
SEMINARIO CTPAT “LO IMPREDECIBLE EN UN MUNDO VIRTUAL” - 2021 

 

Foi realizado, nos dias 20 e 21 de abril, importante Seminário C-TPAT (Customs 

Trade Partnership Against Terrorism) – 2021. O evento teve como base a cidade de 
Monterey no México. O programa CTPAT (Parceria Público Privada Contra o Terrorismo), 
em uma tradução livre, é o instrumento análogo ao Programa OEA Brasileiro, 
administrado pela Receita Federal do Brasil. Importante ressaltar que um dos principais 
objetivos da equipe OEA Brasileira é materializar o Acordo de Reconhecimento Mútuo 
com o programa norte americano.  

O objetivo do evento foi explorar novas formas de validação para os programas de 
compliance aduaneiro tais como o CTPAT e o OEA. Participaram do evento o Diretor 
Nacional do CTPAT dos EUA, a equipe CTPAT sediada em Washington DC, especialistas 
em CBP (Customs Border Protection – Aduana Americana) /CTPAT da sede em Houston 
e especialistas internacionais em segurança da cadeia de suprimentos.  

Primeiramente foi apresentado o tópico: “Actualización del programa CTPAT” pelo 
Diretor Nacional, Manuel Garza, CTPAT Washington, DC. 

Estado do Programa CTPAT 

O CTPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism) é uma associação entre o 
CBP e os intervenientes de comércio exterior para proteger as Cadeias de Suprimentos 
Internacionais. Busca identificar brechas na segurança, implementar melhores práticas 
específicas de segurança manter a integridade da carga que ingressa nos Estados 
Unidos. 

Conquistas Recentes 

Fortalecimento da Segurança da Cadeia Logística: várias apreensões recentes de 
narcóticos são o resultado de que os associados da CTPAT informaram ao seus 
Especialistas na Segurança da Cadeia de Estoque (Logística) (SCSS) das anomalias 
encontradas na Cadeia. 

Priorização do Cumprimento Social: o CTPAT está desenvolvendo requisitos contra 
o trabalho escravo que se incorporam no ano fiscal 21, como parte dos esforços de toda 
a agência para combater esta prática nas cadeias logísticas globais 

Colaboração dos Sócios Globais: o CTPAT trabalha em estreita colaboração com seus 
homólogos internacionais por meio de acordos de relacionamento mútuo (MRA) e em 
consonância com a Organização Mundial das Aduanas (WCO) para promover a padronização 
global das melhores práticas de segurança da cadeia logística. Em janeiro de 2021, EUA. e o 
Reino Unido firmaram virtualmente um MRA. 

CTPAT em números 

Atualmente são mais de 11.100 membros do programa CTPAT, 301 membros do 
Cumprimento Comercial do CTPAT, 234 suspensões e renovações de membros do ano 
de 2020, 13 acordos de reconhecimento mútuo, 53% das importações ao EE. UU. por 
valor são certificados CTPAT, mais de 90 apresentações ou eventos durante o ano de 
2020, 99.5% de porcentagem de cumprimento de segurança estabelecidos pelo CTPAT 



pelos membros do CTPAT e 31.8 milhões de economia de custos para os membros do 
CTPAT devido ao benefício de redução dos custos operacionais relacionados com a 
cadeia de suprimentos internacional. 

Prioridades Chaves para o Ano Fiscal 2021 

Reforçar a Segurança Mundial da Cadeia Logística: defender a adoção global das 
normas do CTPAT para a segurança de ponta a ponta para fazer frente às ameaças 
emergentes de toda a cadeia logística mundial 

Implementar o Processo de Validações Virtuais: potencializar um enfoque 
baseado no risco que priorize os membros elegíveis para o processo de validação virtual 
para impulsionar o progresso das validações. 

Escala CTPAT de Cumprimento Comercial: Finalizar a implementação do 
Cumprimento Comercial que permite o CTPAT ser um programa de OEA de pleno direito 
para garantir o cumprimento por parte dos importadores e das leis comerciais dos 
Estados Unidos. 

Prioridades Adicionais para o Ano Fiscal de 2021 

⬧ Começar a transição da atual plataforma CTPAT Portal à Salesforce com OIT 
para otimizar os processos dos Membros e melhorar a tomada de decisões baseadas em 
dados; 

⬧ Definir o enfoque do CTPAT para incorporar o E-Comercio no programa e 
identificar envios de comércio eletrônico de baixo risco; 

⬧ Finalizar e implementar os Requisitos de Trabalho Escravo com a OIT e a 
indústria para apoiar a adoção de medidas de mitigação deste risco por parte dos 
membros do programa; 

⬧ Avaliar os resultados do Estudo sobre o Sentimento do Programa desenvolvido 
pela Universidade de Houston para identificar áreas para implementar avanços ao 
Programa; 

⬧ Aperfeiçoar o processo de entrega e compilação de dados para conceder novos 
benefícios para os membros, elevar a eficiência do processo e o acesso às métricas 
quantitativas; 

⬧ Atualizar as normas SAFE e o guia de implementação do OEA com a Organização 
Mundial de Aduanas para fortalecer a Segurança das Cadeias Logísticas. 

Universidade de Houston Consórcio 

Metas de Estudo:  

-  Realizar uma estimativa informativa que resuma as percepções do programa 
CTPAT; 

- Identificar melhoras de custo-benefício para os membros da indústria e do 
programa CTPAT; 

- Avaliar o programa para identificar desafios e sugestões de melhoria; 

- Estabelecer métricas de desempenho do Programa baseadas em novas e 

existentes.  



Resultados Preliminares: 

✓ 33% dos membros do CTPAT participaram da pesquisa 
✓ 24% do CTPAT Field Office foram entrevistados 
✓ Milhares de comentários de textos livres dos membros foram recebidos e 

analisados como parte da pesquisa 
✓ Mais da metade dos entrevistados disseram que os benefícios da adesão ao 

CTPAT superam o custo, que foi consideravelmente mais alto que a pesquisa do 
Programa em 2007. 

 

Melhorias de Segurança do CTPAT 

Melhorias dos Critérios mínimos de Segurança: para se manter em dia num 
ambiente cheio de ameaças em evolução, o CTPAT avalia continuamente os requisitos 
do programa e implementou melhorias nos Critérios Mínimos de Segurança (MSC) em 
janeiro de 2020. As atualizações incluem: 

- Nova categoria de critérios de Segurança Agrícola 

- Requisitos de Cibersegurança melhorados 

- Foco na visão e responsabilidade da Segurança Corporativa 

- “Deve-se” como critério sobre as normas de Cumprimento Social 

Prioridades da Validação Virtual:  

O CTPAT desenvolveu um processo de validação virtual que aproveitará um 
enfoque baseado no risco para identificar os membros elegíveis, impulsionando o 
progresso da validação pendente e servirá como um benefício futuro para certos 
membros. As prioridades chave incluem: 

▪ Aproveitar a tecnologia avançada e a segurança para validações virtuais a fim 
de reduzir o acúmulo de validações; 

▪ Continuar aperfeiçoando o processo de validação virtual para agilizar e 
automatizar ações para validações eficientes e efetivas; 

▪ Demonstrar o cumprimento pelos membros do programa mediante análises 
dos dados capturados durante as validações virtuais; 

▪ Reduzir a carga administrativa mantendo o rigor do processo de validação do 
CTPAT. 

Atualizações do Perfil de Segurança 

O CTPAT: 

✓ Lançou um novo perfil de segurança no portal CTPAT em 1 de junho de 2020, e 
mandou orientações aos membros para começar a atualizar seus perfis; 

✓ Revisou e aprovou 5.769 dos 7.234 perfis de segurança apresentados pelos 
membros até 26 de janeiro de 2021; 

Também, foi abordado o tema “Mejores prácticas para la utilización estratégica 

de la tecnología de seguridade” por Angel Rivera, Vice-presidente de Operações, 
“Danbee Investigations” 



Três realidades sobre a tecnologia de segurança na cadeia logística 

1. Pequenas empresas não precisam gastar como as grandes para 
aproveitar os benefícios que a tecnologia da segurança proporciona; 

2. Muitas empresas de tecnologia da segurança tratam de vender o que a 
empresa gostaria de comprar e não exatamente o que elas precisam; 

3. Não importa o quanto é investido na tecnologia da segurança se não é 

investido corretamente. 

Temas a serem tratados: 

- Razões do porquê sistemas de detecção de intrusos e vídeos não tem protegido 
as cadeias logísticas contra os ataques internos e externos; 

- Conversão em compradores educados evitando erros que muitas empresas 
cometem ao comprar tecnologia de segurança; 

- Estratégias já comprovadas que ajudam a obter uma inversão máxima de seu 
orçamento. 

Se não for possível entender as debilidades e as forças dos sistemas de segurança, 
é pouco provável que seja identificada as vulnerabilidades significativas que existem, 
que enfim poderiam resultar numa violação importante na segurança. 

Debilidades Inerentes com o Projeto de Sistemas de Detecção de Intrusões 

Os problemas podem começar com os provedores do sistema: 

- Os representantes de vendas nem sempre são educados sobre como seus 
sistemas são derrotados. Seu enfoque se concentra no marketing não nas perícias; 

- Ao menos estão sob pressão para vender certa tecnologia; 

- O fornecedor do sistema tem uma responsabilidade muito limitada se os 
sistemas falham. 

 
Por fim, o CBP (Customs Border Protection – Aduana Norte Americana), 

apresentou seu plano de revalidações para os membros CTPAT por meio de vídeo 
conferências, como forma a prosseguir com o programa. 

 
Neste ponto cabe elogiar a capacidade e a determinação da equipe OEA da 

Receita Federal do Brasil. Em seminário realizado pela OAB no dia 14 de abril esta 
equipe anunciou o início das visitas de validação a serem realizadas de forma virtual 
para às duas modalidades do programa do operador econômico autorizado brasileiro 
(modalidade segurança e modalidade conformidade). Também estendeu a visita 
virtual para o procedimento muito de monitoramento para os intervenientes já 
certificados tenho um programa. 

 
Desta forma enquanto os administra uns do programa CTPAT norte americano 

anunciam o início das revalidações (monitoramento), nossa aduana representada 
pelo grupo OEA, não só pratica as validações na modalidade conformidade desde o 
ano de 2020 como estende esta estratégia para a modalidade segurança e para o 
acompanhamento das empresas já certificadas. Parabéns ao grupo OEA – RFB.      



 
Fonte: EVENTO SEMINÁRIO C-TPAT (Customs Trade Partnership Against 

Terrorism). Abril de 2021, Monterey, México. Equipe CTPAT. 


