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1. RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo explicar os incentivos da OMA à 

implementação de melhorias e novas tecnologias e os impactos causados no setor 

de serviços, e para tanto, apresenta o Programa OEA (operadores econômicos 

autorizados). Para tanto, apresenta informações sobre a Organização Mundial das 

Aduanas que representa 98% do comércio internacional e controla a entrada e saída 

de todas as mercadorias nos países, sendo representada no país pela Receita 

Federal do Brasil, bem como o Programa dos operadores econômicos autorizados, 

que certifica empresas com operações de baixo risco. Vale consignar, que tais 

empresas ganham diversos benefícios e tornam-se parceiras das aduanas, sendo 

reconhecidas como empresas confiáveis e seguras, além do destaque no mercado. 

PALAVRAS-CHAVE: COMÉRCIO EXTERIOR. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

ADUANAS. OPERADORES ECONÔMICOS AUTORIZADOS. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Tanto a tecnologia quanto o Comércio exterior vêm avançando e crescendo 

cada vez mais, e juntos são capazes de transformar o mundo comercial em um 

ambiente mais moderno e eficaz. Em 1948 na Europa surgiu um grupo de trabalho 

que tinha por objetivo criar a União Aduaneira Europeia, sendo este mesmo grupo, o 

responsável pela elaboração da Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas, medida 

criada em 1950 para a classificação de mercadorias nas Tarifas de Alfândegas. Tal 

grupo foi transformado no Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA), hoje ditando 

as normas a nível internacional em matéria aduaneira, sobretudo tarifária. Devido ao 

crescimento de membros, foi adotado o nome de Organização Mundial de Aduanas 

pelo conselho.  

Este artigo tratará da Organização das Nações Unidas como organização que 

acopla em seu organograma a OMA (Organização Mundial das Aduanas) e a OMC 

(Organização Mundial do Comércio), a seguir abordará a importância da OMC e da 

sua atuação no comércio mundial. E por fim, apresentará as diretrizes da OMA e a 

adoção de suas regras no Brasil pela Receita Federal, informando, ainda sobre a 

implementação dos operadores econômicos portuários e sua aplicabilidade no 

Brasil. 

 

 



 

 

 

3. OBJETIVOS 

Este artigo tem como objetivo geral descrever as funções da Organização Mundial 

de Aduanas como instrumento incentivador da implementação de novas tecnologias 

nas prestações de serviços no setor portuário. E, ainda, como objetivos específicos, 

entender como funciona a organização mundial de aduanas, apresentar as novas 

tecnologias utilizadas no setor portuário, bem como estudar de forma aprofundada 

as funções dos novos operadores econômicos autorizados e as novas formas de 

prestação de serviços no setor portuário. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste presente artigo será a pesquisa bibliográfica, 

experimental e explicativa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

5.1 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS E SUAS CONEXÕES 

O principal objetivo da ONU é garantir a paz e a segurança internacional por 

meio do bom relacionamento entre países, amenizando as desigualdades sociais ao 

redor do mundo. Desta forma, criou diversas conexões com Organizações para 

melhorias econômicas, políticas e sociais dos Estados Soberanos, apresentando um 

papel importante na busca pela cooperação internacional. A Organização Mundial do 

Comércio (OMC) e a Organização Mundial de Aduanas (OMA) são organizações 

intergovernamentais consideradas braços da ONU, ou seja, foram  pensadas, 

negociadas  e  implementadas  no  âmbito  das   Nações  Unidas, visando auxiliar os 

países na implantação de regras igualitárias, promovendo a facilitação e 

liberalização do comércio e a segurança nas aduanas de todo o mundo, tendo em 

vista o aumento das transações e volume comercial advindos da globalização.  

 Vale consignar o papel da OMC no comércio, atuando como uma das 

organizações que mais auxiliaram o crescimento e a regulação do comércio mundial, 

bem como a sua parceria com outros entes e organizações, tal qual a OMA, que 

atua em colaboração com a OMC, indicando diretrizes para os portos, sempre na 

busca da garantia de segurança, manutenção do equilíbrio e introdução da 

qualidade nas movimentações de comércio exterior. Assim, apesar das regras de 

origem e valoração aduaneira terem sido criadas no âmbito da Organização Mundial 



 

 

 

do Comércio, quem regularizou seus aspectos técnicos foi a Organização Mundial 

de Aduanas. 

 

5.2 A ATUAÇÃO DA OMA POR MEIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A 

IMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS TECNOLÓGICAS 

 A Receita Federal do Brasil é de extrema importância para a efetividade da 

Organização Mundial de Aduanas, como será tratado a seguir.   

“A Secretaria da Receita Federal do Brasil é um órgão 

específico, singular, subordinado ao Ministério da Fazenda, 

exercendo funções essenciais para que o Estado possa 

cumprir seus objetivos. É responsável pela administração dos 

tributos de competência da União, inclusive os previdenciários, 

e aqueles incidentes sobre o comércio exterior, abrangendo 

parte significativa das contribuições sociais do país” (Site da 

Receita Federal do Brasil). 

Diariamente, o Brasil recebe um valor alto de mercadorias, sejam elas 

insumos, alimentos, carros, equipamentos, commodities, entre outros. Portanto, as 

funções realizadas pela Receita Federal são de extrema importância para o trabalho 

da Aduana brasileira, ou seja, para o controle de tudo que entra e sai do país e 

também para que não haja nenhum tipo de ilegalidade ou irregularidade durante as 

operações de comércio exterior. O trabalho é realizado por profissionais 

extremamente competentes, a fim de garantir e controlar a segurança dos portos e 

aeroportos brasileiros, consequentemente, do país. Segundo o site da RFB, a 

Secretaria da Receita Federal do Brasil subsidia o Poder Executivo Federal na 

formulação da política tributária brasileira, previne e combate a sonegação fiscal, o 

contrabando, o descaminho, a pirataria, a fraude comercial o tráfico de drogas e de 

animais em extinção e outros atos ilícitos relacionados ao comércio internacional. 

Atualmente, são realizadas mais de 3.000 operações de vigilância e 

repressão ao contrabando e descaminho. Operações nas quais tem como função 

combater as práticas desleais à legislação brasileira. As apreensões realizadas 

nessas operações cresceram 54% nos últimos 3 anos, o que quer dizer que  a 

Receita Federal evoluiu no combate às ilegalidades e irregularidades. Além disso, a 



 

 

 

Aduana brasileira realiza o processo de destruição de produtos que entram no país 

ilegalmente, inclusive produtos falsificados, piratas.   

Além da preocupação da Aduana brasileira com o controle rigoroso sobre as 

mercadorias, ela também se preocupa com a facilitação do comércio. E para isso, 

investe em tecnologias que buscam agilizar e facilitar as operações de comércio 

exterior com rapidez, como por exemplo, sistemas que aceleram a liberação de 

mercadorias, reduzindo custos e assegurando transparência e previsibilidade para 

os operadores. Entre os exemplos, podemos citar; o aperfeiçoamento de sistemas 

de gestão de riscos, o aprimoramento do Siscomex que fez com que as 

importações, exportações e liberações de cargas se tornassem mais ágeis; a criação 

do aplicativo APP importador, onde o usuário pode acompanhar o despacho 

aduaneiro da mercadoria, fazer simulações, cálculos de tributos, consultas de NCM 

e alíquota de produtos; aplicativo E-DBV (controle de bagagens) onde o viajante 

pode declarar os bens requeridos por tablete ou smarthphones, além de receber 

dicas e orientações; e por fim, a criação do programa Operador Econômico 

Autorizado. 

Em 2014, em parceria com a Confederação Nacional de Indústria e com a 

Aliança Procomex, a Receita Federal anunciou mais um padrão internacional: o 

programa brasileiro de Operador Econômico Autorizado (OEA). Segundo a OMA, um 

dos grandes desafios para as administrações aduaneiras é conseguir proporcionar 

segurança durante a cadeia logística e o fluxo do comércio internacional. Com o 

programa OEA, surge uma facilitação no  mecanismo de controle 

e gestão de fluxos. O principal objetivo do programa é colocar o Brasil em condição 

de país exportador seguro. 

“A internacionalização dos controles aduaneiros e a cooperação entre 

governos e suas instituições se tornaram condições necessárias para o 

combate efetivo a práticas desleais de comércio, contrabando, narcotráfico, 

pirataria, tráfico de armas, lavagem de dinheiro e a proteção às sociedades 

de forma geral” (ALBERTO; CARLOS, 2014, Site da Receita Federal do 

Brasil). 

5.3 OPERADORES ECONÔMICOS AUTORIZADOS 

 Este programa, permite as empresas que apresentam baixo risco em suas 

operações, serem certificadas  pela Aduanas,   além   de   receberem    diversos   

benefícios   como ;   agilidade  dos  procedimentos  de segurança e controle de 



 

 

 

mercadorias, redução da burocracia e economia de custos, entre outros. Para que 

uma empresa receba esse certificado, ela deve estar de acordo com as normas 

estabelecidas pela Organização Mundial das Aduanas (OMA) ou  por  entidades  

que tratam da segurança da cadeia logística, ou seja, a empresa deve estar em dia 

com a segurança física da carga e também com o cumprimento das obrigações 

fiscais e aduaneiras. A partir do recebimento do certificado, a empresa se torna uma 

parceira das Aduanas. Isso quer dizer que a empresa é confiável por cumprir com 

todas as regras pré-estabelecidas. 

O programa OEA representa também a efetivação do Acordo de Bali, 

assinado em 2013 no âmbito da Organização Mundial do Comércio, por meio do 

qual o Brasil se comprometeu a incluir medidas de facilitação do comércio para 

redução dos custos de suas transações internacionais. A meta é que em 2019, 50% 

dos documentos de importação e exportação sejam registrados por empresas 

credenciadas com o OEA.   

As principais vantagens desse programa no Brasil são: o país poderá assinar 

acordos de reconhecimento mútuo e interesses bilaterais com outros países; a 

inclusão no programa proporciona e facilita o comércio internacional, tornando-o 

seguro e confiável, além de melhorar a imagem do Brasil.  

 

5.4 FASES DO PROGRAMA BRASILEIRO OEA 

 O programa OEA está sendo implementado em três etapas, são elas: 

1º) OEA Segurança - Esta etapa entrou em vigor em março de 2015, sendo voltada 

para a exportação, com a finalidade de certificação dos operadores de baixo risco 

em relação à segurança física da carga. As vantagens da adesão ao OEA 

Segurança é que a empresa pode ser reconhecida pela RFB como operador seguro 

e confiável, bem como ela será reconhecida por empresas internacionais, permitindo 

a ampliação do seu leque de oportunidades de negócios.  

2º) OEA Conformidade - Entrou em vigor no primeiro semestre de 2016, e tem por 

finalidade a certificação dos operadores que possuam procedimentos que 

assegurem o cumprimento das obrigações tributárias e aduaneiras no âmbito das 

importações. O OEA Conformidade acabou substituindo o regime Linha Azul e 

estabeleceu um processo de transição às empresas nele certificadas, garantindo-

lhes os benefícios já adquiridos. Um dentre os vários benefícios que uma empresa 

adquire ao aderir o OEA Conformidade envolve, por exemplo, a possibilidade de 



 

 

 

redução do percentual de cargas selecionadas para canais de conferência de 

importação e quando selecionadas, a possibilidade de prioridade no despacho. 

3º) OEA Integrado - Esta fase foi lançada em dezembro de 2016, e se destaca pela 

incorporação de Agências do Governo, como Secex, Anvisa, entre outras, aderirem 

ao programa OEA, com a finalidade de agilizar e integrar os procedimentos de 

controle do comércio exterior.  

 

5.5 PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE CERTIFICAÇÃO E 

MONITORAMENTO 

 Poderá participar do programa OEA todos aqueles que fazem parte da cadeia 

logística, são eles: exportadores, depositários, despachantes aduaneiros, agentes 

logísticos, entre outros. 

 Para que uma empresa faça parte do programa, além de ter que cumprir com 

todas as normas instituídas pela OMA, a empresa deve passar por outros 

processos, entre eles: A auto avaliação; aonde o requerente deverá responder o 

Questionário de Auto avaliação (QAA), lembrando que precisará de documentos 

para comprovar suas respostas. A Formalização da solicitação da certificação; 

aonde o requerente solicitará o processo formal, apresentando o QAA junto com os 

documentos necessários, e desta forma o processo entra em análise. 

Em seguida, o exame dos requisitos de admissibilidade; que envolve a 

verificação dos cumprimentos obrigatórios, entre eles, a formalização da solicitação, 

a adesão ao domicílio tributário eletrônico (DTE), a escrituração contábil digital, a 

regularidade fiscal, a inscrição do CNPJ e o recolhimento de tributos federais há no 

mínimo 24 meses, além da comprovação de atuação há 24 meses como 

interveniente passível de certificação, por fim, a inexistência de indeferimento em 

solicitação OEA nos últimos seis meses. Já para os despachantes, faz-se 

necessário o mínimo de comprovação de três anos de experiência, aprovação no 

exame de qualificação, adesão ao conhecimento de transporte eletrônico. 

A empresa ainda deve passar pela análise de conformidade; aonde serão 

verificados os cumprimentos dos critérios de confiabilidade e segurança na cadeia 

logística. E na etapa final, deve comprovar a certificação expedida pela OEA em 

parceria com a Aduana-empresa; após a confirmação dos requisitos. Vale consignar, 

que os Operadores Econômicos Autorizados estarão submetidos a 



 

 

 

acompanhamento quanto à manutenção dos requisitos necessários para a 

certificação constantemente. 

 

6. RESULTADOS 

6.1 OS OPERADORES ECONÔMICOS AUTORIZADOS FRENTE À CRISE 

 Os operadores econômicos autorizados estão estabelecidos na estrutura 

normativa da OMA da seguinte forma: 

 "... uma parte envolvida no movimento internacional de 

mercadorias, a qualquer título, que tenha sido aprovado por, ou em 

nome de uma administração aduaneira nacional como estando em 

conformidade com as normas da OMA ou com normas equivalentes 

em matéria de segurança da cadeia logística”. 

Muitas empresas vêm aderindo ao mesmo, como foi o caso da Localfrio. 

Segundo seu diretor comercial, “a crise que vivenciamos leva os clientes a se 

tornarem mais exigentes, e a certificação se torna um diferencial. Além disso, a visão 

precisa ser de longo prazo, e o mercado desaquecido também contribui para uma 

revisão mais aprofundada dos processos internos das empresas e da 

implementação das melhores práticas como a do OEA. É o momento de se dedicar 

a essas melhorias e se preparar para melhores dias no mercado”. No site da Receita 

Federal pode-se conferir uma lista com outros operadores já certificados. 

Bruno Ferretti, gerente Comercial da Embraport, destaca que esta certificação 

coloca a Embraport em condição de exportador seguro, aumentando a credibilidade 

da empresa no mercado internacional.  “Nos tornarmos um OEA significa que 

adotamos procedimentos que garantem a total segurança das cargas que 

movimentamos perante os órgãos fiscais e aduaneiros”, destaca.  

É possibilitado, ainda, pelo certificado uma aliança à alfândega gerando 

proximidade e agilização nos processos de importação e exportação, além de 

retratar baixo risco nas operações no quesito segurança física de carga e no 

cumprimento de suas obrigações aduaneiras. Já obrigatório na União Europeia, o 

OEA poderá ser o grande diferenciador de mercado nos próximos anos, o parceiro 

logístico que se adaptar e conquistar o certificado oferecerá ao embarcador a 

chance de analisar processos, examinar padrões e identificar fraquezas corporativas 

ou organizacionais que ofereçam ao cliente maior segurança. 



 

 

 

Feita uma comparação entre empresas que já estão certificadas e empresas 

não certificadas, nota-se, no gráfico abaixo, que a partir de Junho/2015, quando foi 

implementado o benefício, o percentual de seleção para canais laranja e vermelho 

sofre uma queda brusca em relação aos que não fazem parte do Programa. 

Percebe-se que nesse mês e nos meses seguintes as empresas tiveram um grande 

percentual de diferença, sendo que as empresas OEA obtiveram índices de seleção 

somando aproximadamente 83% inferiores as não certificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico. “Seleção para canais de conferencia OEA X Não OEA”.    

<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-

Exportacao/oea/noticias/2015/empresas-oea-seguranca-tem-efetiva-reducao-do-percentual-de-

selecao-de-carga> 

 Segundo Leandro Barreto, em conversa com Fabrício Paulella, Diretor Executivo 

da Indaiá, empresa responsável pelo despacho aduaneiro de alguns dos maiores 

exportadores e importadores do Brasil, "foi possível confirmar que os importadores 

estão de fato sendo os maiores prejudicados pela greve da Receita Federal, exceto 

aqueles que já aderiram ao OEA - Operador Econômico Autorizado -, que têm suas 

cargas liberadas de forma automática, sem a necessidade de passar pelo crivo dos 

auditores." 

 Tal informação denota na prática, a importância da certificação, pois garante 

segurança e agilidade aos processos, impedindo que as empresas certificadas 

atuantes no comércio exterior estejam a mercê de intempéries políticos e 

instabilidade governamental. 
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  7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O papel das administrações aduaneiras no controle da segurança no 

comércio internacional aumentou muito desde os atentados terroristas de 2001, 

sendo que esta passa ser a principal função da "Aduana Moderna" – como 

concebida pela OMA no programa chamado de "Customs in the 21stcentury". 

A OMA vem acompanhando o crescimento tecnológico e com isso 

implementando novas tecnologias para facilitar o comércio mundial, como é o caso 

do Programa OEA, o mais importante e foco principal deste artigo, com o objetivo de 

identificar os impactos que traz no setor de serviços. 

Este Programa é o tema mais recente quando se trata de comércio exterior 

brasileiro, estima-se que dentro de  dois  anos  pelo  menos  50%  das  declarações 

registradas sejam  de  empresas  já certificadas. Diante das pesquisas realizadas, foi 

possível concluir que o OEA traz muitos benefícios para a cadeia logística e seus 

fundamentos são suficientes para uma forte evolução nesta área. Muitas empresas  

ainda  estão  se  preparando e outras nem  sabem da  existência do programa,  

tornando assim o mercado cada vez mais competitivo, ao que parece, os impactos 

trazidos com o Programa são positivos, pois seu objetivo é modernizar e facilitar com 

segurança os processos aduaneiros. Já são 124 operadores certificados no Brasil e 

esse número só tende a crescer. Empresas como Avon, TAM, BAYER e Honda já 

estão entre essas empresas, como também a Embraport que é o primeiro terminal 

no porto de Santos a ter o certificado e o terceiro no Brasil. 

A OMA trouxe alguns resultados importantes como o próprio SAFE, 

padronização de segurança; a realização da Convenção de Kyoto, que traz 

rigorosos padrões aduaneiros que simplificam e harmonizam procedimentos e além 

disso reforçam os controles de segurança nas operações aduaneiras; a Convenção 

de Istambul, em prol da simplificação e harmonização dos procedimentos 

aduaneiros, e da melhoria do processo de admissão temporária, respectivamente; 

os aplicativos criados pela Receita Federal para facilitação dos seus clientes e 

usuários; e o Programa OEA, como visto, de extrema importância para o comércio 

brasileiro e internacional.  

 

8. FONTES CONSULTADAS 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho cientifico: 

elaboração de trabalhos de graduação.10º Ed- São Paulo: Atlas, 2010 



 

 

 

CAPARROZ, Roberto. Comércio internacional esquematizado. São Paulo. 

Saraiva, 2012 

Carta das nações unidas e estatuto da corte internacional de justiça. Disponível 

em:< http://unicrio.org.br/img/CartadaONU_VersoInternet.pdf> Acesso em: 17 mar. 

2017.  

DONATO, Kamila.  Diante de crise, falta de oferta e baixa demanda OEA se 

destaca. Disponível em: <http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/direito-normas-

legislacao/diante-de-crise-falta-de-oferta-e-baixa-demanda-oea-se-destaca> Acesso 

em: 21 fev. 2017. 

Instrução normativa SRF Nº 327, de 09 de maio de 2003. Disponivel em: 

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto

=15217> Acesso em: 17 mar. 2017. 

Organização Mundial do Comércio. Disponível em: 

<http://brasilescola.uol.com.br/geografia/omc.html>  Acesso em: 21 fev. 2017. 

Organização das Nações Unidas. Disponível em: 

<http://infoescola.com/geografia/organizacao-das-nacoes-unidas-onu> Acesso em: 

21 fev. 2017. 

OLIVEIRA, Alexandre. A Organização Mundial das Aduanas. Disponível em: 

<http://www.liraa.com.br/conteudo/2330/a-organizacao-mundial-das-aduanas> 

Acesso em: 17  fev. 2017.  

Receita Federal Do Brasil. Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/> 

Acesso em: 17 fev. 2017. 

RESEK, José Francisco. Direito internacional público. 13º Ed-São Paulo. Saraiva, 

2011 

SOUZA, Reginaldo; LUCIANO, Cleiton; SOUZA, Genivaldo; SANTOS, Daniel; 

SILVA, Breno. O Programa Operador Econômico Autorizado (OEA Brasileiro) e 

as Operações Portuárias: Um Estudo Exploratório com Terminais Portuários. 

Disponível em: < http://www.cidesport.com.br/sites/default/files/a52175.pdf> Acesso 

em: 20 mar. 2017 

World Customs Organization. Disponível em: <http://www.wcoomd.org/> Acesso 

em: 17 fev. 2017.  


