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O CENÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA 
DA CADEIA LOGÍSTICA

- Crescimento significativo nas
apreensões em zona primária,
majoritariamente na exportação.

- Método mais comum de
contaminação: Rip-On e Rip-Off.

- Necessidade de participação da
Aduana e Setor Privado com vistas ao
aumento da segurança da cadeia
logística internacional das empresas
brasileiras.
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LOGÍSTICAS



O QUE PEDE O REQUISITO?

GESTÃO DAS CADEIAS 

LOGÍSTICAS

Requisito a. Deve existir processo de

gestão de riscos das cadeias logísticas

internacionais em que atua o operador,

com revisão anual ou em período

anterior, caso necessário.



O QUE CONSTA NO QUESTIONÁRIO DE AUTOVALIAÇÃO?

*Se a resposta for NÃO para algum questionamento, 
adapte seus procedimentos antes de apresentar o 

requerimento de certificação.

a. O requerente dispõe de 
processo de gestão das 
cadeias logísticas 
internacionais em que atua?

b. Referido processo possibilita 
identificar todos os 
operadores econômicos ao 
longo da cadeia logística?

c. O processo permite avaliar os 
operadores de acordo com 
seu risco para a cadeia 
logística? 



QUAIS ELOS COMPÕEM A 
CADEIA LOGÍSTICA?

A partir da identificação de todos os
operadores econômicos com atuação ao
longo da cadeia logística, desde a origem
até o destino da mercadoria, busca-se
avaliá-los de acordo com seu risco para a
cadeia logística, a fim evitar parcerias com
operadores que representem ameaça à
cadeia logística internacional.



O QUE TEMOS ENCONTRADO 
NAS VALIDAÇÕES?

“Não faz parte do nosso escopo
realizar a gestão da cadeia logística
dos nosso clientes”



O QUE TEMOS ENCONTRADO 
NAS VALIDAÇÕES?

“A requerente realiza a gestão dos
parceiros comerciais com base no
limite de sua responsabilidade legal
em cada uma das operações”

“Não é possível gerir os operadores de
acordo com seu risco para a cadeia
logística quando parte dela ocorre fora
do território nacional”



O QUE TEMOS ENCONTRADO 
NAS VALIDAÇÕES?

“Nossos parceiros e
colaboradores são todos
empresas idôneas e
reconhecidas em seus
países ou estados. ”



RECOMENDAÇÕES E 
EXEMPLOS



RECOMENDAÇÕES 
E EXEMPLOS

“O método mais fácil, é claro, é selecionar parceiros que
sejam parceiros C-TPAT e / ou membros de programas
de segurança da cadeia de suprimentos de outros
governos.” (C-TPAT’s Five Step Risk Assessment, pág. 37).

Um método de avaliação de riscos não precisa,
necessariamente, ser de alta complexidade.
Exemplo: Alto, Médio e Baixo; Conforme ou Inconforme;
Risco Elevado, Médio ou Reduzido.

Constatar que um elo da cadeia possui risco, ainda que
não seja possível reduzí-lo, já é parte do gerenciamento
de riscos.



Para operadores com numerosas cadeias
logísticas, o foco principal deve ser em
cadeias de maior risco;

Reavaliações devem ser realizadas no
mínimo anualmente. Entretanto,
circunstâncias podem exigir a reavaliação
de risco de forma mais frequente.

A empresa deve demonstrar que busca
realizar o que está ao seu alcance para
reduzir o risco de suas cadeias logísticas.

RECOMENDAÇÕES 
E EXEMPLOS



UMA VEZ IDENTIFICADA 

UMA OCORRÊNCIA, 

EVENTO DE RISCO OU 

CONTAMINAÇÃO, O QUE 

FAZER?



Infração eventual ou evento 
de risco não são sinônimos 
de exclusão do Programa OEA

01 Uma empresa pode ser excluída em razão
de uma infração ou contaminação?

02 Eventos de risco dolosos quebram a
confiança e a parceiria.

03
Os eventos de risco são avaliados dentro do
contexcto, que envolve gravidade, reiteração
e tipo de evolvimento.

04 O OEA tem responsabilidade pela
melhoria continua.



O que a empresa faz após a
identificação de um evento de
risco ou infração é determinante
para o cumprimento dos requisitos
do Programa OEA

Tão importante quanto ter um número
reduzido de eventos de riscos, é o que a
empresa faz após identificá-los.

Uma empresa OEA deve possuir um
modelo de gerenciamento de risco que seja
capaz de identificar falhas e corrigi-las
proativamente.



O operador deve ser proativo na elaboração dos
planos de ação e na comunicação junto ao Programa OEA

01

02

03

04

A comunicação junto ao ponto de contato não deve ser apenas acerca
de benefícios, mas deve server também para ajudar a empresa.

Mesmo quando uma ocorrência não for detectada pela Aduana, o OEA
deve agir proativamente na sua correção.

Os planos de ação que gerem alterações de procedimentos devem ser
atualizados no Questionário de Autoavaliação – QAA.

Ocorrências graves devem ser informadas ao Ponto de Contato com
agilidade.




