aduaneiro
Brasil: inovação, simplificação e agilidade no comércio exterior

REVISÃO DE ESTIMATIVA
Necessário em apenas 5% dos casos. Necessita documentação mínima para a
comprovação da capacidade financeira superior a previamente estimada e a capacidade
operacional. Realização da análise documental (presença e conformidade).
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CONCLUSÃO
A agenda e facilitação de comércio prevê uma aproximação do setor público com o setor
privado, que realizará mapeamento, testes, revisão e acompanhamento dos processos
internacionais, visando a desburocratização dos procedimentos e uma melhoria no
ambiente dos negócios e no comércio internacional de bens.
A Receita Federal realizou a implementação do Programa OEA, cujo qual proporcionou
à aduana o aumento de parceria com a iniciativa privada, sendo que este ajudou o
direcionamento do sistema aduaneiro. Assim, as empresas que fazer parte do Programa
OEA se beneficiam por operar de acordo com as normas que estão em conformidade com
a aduana e passam por um processo de fiscalização de menor rigor.
Para obter mais informações, é possível acessar o Portal Único, que é uma plataforma que
contém o fluxo único de informações e visão compartilhada para todos os intervenientes
do comércio exterior, públicos e privados, integrando sistemas de controle aduaneiro,
administrativos e fiscal.

FONTE
EVENTO SAINDO DA CRISE MAIS COMPETITIVOS - AVANÇOS NA AGENDA
DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO. novembro de 2020, São Paulo, PROCOMEX e
Receita Federal Brasileira.
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