Fase 3: Propostas de soluções para os
Complexos Portuários de Santos e de
Itajaí
Projeto: Análise de intervalos de tempos de trâmites
processuais e de movimentação de cargas na exportação e
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identificação de gargalos e ineficiências e suas causas, e na
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processos e para a redução dos tempos de cada etapa.
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Produto nº 5:

Resumo: O objetivo do Produto 5 do atual projeto é apresentar as Propostas de
Soluções, seu Nível de Complexidade e o Impacto Positivo que as mesmas poderão
proporcionar ao ciclo de Importação e Exportação, relacionados à situação atual dos
Complexos Portuários de Santos e de Itajaí. As propostas de soluções foram elaboradas
a partir da análise detalhada em conjunto com todos os elos envolvidos dos problemas
identificados e os impactos desses problemas nos tempos dos processos de exportação
e de importação. Conforme apresentado no Produto 4, os problemas foram
sistematizados por macro etapas e classificados pelas seguintes variáveis: porto, fluxo,
tipos de carga, interveniente envolvido, frequência e gargalo. No Produto 5
complementamos com os seguintes itens: Solução Proposta, Categoria e Subcritério,
Estimativa de Complexidade e Estimativa de Impacto. Ao todo 155 (cento e cinquenta e
cinco) Propostas de Soluções foram desenvolvidas. As soluções propostas se referem
aos 136 (cento e trinta e seis) problemas identificados e relatados no Produto 4, e estão
distribuídas entre os 12 (doze) processos investigados. As estimativas de complexidade
e de impacto positivo foram calculadas a partir de critérios e subcritérios estabelecidos
e relacionados para cada solução proposta. Por fim, como uma das entregas desse
produto, uma tabela foi incluída indicando o custo-benefício para cada solução proposta.
Esta métrica foi calculada a partir do nível de complexidade da mudança proposta com
o correspondente impacto positivo que a mesma pode gerar em redução de horas em
cada um dos ciclos avaliados.
__________________________
John Edwin Mein
Consultor
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GLOSSÁRIO
AALP – Área de Apoio Logístico Portuário
ABTRA - Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados
AFRMM – Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
AFC – Acordo de Facilitação Comercial
AFRFB – Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
BL – Bill of Lading
CE – Conhecimento eletrônico
CI – Comprovante de Importação
CTB – Código de Trânsito Brasileiro
COANA – Coordenação Geral de Administração Aduaneira
CODESP – Autoridade Portuária Local de São Paulo
CSI – Certificado Sanitário Internacional
DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DI – Declaração de Importação
DE – Declaração de Exportação
DECEX – Departamento de Operações de Comércio Exterior
DPF – Departamento da Polícia Federal
DTE – Declaração de Transferência Eletrônica
DU-E – Declaração Única de Exportação
GLME – Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira
GNRE – Guia Nacional de Tributos Estaduais
GRU – Guia de Recolhimento da União
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ICMS – Imposto sobre circulação de mercadorias e benefícios
IMO – International Maritime Organization
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
IPPC - International Plant Protection Convention
LI – Licença de Importação
NIC – Número identificador da carga
NIMF – Norma Internacional de Medida Fitossanitária
OEA – Operador Econômico Autorizado
ONFP- Organização Nacional de Proteção Fitossanitária
RADAR – Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros
RC – Registro de Operações de Crédito
RE – Registro de Exportação
SAT – Solicitação de Arqueação Técnica
SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados
SGTC – Sistema de gerenciamento de tráfego de caminhões
SIF – Serviço de Inspeção Federal
SIGSIF – Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal
SIGVIG – Sistema de Informações Gerenciais do Trânsito Internacional de Produtos e Insumos
Agropecuários
SPU – Secretaria de Patrimônio da União
TO – Termo de Ocorrência
TAPS – Trânsito Aduaneiro por Procedimento Simplificado
THC – Terminal Handling Charge
URF – Unidade da Receita Federal
VIGIAGRO – Sistema de Vigilância Agropecuária
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VGM – Verified Gross Mass

1. Introdução
O objetivo do projeto é a análise de intervalos de tempos de trâmites processuais e de
movimentação de cargas na exportação e na importação pelo modal marítimo, compreendendo
a identificação de gargalos e ineficiências, relacionando-os às suas causas. Para cada um dos
problemas apontados foram indicadas as ações necessárias para a melhoria dos processos e
para a redução dos tempos de cada etapa.
Este relatório reflete a última etapa do Projeto, com o qual se formaliza o atendimento
da Fase 3 e a entrega do Produto 5. O trabalho foi desenvolvido em três fases, cada uma delas
compreendendo a entrega de produtos específicos.
(A) Na Fase 1 realizou-se o levantamento de dados para os complexos portuários de Santos
e Itajaí (produtos 2 e 3). Nesta etapa, o Instituto Procomex promoveu reuniões de
mapeamentos nos portos. Nessas ocasiões foram detalhadas as atividades que
compreendem os fluxos de importação e exportação, além de identificados os
problemas e as oportunidades de otimização dos processos para três tipos de cargas:
contêiner, granel e roll-on roll-off.
(B) As informações obtidas na Fase 1 do projeto deram subsídio para a realização das fases
seguintes. Na Fase 2 (produto 4), a partir dos levantamentos nos portos, identificamos
as causas raízes dos problemas observados e, a partir da interlocução com diferentes
elos da cadeia logística (exportadores, importadores, comissárias de despacho, agentes
de carga, operadores portuários, armadores, Receita Federal do Brasil, entre outros),
coletamos insumos sobre as oportunidades de melhoria nos processos de exportação e
importação nos Portos avaliados neste estudo. Nesta etapa, para a identificação dos
gargalos e possíveis causas raízes, foram coletados dados sobre movimentação de
cargas e sobre os tempos associados a cada uma das atividades dos fluxos mapeados.
Com esses dados, foram calculados os intervalos de tempo das atividades do fluxo para
a identificação de gargalos, assim como foi elaborada uma matriz que expressa a relação
entre os problemas e suas causas raízes, identificando aquelas de maior centralidade.
Do mesmo modo, por meio da realização de um survey com algumas das empresas de
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maior representatividade nas movimentações de carga nos portos, foram realizados
questionamentos e coletadas informações sobre a frequência de ocorrência e o tempo
gasto com a resolução dos problemas levantados durante as primeiras semanas de abril
de 2017.
(C) A última Fase (Fase 3) deste projeto consiste na entrega deste relatório. Nele estão
desenvolvidas e sistematizadas as Soluções de Melhoria para os problemas e gargalos
identificados nas fases anteriores. A fim de criar critérios objetivos de avaliação do grau
de esforço de implementação das melhorias propostas, todas as soluções foram
categorizadas entre prática/procedimento/processo, base normativa, sistema e leis. A
categorização permitiu que fosse estimado o grau relativo de dificuldade de
implementação ao passo em que foram calculados os tempos dispendidos pelas
empresas com os problemas captados pelo survey, dando a dimensão do impacto médio
de cada um dos problemas nos fluxos avaliados. Estes dois indicadores permitiram o
cálculo da razão entre os esforços de implementação e seus retornos em termos de
redução de tempo nos fluxos de comércio: o custo benefício de cada uma das soluções.

Foram seguidos critérios claros e mensuradas de maneira rigorosa as informações
fornecidas pelos operadores dos diversos fluxos avaliados do comércio exterior brasileiro. O
resultado esperado visou uma avaliação objetiva e transparente, permitindo a tradução da
realidade atual em métricas tangíveis. Esses resultados permitem que os órgãos anuentes
responsáveis pelo controle e a implementação de políticas públicas tenham as ferramentas
necessárias para modernizar e ampliar a competitividade do País, com a otimização dos tempos
e diminuição dos gargalos.
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2. Metodologia aplicada

Durante o processo de coleta, sistematização e mensuração dos tempos gastos nas
diversas atividades dos fluxos de importação e exportação, uma série de decisões metodológicas
foi adotada. Tais decisões estão aqui descritas e correspondem à definição dos conceitos
analíticos utilizados, dos métodos de seleção de amostras e manipulação de dados, assim como
o passo-a-passo dos cálculos utilizados para a análise empírica dos tempos, problemas,
constructos e impactos.
A análise empírica deste projeto se baseou na coleta de informações junto ao setor
privado atuante nos Portos de Santos e Itajaí. Esta coleta foi realizada de duas formas: (1) A
primeira delas consistiu na extração de dados brutos dos sistemas das empresas sobre a
movimentação de cargas em diversos recintos alfandegados no Complexo de Santos. Tais
informações foram utilizadas para o cálculo dos intervalos de tempo das macro etapas e
compreensão dos tempos consumidos pelas empresas com a resolução dos problemas
identificados. (2) Quando as informações que constam nos sistemas informatizados dos
terminais alfandegados não foram suficientes para a identificação do impacto em tempo de cada
problema, a coleta dos dados para apuração dos impactos diretos no tempo do fluxo foi
realizada por meio da aplicação de questionários relacionados a todos os fluxos e os tipos de
carga estudados no projeto. Ao total, o Instituto Aliança Procomex aplicou 14 (catorze)
questionários para a coleta de problemas:
●

Santos – Exportação de cargas em contêiner

●

Santos – Importação de cargas em contêiner

●

Santos – Exportação de cargas a granel

●

Santos – Importação de cargas a granel em despacho comum e sem descarga
direta

●

Santos – Importação de cargas a granel em despacho comum e com descarga
direta

●

Santos – Importação de cargas a granel em despacho antecipado e sem descarga
direta

●

Santos – Importação de cargas a granel em despacho antecipado e com
descarga direta
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●

Santos – Exportação de cargas Roll On-Roll Off

●

Santos – Importação de cargas Roll On-Roll Off

●

Santos – Devolução de embalagens de madeira com ocorrência

●

Itajaí – Exportação de cargas em contêiner em despacho comum

●

Itajaí – Exportação de cargas em contêiner em despacho antecipado

●

Itajaí – Importação de cargas em contêiner

●

Itajaí – Devolução de embalagens de madeira com ocorrência

Os questionários criados pelo Procomex abrangeram um grande número de perguntas
sobre os problemas apontados pelos colaboradores durante as reuniões de mapeamento. Com
o intuito de avaliar o impacto e a relevância dos problemas apontados, para cada um deles o
I stituto Alia ça P o o ex esta ele eu uat o pe gu tas:
o o e? ;
e

Qual a

Qual o te po

dia de te po pe dido? ;

Com qual frequência o problema

Qual o te po í i o de te po pe dido? ;

xi o de te po pe dido? .

No caso do Complexo do Porto de Santos, além dos questionários relacionados aos
impactos dos problemas nos tempos dos fluxos, foi possível analisar as bases de dados de 6 (seis)
recintos alfandegados, que representam mais de 50% da movimentação total das cargas, tanto
na exportação quanto na importação. Os dados foram obtidos para dois tipos de cargas:
contêiner e Roll On-Roll Off.
Para efeito do entendimento do potencial de otimização de cada uma das macro etapas
dos processos de importação e de exportação do Complexo Portuário de Santos, o Instituto
Aliança Procomex levantou dados a respeito dos tempos gastos em cada uma das atividades dos
fluxos de comércio. As macro etapas analisadas correspondem ao espaço de tempo entre as
diferentes atividades realizadas ou controladas pelos terminais e foram organizadas de modo a
apreender os fluxos regulares do comércio exterior nesse porto.
Para não ferir os sigilos fiscais e comerciais das empresas que cederam os dados, foram
eliminados, das informações coletadas, possíveis marcadores de identificação das empresas
respondentes. Os dados considerados compreendem os períodos de agosto a dezembro de 2016
e contam com algumas das principais variáveis dos fluxos de importação e de exportação. Os
procedimentos analisados em cada um dos processos e o número de observações obtidas
foram:
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Importação
Procedimento

Número de observações

Atracação

104.293

Início da operação

91.448

Registro da DTA

53.524

Redestinação

88.370

Presença de carga

115.810

Registro da DI

78.489

Desembaraço

81.012

Exoneração do ICMS

17.145

Entrega da Mercadoria

53.288

Posicionamento da carga

2.459

Exportações
Procedimento

Número de observações

Registro da DE

338.787

Presença de carga

132.326

Parametrização

45.826

Posicionamento da Carga

8.301

Desembaraço

420.074

Atracação

464.078

Lançamento de informações

423.622

Averbação

42.383

Embarque

463.867

Para o cálculo das macro etapas foram utilizadas informações sobre duas atividades
simultâneas. Isso significa que apenas as observações que continham os registros de etapas
consideradas em cada macro foram utilizadas nos cálculos de intervalo. Contando com sistemas
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de informação e gestão de carga diferentes para os processos de comércio exterior, a habilidade
das empresas em extrair de seus sistemas o registro de cada uma das atividades é
heterogênea. Por essa razão, em muitos casos, as empresas não reportam o registro de todas
as atividades dos fluxos, o que faz com que o número de observações de cada uma delas seja
bastante desigual. Assim, por exemplo, apenas 8.301 observações foram utilizadas para o
cálculo da macro etapa que representa o intervalo de tempo entre o posicionamento da carga
e o desembaraço. Visto que ainda que o banco de dados tivesse 420.074 observações sobre o
desembaraço, em apenas 8.301 delas havia informações concomitantes sobre o desembaraço e
o posicionamento da carga. Do mesmo modo, para o cálculo da macro etapa que representa
o intervalo entre a atracação e o desembaraço, 420.074 observações foram utilizadas uma vez
que o registro do momento da atracação foi reportado na maior parte das movimentações dos
recintos. Como mesmo as macro etapas que continham menor número de informações
de registros simultâneos apresentavam números relativamente grandes de observações,
considerou-se que todas as amostras eram significativas. Em todos os casos, os missings foram
desconsiderados nos cálculos.
Todas as informações relacionadas às atividades condizem com as datas e os horários
em que os procedimentos em questão foram lançados nos sistemas utilizados pelos terminais.
As datas e os horários de realização de cada uma das atividades dentro dos terminais
alfandegados enviados pelos terminais ao Instituto Aliança Procomex foram limpos a partir de
tratamentos estatísticos e organizados em um banco de dados único para facilitar a execução
dos cálculos estatísticos. Esse banco de dados considerou apenas, além das datas e dos horários
dos procedimentos elencados, algumas variáveis categóricas, como a realização de
redestinação, tipos de carga e tipo de canal. Essas variáveis serão desdobradas em tabelas
específicas na Seção 3 (Tempos identificados). Ao proceder com a limpeza da base de dados, as
observações inconsistentes foram retiradas para não prejudicar a qualidade da avaliação
estatística.

Procedimentos para análise de intervalos de tempo
Para calcular o tempo gasto entre uma atividade e outra no fluxo dos processos foram
necessários ajustes no banco de dados, de modo que as datas fossem compreendidas como
variáveis quantitativas pelo software estatístico. Para que fosse possível calcular o intervalo
entre as atividades em horas, os dados sistematizados e agrupados em Excel foram manipulados
por meio do software estatístico STATA. A transformação das datas em variáveis quantitativas
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permitiu que se calculasse o intervalo de tempo gasto em cada uma das macro etapas, seguindo
o entendimento:

∆𝑡 = 𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑎

outra),

𝑡

− 𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑎

𝑡−1

De modo que ∆𝑡 representa a macro etapa (o intervalo de tempo entre uma etapa e
𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑎

𝑡

− representa o procedimento mais atual e

procedimento anterior. As macro etapas avaliadas nesse projeto foram:

𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑎

Macro etapas do Processo de importação
Macro etapa
Atividade A →

Atividade B

1

At a aç o do avio →

Início da operação

2

I í io da ope aç o →

Presença de carga

3

P ese ça de a ga →

Vínculo da DI

4

Vínculo da DI →

Desembaraço

5

Dese

a aço →

Entrega da Carga

5.1

Dese

a aço →

Exoneração do ICMS

5.2

Dese

a aço →

Entrega da Carga (sem exoneração)

5.3

Dese

a aço →

Entrega da Carga (com exoneração ICMS)

5.4

Exo e aç o do ICMS →

Entrega da Carga

Macro etapas do Processo de Exportação
Macro etapa
Atividade A →

Atividade B

1

Regist o da DE →

Presença de carga

2

P ese ça de a ga →

Parametrização

3

Pa a et izaç o →

Desembaraço
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𝑡−1

o

4

Dese

a aço →

5

At a aç o do avio →

Embarque

6

E

a ue →

Averbação

6.1

E

a ue →

Lançamento

Atracação

A título de exemplo, a Macro etapa 1 do processo de exportação foi calculada subtraindo
a data e o horário do início da operação do procedimento de Atracação do navio (início menos
atracação). Todos os resultados, reportados em horas, seguem a mesma lógica.
As diferenças de tempos entre um procedimento e outro foram calculadas para cada
uma das observações e salvas em novas variáveis. As estatísticas descritivas (média, desvio
padrão, mínimo, máximo e mediana) foram obtidas a partir dessas variáveis criadas. A fim de
que as estatísticas descritivas representassem valores não distorcidos pela presença de valores
dissonantes, optamos por excluir os outliers (valores extremos). Desse modo, as estatísticas não
consideram as observações dos 1% mais eficientes e os 1% menos eficientes (percentis 1 e 99,
respectivamente) da nossa amostra.
Essas etapas acima foram aplicadas em relação às bases de dados cedidas pelos recintos
alfandegados. Devido à limitação de informações disponíveis em sistemas informatizados, para
os recintos alfandegados que operam cargas a granel no Complexo Portuário de Santos e que
operam cargas em contêiner no Complexo Portuário de Itajaí o Instituto Aliança Procomex
elaborou questionários para a coleta de tempos referentes a macro etapas para os seguintes
fluxos:
●

Santos – Exportação a granel

●

Santos – Importação a granel em despacho comum

●

Santos – Importação a granel em despacho antecipado

●

Itajaí – Exportação em contêiner em despacho comum

●

Itajaí – Exportação em contêiner em despacho antecipado

●

Itajaí – Importação em contêiner

A aplicação dos questionários foi executada ao longo do mês de maio de 2017. O
Instituto Aliança Procomex obteve a quantidade de respostas indicadas abaixo. Até o presente
momento, o contratado não deteve instrumentos para mensurar a representatividade do
volume de comércio exterior dos respondentes para o Complexo Portuário de Santos devido à
lacuna de dados que possibilitem esse cálculo por cada tipo de carga. A representatividade do
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Complexo Portuário de Itajaí está indicada mais abaixo. O cálculo da representatividade dos
respondentes foi possível a partir da cessão de dados por entes privados. Ainda que não seja
possível precisar o quanto as informações que constam neste relatório representam do total das
atividades dos fluxos de comércio exterior no Brasil, os resultados dispostos são críveis na
medida em que: 1. dentre os participantes da pesquisa figuram algumas das empresas que mais
movimentam cargas nos portos analisados e; 2. os portos considerados representam expressiva
parcela do total de volume movimentado em todos os portos brasileiros.
Exportação

Universo

Santos

Respostas

142

32

53

18

Granel

46

11

Ro-Ro

19

10

Contêiner
Itajaí

Importação

Universo

Santos

Respostas

142

32

53

21

Granel

46

13

Ro-Ro

19

9

Contêiner
Itajaí

Deve-se destacar que quando a quantidade de observações é pequena, a métrica
edia a

o u pe o

o o jetivo de de o st a a

elho dist i uiç o dos dados, o ue

essencial quando se trata de uma grande amostra. Por esse motivo, as tabelas da Seção 3 que
não possuem essa métrica se deve ao pequeno número de observações, ou seja, todos os
tempos obtidos a partir de questionários.
Para cada um desses fluxos, o Instituto Aliança Procomex buscou a meta de obter
respostas de empresas que representassem, ao total, 20% da movimentação de cargas por cada
fluxo descrito acima.

Nível de Complexidade e Impacto Positivo – Soluções Propostas
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Após descritas as soluções sugeridas para cada um dos grupos mencionados, o Instituto
Procomex elaborou ferramentas de análise para a avaliação das potenciais dificuldades de
implementação das melhorias e dos potenciais impactos que tais melhorias poderiam significar
em termos de redução de tempo médio de realização das atividades de importação e exportação
para cada um dos tipos de carga, fluxo e porto. De maneira complementar, ponderou-se o
custo/benefício esperado de cada uma das soluções. Os resultados, apresentados em gráficos e
tabelas descritivas ao longo das Seções 4 e 6, apontam oportunidades de melhorias significativas
em diversas atividades.

Desenho de pesquisa para avaliação da complexidade das soluções e impactos de tempo

O conjunto analítico que compreende este estudo utilizou por base um survey com
representantes de empresas atuantes nos Complexos Portuários de Santos e de Itajaí. Os
questionários disponibilizados pelo Instituto Procomex entre seus colaboradores possuíam
perguntas sobre cada um dos problemas levantados durante os mapeamentos, inquirindo sobre
a frequência e tempos associados a cada um deles, conforme explicitado anteriormente
A partir das respostas aos problemas elencados nos questionários para cada um dos
Complexos Portuários, fluxos e tipos de carga, subtraiu-se as informações necessárias para a
constituição da base de dados que serviu de subsídio para as análises aqui apresentadas. Dados
como a frequência de ocorrência e circunstância de ocorrência (tipo de canal, por exemplo) de
cada problema foram tabulados e sistematizados.
Estas premissas foram importantes à medida em que permitiram o desenvolvimento
dos conceitos e ferramentas elaboradas para avaliação dos problemas e impactos positivos das
melhorias propostas. A seguir, apresentam-se as definições de complexidade, impacto positivo
e custo benefício, as quais serviram de base para a elaboração das ilustrações dos impactos
esperados de cada uma das soluções sugeridas.

Definição de impacto positivo
Um dos desafios impostos pela pesquisa era o de medir o tempo que cada um dos
problemas incidia sobre o tempo total do processo de comércio exterior em cada um dos portos
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e por tipo de carga. Para isso, tais tempos estimados, obtidos por meio do survey, foram
recalculados considerando sua frequência dada a probabilidade de ocorrência da circunstância
necessária para que o problema surgisse. Por exemplo, se um problema (A) exige 5 horas para
sua solução e ocorre em 10% dos casos quando em canal vermelho - que representa 5% do total
de atividades em um porto X -, o impacto estimado do problema (A) será de 0.025 horas sobre
o tempo médio geral de comércio exterior (10%*5%*5h). Este tempo médio estimado é
essencial para a avaliação dos possíveis impactos positivos das soluções apontadas para os
problemas levantados.
Por impacto positivo compreende-se a diferença, em horas, entre o número médio de
horas que os elos da cadeia logística dispendem com um determinado problema e o tempo
médio esperado que gastariam acaso a questão fosse resolvida (formulação própria).
De modo ilustrativo, suponha que, em média, sejam utilizadas 10 horas do tempo total
para exportar um produto com a resolução de um problema (A). A proposta aqui apresentada é
a de que o tempo gasto com o problema (A) será diminuído em 80% com a adoção da solução
apontada para superação de (A), que passará de 10 para apenas 2 horas. O impacto avaliado é
a diferença, em horas, entre o tempo gasto com a atividade antes da solução (10h) e o tempo
gasto esperado após a adoção da medida (2). O impacto de tempo será, neste caso de 8 horas
(10-2).
O estudo trabalhou com possíveis cenários de impacto das soluções apontadas (redução
de 30%, 50% e 80%) após a adoção da solução/melhoria sugerida. Os resultados aqui reportados
consideraram a redução otimista, isto é, que a solução irá otimizar o tempo gasto com a
situação-problema em 80%.
Quando de difícil estimação dos impactos de tempo, recorreu-se a especialistas de comércio
exterior para a estimação dos impactos potenciais da solução sobre a média geral dos tempos
médio gerais de comércio exterior.

Definição de Complexidade
Por complexidade compreende-se o esforço esperado de coordenação a para a efetiva
implementação da solução proposta (formulação própria).
Pela definição elaborada assume-se que a complexidade de implementação da solução
varia em função de uma série de atribuições. Tais atribuições (categoria, peso base para a
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categoria e subcritérios de cada categoria) foram classificadas neste estudo seguindo o
entendimento abaixo:

Categoria

Peso base

Prática/Procedimento
/ Processo

Subcritérios de cada categoria (adiciona + 1 ao peso base)

2

Atos
Base Normativa

4

Portaria Local
(+1)

Instrução
Normativa ou
Portaria Nacional
(+2)

Sistemas

8

Alteração em 1
sistema

Alteração em 2 ou
mais (inclusive
integração entre
sistemas)
(+1)

Desenvolvimento
de um novo
sistema
(+1)

Resolução, Regulamento (com
exceção ao Regulamento
Aduaneiro) ou Portaria Conjunta
(+3)
Desenvolvimento de dois ou
mais (*inclui migração de bases
de dados e manutenção durante
determinado período da base
anterior)
(+3)

Leis
16
Leis

Convênio
CONFAZ

(+1)

Considere avaliar o grau de complexidade da solução que depende da aprovação e
implementação de uma (A) lei federal que estabelece a integração de (B) dois sistemas de gestão
diferentes e não integrados em apenas um. Propõe-se aqui que o grau de complexidade será
dado pelo produto de (A)*(B). Para (A se

at i uído o valo da atego ia leis peso ase

mais uma unidade devido ao fato de uma lei federal ser um subcritério de peso (+1), resultando
em um valor atribuído de (A)=17. Da mesma forma, a (B) será atribuído o valor base da categoria
sistemas (8) mais o valor do subcritério de alteração de dois sistemas (+1), de modo que (B)
corresponderá a 9. Assim, o grau de complexidade será dado pelo produto da combinação dos
atributos necessários para a implementação da solução, o que representará o valor, neste caso
de (17)*(9) =153.
Outros Exemplos:
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1. Se a solução depende apenas de mudanças de práticas processuais e/ou procedimento,
o valor da complexidade será de 2.
2. Se a solução é dependente da aprovação de uma portaria local, o grau de complexidade
será de 4.
Cada uma das soluções foi classificada seguindo o entendimento apresentado. Em todos
os casos, espera-se que a representação da complexidade seja ampliada na medida em que a
solução exija um maior número de agentes a serem coordenados e da existência ou não de
pontos de veto (i.e., Leis).

Definição de custo benefício
Por custo-benefício compreende-se o retorno marginal em tempo de uma unidade de
complexidade (formulação própria).
Utilizado como uma maneira para expressar o quanto economizar-se-ia em tempo,
considerando o esforço necessário para a implementação da solução (complexidade), o custobenefício demonstra quais soluções são possivelmente mais eficientes em reduzir o tempo
médio dos fluxos de importação e exportação considerando-se seu custo associado.
Ilustrativamente, considere o custo benefício de uma solução (A) cujo impacto positivo
esperado é de 10 horas e cuja complexidade de sua implementação é de valor 50 e outra (B)
com impacto positivo esperado de 5 horas, cuja solução correspondente é de complexidade de
valor 2 (i.e., mudança de procedimento). Seguindo o critério estabelecido, a solução (A) terá seu
custo-benefício estabelecido por CB(A)=10/50 = 0.2 e (B) terá CB(B)=5/2=2.5. Se considerar que
as soluções (A) e (B) são independentes, a análise de custo benefício proposta indicará (B) é mais
custo-eficiente que (A), isto é, possui taxa de retorno em horas em nível superior a (A).

3. Tempos identificados
A) Exportação – Complexo Portuário de Santos
Os tempos medidos pela Receita Federal do Brasil não consideram etapas posteriores
ao E

a ue . E t eta to, o I stituto Alia ça P o o ex soli itou dados pa a os e i tos
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alfa degados ue de o st a

ue a a o etapa E

a ue → Ave aç o totaliza u te po

maior do que todas as outras etapas somadas.

Quadro 1: Tempos referentes ao processo de exportação de contêiner e roll on-roll off
Atividade A →

Atividade B

média (h)

desvio

min

max

mediana

Regist o da DE →

Presença de
carga

10,2

2,07

7

15,9

9,6

P ese ça de a ga →

Parametrização

10

20,8

0,004

162,6

0,049

Pa a et izaç o →

Desembaraço

17,69

44

0,03

172,79

3,3

Dese

Atracação

76,13

45,3

17

286,9

69,5

At a aç o do avio →

Embarque

12,03

6,9

0,9

37,99

11,49

E

a ue →

Averbação

884,2

286,38

400

1346,8

706,53

E

a ue →

Lançamento

11,8

8,17

0,3

57,9

10,15

a aço →

Registro da DE→

Embarque

5,25 (dias)

3,92(dias)

De modo a esclarecer um pouco mais o desvio padrão encontrado na macro etapa
Pa a et izaç o → Dese

a aço , fo a

ela o ados os Quadros 1.1 e 1.2. Observa-se que

apesar da média no Quadro 1 indicar 18 horas, aproximadamente, o Quadro 1.2 aponta uma
média 3 vezes maior. As diferenças aumentam quando comparados o Quadro 1.1 com o Quadro
1.2. A diferença de tempos deve-se ao fato de que os processos parametrizados em canal verde
têm a liberação automática, sem a necessidade de intervenção aduaneira. Essa afirmação é
válida para quaisquer tabelas que demonstram a diferença de tempos entre o canal verde e o
canal laranja/amarelo e vermelho.
Quadro 1.1: Macro etapa de desembaraço aduaneiro - Canal verde
Atividade A →

Atividade B

média (h)

desvio

min

max

mediana

Pa a et izaç o →

Desembaraço

8,7

13,9

0,03

54,5

0,72
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Quadro 1.2: Macro etapa de desembaraço aduaneiro - Canal laranja ou vermelho
Atividade A →

Atividade B

média (h)

desvio

min

max

mediana

Pa a et izaç o →

Desembaraço

61,6

60,4

0,03

171,7

50,7

Quadro 2: Tempos referentes ao processo de exportação de granéis
Atividade A →

Atividade B

Atracação do avio →

Início da operação

I í io da ope aç o →

Desatracação

Desat a aç o →
P ese ça de a ga →

média (h)

desvio

min

max

19

17

1

48

41,83

12,22

12

54

Geração Mates Receipt

28

36,8

2

120

Registro de RE/DE

88

18,66

48

120

Deferimento de RE com anuência

48

24

24

48

Regist o de DE →

Desembaraço

37

19

6

72

Dese

Memorando de exportação

1040

533,33

240

1440

Regist o de RE o

a u

a aço →

Atra ação do avio →

ia →

Desembaraço

8.9 dias

Quadro 2.1: Macro etapa de desembaraço aduaneiro - Canal verde
Atividade A →

Atividade B

Pa a et izaç o →

Desembaraço

média (h)
10,2

desvio
9,9

min
1

max
90

Quadro 2.2: Macro etapa de desembaraço aduaneiro - Canal laranja
Atividade A →

Atividade B

média (h)

desvio

min

max

Pa a et izaç o →

Desembaraço

124

37,33

72

180

Destaca-se que no processo de exportação de cargas a granel não existe o canal
vermelho, visto que a Declaração de Exportação é apenas elaborada e enviada para despacho
após a carga ter sido embarcada. Consequentemente, a Tabela 2.2 refere-se apenas ao canal
laranja.
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B) Exportação – Complexo Portuário de Itajaí
As empresas exportadoras que responderam os questionários representam a
movimentação de 32,71% do Complexo Portuário de Itajaí, além de mais dois recintos
alfandegados. Essas empresas responderam a dois tipos de questionários: 1) Tempos das macro
etapas, que buscavam coletar informações dos tempos do processo de exportação, tanto o
despacho comum quanto o embarque antecipado; 2) Impactos de tempos dos problemas
identificados ao longo das reuniões.
Quadro 3: Tempos referentes ao processo de exportação de contêiner – Despacho comum
Atividade A →

Atividade B

Regist o da DE →

média (h)

desvio

min

max

Presença de carga

17,6

20,64

1

84

P ese ça de a ga →

Parametrização

1,67

1

1

6

Pa a et izaç o →

Desembaraço

16,95

11,37

0,05

120

Dese

Atracação

41,89

26,61

2

108

At a aç o do avio →

Embarque

19

20,5

1

60

E

a ue →

Averbação

124

44

24

168

E

a ue →

Lançamento

12

10,28

1

36

a aço →

Registro da DE→

Embarque

4,04 (dias)

Quadro 3.1: Macro etapa de desembaraço aduaneiro - Canal laranja ou vermelho – Despacho
comum
Atividade A →

Atividade B

média (h)

desvio

min

max

Pa a et izaç o →

Desembaraço

61,5

33,6

6

120

Quadro 4: Tempos referentes ao processo de exportação de contêiner – Despacho antecipado
Atividade A →

Atividade B

Pa a et izaç o o TRADEX →

média (h)

desvio

min

max

Liberação para embarque

30

6

24

36

Liberação para embarque final

Atracação do Navio

66

30

96

36

At a aç o do avio →

Embarque

19

20,5

2

108

19

E

a ue →

Lançamento

12

10,28

1

36

La ça e to →

Registro de DE

30

6

24

36

Registro da DE →

Parametrização

18

6

12

24

Pa a et izaç o →

Desembaraço

17

7

10

24

Para etrização o TRADEX→

Desembaraço

8 dias

Quadro 4.1: Macro etapa de desembaraço aduaneiro - Canal laranja ou vermelho – Despacho
antecipado
Atividade A →

Atividade B

média (h)

desvio

min

max

Pa a et izaç o →

Desembaraço

36

12

24

48

C) Importação – Complexo Portuário de Santos
Quadro 5: Tempos referentes ao processo de importação de contêiner e roll on-roll off
Atividade A →

Atividade B

At a aç o do avio →

média (h)

desvio

min

max

mediana

Início da operação

6,3

9,6

0,88

52

2,4

I í io da ope aç o →

Presença de carga

21,4

24,15

0,24

84,9

13,4

P ese ça de a ga →

Vínculo da DI

137

154

3,8

503,7

90

Ví ulo da DI →

Desembaraço

53,7

76,8

0,001

597

39

Dese

a aço →

Exoneração do ICMS

88,3

88,5

13

257,3

60,3

Dese

a aço →

Entrega da Carga (sem
exoneração)

130

107,8

2,8

Dese

a aço →

Entrega da Carga (com
exoneração ICMS)

151

115

12,4

Dese

a aço →

Entrega da Carga

140,97

112,1

2,84

Entrega da Carga

14,97 (dias)

Atra ação do avio →

20

376,7

376,7
376,7

106

125
116,4
13,4 (dias)

Quadro 5.1: Macro etapa de desembaraço aduaneiro - Canal verde
Atividade A →

Atividade B

média (h)

desvio

min

max

mediana

Ví ulo da DI →

Desembaraço

32,9

27

0,8

95,9

25,9

Quadro 5.2: Macro etapa de desembaraço aduaneiro - Canal amarelo ou vermelho
Atividade A →

Atividade B

média (h)

desvio

min

max

mediana

Ví ulo da DI →

Desembaraço

66,7

75,6

5,5

433,7

38,9

Quadro 5.3: Macros etapas - Sem redestinação
Atividade A →

Atividade B

At a aç o do avio →

média (h)

desvio

Início da operação

6,3

9,6

0,88

52

2,4

I í io da ope aç o →

Presença de carga

20,2

18,4

0,55

87,9

14,8

P ese ça de a ga →

Vínculo da DI

110

88,3

3,9

455,9

88,3

Ví ulo da DI →

Desembaraço

57,3

53,3

0,009

225,9

40,5

Dese

Entrega da Carga

138,7

83,5

21,5

447,4

123,3

Entrega da Carga

13,85 (dias)

a aço →

I í io da operação →

min

max

mediana

11,22 (dias)

Quadro 5.4: Macros etapas - Com redestinação
Atividade A →

Atividade B

At a aç o do avio →

média (h)

desvio

min

max

mediana

Recepção da carga

11,9

9,8

1

55,5

10,5

Re epç o da Ca ga →

Presença de carga

21,3

15,9

0,62

79,9

17,4

P ese ça de a ga →

Vínculo da DI

70,2

61,1

0,9

317,8

61,9

Ví ulo da DI →

Desembaraço

32,8

26

0,22

77,9

33,7

Dese

Entrega da Carga

143,6

89,07

26,1

401,5

118,7

Entrega da Carga

11.6 (dias)

a aço →

Atra ação do avio →
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Quadro 6: Tempo referente à verificação de embalagens de madeira
Atividade A →
Resultado do Sigvig →

Atividade B

média (h)

Retira a trava

desvio

114,15

91,8

min

max

mediana

14,18

1142,
2

94,4

As bases de dados extraídas dos sistemas apresentavam a limitação quanto à
diferenciação das embalagens de madeira nas quais foram observadas ocorrências e aquelas
que foram liberadas automaticamente. Portanto, os tempos apresentados no Quadro 6
referem-se à média geral a partir da seleção, no Módulo Madeira do SIGVIG, para a verificação
física. Destacam-se a

dia e a

edia a

ue de o st a o i pa to desses p o edi e tos

na fluidez da importação no Complexo Portuário de Santos.

Quadro 7: Tempos referentes ao processo de importação de granéis
Atividade A →

Atividade B

At a aç o do avio →

média (h)

desvio

min

max

Início da operação

4

14,8

1

48

I í io da ope aç o →

Presença de carga

32

10,66

24

48

P ese ça de a ga →

Deferimento da DI

80

26,66

48

120

P ese ça de a ga →

Registro de DI

72

32

24

96

Regist o da DI →

Desembaraço

16,5

26,66

0,25

102

Dese

Entrega da carga

20,8

3,84

12

24

Entrega da carga

9,38 (dias)

a aço →

Atra ação do avio →

Quadro 7.1: Macro etapa de desembaraço aduaneiro - Canal verde
Atividade A →

Atividade B

média (h)

desvio

min

max

Pa a et izaç o →

Desembaraço

8,9

12,3

0,25

24

Quadro 7.2: Macro etapa de desembaraço aduaneiro - Canal amarelo ou vermelho
Atividade A →

Atividade B

média (h)

22

desvio

min

max

Pa a et izaç o →

Desembaraço

64,2

15,4

24

102

D) Importação – Complexo Portuário de Itajaí
As empresas importadoras que responderam os questionários representam a
movimentação de 49,33% do maior operador portuário, o que representa 39,47% do Complexo
Portuário de Itajaí, além de mais dois recintos alfandegados. Os questionários respondidos
referem-se tanto às macro etapas, que buscavam coletar informações dos tempos do processo
de importação, quanto aos problemas identificados nesse fluxo de comércio exterior.
Quadro 8: Tempos referentes ao processo de importação de contêiner
Atividade A →

Atividade B

At a aç o do avio→

média (h)

desvio

min

max

Início da operação

22,56

17,6

1

72

I í io da ope aç o→

Presença de carga

14,36

18,35

1

72

P ese ça de a ga→

Registro de DI (sem LI vinculada)

20,33

14,74

1

72

P ese ça de a ga→

Deferimento da LI - MAPA

157,71

46,04

72

240

P ese ça de a ga→

Deferimento da LI - ANVISA

194,4

55,68

120

300

Ví ulo da DI→

Desembaraço (canal verde)

11,17

6,83

1

24

Ví ulo da DI→

Desembaraço (canal amarelo/vermelho)

179,05

90,6

36

450

Dese

a aço→

Entrega da Carga (Sem exoneração)

25,25

12,25

1

48

Dese

a aço→

Entrega da Carga (Exoneração em SC)

27,52

20,89

3

72

Dese

a aço→

Entrega da Carga (Exoneração fora de SC)

116,13

42,84

50

160

Quadro 9: Tempo referente à verificação de embalagens de madeira
Atividade A →

Atividade B

Presença de carga

Efetiva verificação de
embalagem

23

média (h)

desvio

min

max

71,08

19,6

24

120

4. Oportunidades de melhorias
A) Problemas comuns aos fluxos de importação e exportação
1. Falta de redistribuição do processo quando da ausência do auditor-fiscal
Descrição: Nos casos de ausência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), suas
atividades não são redistribuídas automaticamente para outro auditor-fiscal. Para que as
atividades sejam atribuídas para outro servidor, é necessário que o importador envie um e-mail
de solicitação de redistribuição do processo. Entretanto, a validação da solicitação e a
redistribuição do processo pode demorar. Assim, não raramente, o importador opta por
aguardar o retorno do auditor-fiscal. Essa situação problema impacta, principalmente, na
previsibilidade dos processos parametrizados em canal amarelo ou vermelho.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll on-Roll off
Interveniente envolvido: RFB
Macro etapa: Parametrização – Desembaraço (exportação); Registro de DI – Desembaraço
(importação)
Frequência:
Santos: 8%
Itajaí: 5%
Impacto de tempo:
Santos:
Importação Contêiner: M= 30 Horas / Desvio Padrão= 12.96 horas
Exportação Contêiner: M= 50.85 Horas / Desvio Padrão= 32.35 Horas
Importação Granel: M= 36.6 Horas / Desvio Padrão= 18.72 Horas
Exportação Granel: M= 32 Horas / Desvio Padrão= 1.66 Horas
Itajaí:
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Importação Contêiner: M= 32.5 Horas / Desvio Padrão= 14.4 horas
Exportação Contêiner: Itajaí: M= 47.5 Horas / Desvio Padrão= 26.3
Horas
Causa Raiz: Nos Módulos SISCOMEX não existe uma função que redistribua automaticamente
os processos quando um auditor-fiscal está ausente. Ademais, outra causa-raiz do problema
elencado é a não descrição em Manual Aduaneiro externo, ou seja, aquele que é disponibilizado
para o Setor Privado, quanto à redistribuição de processos a outro auditor-fiscal, de modo a
orientar os intervenientes privados a como proceder exatamente. No Manual Aduaneiro de
Despa ho de I po taç o, o apítulo efe e te a SISTEMAS , ape as existe um subitem
es la e e do ue a fu ç o

edist i uiç o de t o do SISCOMEX I po taç o est ha ilitada

para o auditor-fiscal com perfil Supervisor.
Gargalo: Sim
Solução Proposta: Quando o processo for selecionado para conferência, a Declaração Única de
Importação ou a DU-E deve ser automaticamente distribuída a um Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil após o importador ou o exportador vincular o dossiê de documentos. Por sua
vez, o auditor-fiscal executa a conferência aduaneira e efetua a verificação física. Dessa forma,
dispensa-se a necessidade do envio de e-mail pelo representante legal à URF.
Co side a do a hip tese de auto atizaç o da etapa de dist i uiç o de p o essos , o
pe fil Supe viso

da URF p o ede o

u a t ava no sistema informatizado quando um

auditor-fiscal estiver ausente. Ou seja, se um auditor-fiscal se ausentar por um período de férias,
o Supe viso

i se e u a t ava, i possi ilita do ue o Po tal Ú i o dist i ua p o essos

durante determinado período para aquele determinado servidor público.
Sugere-se que o representante legal tenha a possibilidade de solicitar através do
Módulo DU-E e Módulo Declaração Única de Importação a redistribuição de processo caso o
auditor-fiscal responsável pelo processo não tenha se manifestado em até 48 horas úteis. Ou
seja, a solicitação seria registrada em sistema e ficaria a cargo do Supervisor da Unidade
redistribuí-la.
Sugere-se, complementarmente, que a RFB insira nos manuais aduaneiros externos de
exportação e de importação a necessidade de o Supervisor redistribuir a DU-E e a Declaração
Única de Importação caso o auditor-fiscal responsável pelo processo esteja ausente por mais de
48 horas. Essa solicitação deve ser realizada pelo exportador ou pelo importador. A curto prazo,
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o representante legal solicitará via e-mail. A longo prazo, deve-se desenvolver a possibilidade
de solicitar essa redistribuição via Módulo DU-E ou Módulo Declaração Única de Importação,
que enviará um alerta para o Supervisor, dentro do Módulo Gerenciamento de Riscos.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas
Subcritério para Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas, devido à integração dos Módulos
DU-E, Declaração Única de Importação e Gerenciamento de Riscos
Estimativa de Complexidade: Baixa (10)
Estimativa de Impacto:
Santos:
Importação Contêiner:0.08h
Exportação Contêiner: 0.13h
Importação Granel: 0.28h
Exportação Granel:0.08h
Itajaí:
Importação Contêiner: 0.16h
Exportação Contêiner: 0.08h

2. Tempo de análise documental dos canais amarelo e vermelho pela Receita Federal
Descrição: Segundo os importadores de cargas em contêiner presentes nas reuniões
relacionadas ao Complexo Portuário de Santos, a Receita Federal demora em média de 5 a 7
dias para analisar os processos parametrizados em canal amarelo ou vermelho. Esse período
gera um impacto direto no tempo total da importação. Na Unidade da Receita Federal do
Complexo Portuário de Itajaí, segundo os exportadores de cargas em contêiner presentes nas
reuniões, a demora é, em média, de 2 a 3 dias para analisar documentalmente os processos
parametrizados em canal laranja ou vermelho. Entretanto, esse tempo pode variar
demasiadamente a depender de greves ou de períodos festivos do ano, a exemplo do Natal e
do Ano Novo, sendo que o processo pode ultrapassar 7 dias. Ou seja, observa-se
imprevisibilidade no processo de desembaraço aduaneiro devido ao não estabelecimento em
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legislação de um prazo máximo. Esse tempo de análise documental gera um impacto direto no
tempo total da exportação e pode acarretar na perda de embarque.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner
Interveniente envolvido: RFB
Macro etapa: Parametrização – Desembaraço de DE (Exportação); Registro de DI – Desembaraço
(Importação)
Frequência: 100%
Impacto de tempo:
Exportação:
Santos
Amarelo: M= 55.2 Horas / Desvio Padrão= 33.6 Horas
Vermelho: M= 96 Horas / Desvio Padrão= 42.93 horas
Itajaí
Amarelo: M= 54.66 Horas / Desvio Padrão= 58.96 Horas
Vermelho: M= 104.57 Horas / Desvio Padrão= 104.06 horas
Importação:
Santos
Amarelo: M= 62.3 Horas / Desvio Padrão= 34.1 Horas
Vermelho: M= 112.2 Horas / Desvio Padrão= 32.73 horas
Itajaí
Amarelo: M= 54.66 Horas / Desvio Padrão= 58.96 Horas
Vermelho: M= 179.05 / Desvio Padrão = 90.6 Horas
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Causa Raiz: Os auditores-fiscais possuem diversas responsabilidades de fiscalização no processo
de importação, entre elas, a verificação física e a análise de retificações de DI. Em relação à
primeira, uma prática não é executada: a análise das imagens geradas a partir do escaneamento.
Essa prática poderia diminuir o tempo para a verificação física.
Em relação à análise de retificações, a RFB não dispõe de um Módulo de Gerenciamento
de Riscos para a análise mais automatizada, ocasionando uma sobrecarga de trabalho para os
auditores-fiscais, visto que esses devem analisar 100% dos casos. Ambos os problemas
ocasionam uma diminuição no tempo dedicado à análise documental e, portanto, aumentam o
tempo e a imprevisibilidade para a liberação do processo de importação.
Gargalo: Sim

Solução proposta 1: A partir do momento em que for distribuído o processo, ou seja, após a
vinculação do dossiê à DU-E ou à Declaração Única de Importação, o tempo de análise aduaneira
tem início. Sugere-se que a regulamentação de um prazo máximo para análise documental seja
retomada, conforme Instrução Normativa 69/96, que vigorava até a publicação da Instrução
Normativa 206/02. Como prazo máximo, sugere-se:
o

Canal laranja ou amarelo: 2 dias úteis;

o

Canal vermelho: 3 dias úteis.

Durante a análise documental, o auditor-fiscal deverá apontar as exigências de uma
única vez, o que facilitará o atendimento das exigências pelo representante legal. Para que isso
se torne padrão em todas as unidades, deve-se adicionar aos manuais aduaneiros interno e
externo essa instrução.
Adicionalmente, sugere-se que seja inserido nos manuais aduaneiros externos que
todas as exigências identificadas pelos auditores-fiscais devem inserir em sistemas de comércio
exterior. Portanto, as exigências não podem ser apenas de modo verbal ao representante legal,
sendo registradas para que o exportador e o importador tenham visualização do que foi
solicitado pela Receita Federal do Brasil.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa

Subcritério de Base Normativa: Formulação de Instrução Normativa
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Estimativa de Complexidade: Médio (12)
Solução proposta 2: Além do estabelecimento de prazo e a distribuição de processos de modo
automático, tanto da DU-E quanto da Declaração Única de Importação, sugere-se à Receita
Federal do Brasil realizar a distribuição eletrônica dos processos de forma igualitária entre as
Unidades em todo o Brasil. Essa distribuição é viável com a utilização do Sistema Anexação de
Documentos e da parametrização automática no Portal Único de Comércio Exterior. A análise
documental não está vinculada diretamente com a verificação física, portanto essa proposta é
exequível. Caso o auditor-fiscal responsável pela análise entenda a necessidade da conferência
física, ele indicará, via Módulo de Gerenciamento de Riscos, o parecer à Unidade onde a
mercadoria estará, que procederá com o agendamento da verificação física. Destaca-se a
proposta quanto à agenda compartilhada com outros órgãos, descrita em proposta específica
neste Relatório. A distribuição eletrônica dos processos fará com que Unidades com alto volume
de processos possam executar suas atividades de modo mais célere e, portanto, as cargas serão
liberadas em menos tempo. Em complemento, ressalta-se que a Unidade da Receita Federal
onde estará a carga não perderá a prerrogativa de executar a verificação física de modo direto,
caso identifique alguma suspeita.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas
Estimativa de Complexidade: Baixa (5)
Estimativa de Impacto:
Exportação:
Santos
Contêiner: 1.77h
Itajaí
Contêiner: 3.34h
Importação:
Santos
Contêiner: 10.77h
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Itajaí
Contêiner: 5.25h

3. Envio de e-mail pelo despachante para a distribuição de processos
Descrição: Quando a carga é parametrizada em canal amarelo ou vermelho, o representante
legal do importador necessita enviar um e-mail para a Unidade da Receita Federal para informar
a criação e a vinculação do dossiê à Declaração de Importação. Posteriormente, os processos
são distribuídos aos auditores-fiscais. Nota-se, então, uma oportunidade de melhoria no tempo,
visto as horas gastas entre o recebimento do e-mail e a leitura do mesmo.
Porto: Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner
Interveniente envolvido: RFB
Macro etapa: Registro de DI - Desembaraço
Frequência: 100%
Impacto de tempo:
Importação: M= 4.66 Horas / Desvio Padrão= 2.96 Horas
Exportação: M= 2.57 Horas / Desvio Padrão= 1.06 horas
Causa raiz: Ausência de funções em um sistema informatizado para automatização da
distribuição dos processos e de um alerta automático para que seja informada ao auditor-fiscal
a vinculação do dossiê eletrônico no VICOMEX.
Gargalo: Sim
Solução proposta: Conforme solução proposta do Problema 1, comum aos fluxos de importação
e exportação referente a automatização de processos.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas
Estimativa de Complexidade: Baixa (10)
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Estimativa de Impacto:
Itajaí
Importação Contêiner: 0.45h
Exportação Contêiner: 0.08h

4. Assistentes técnicos designados para terminais alfandegados com sistema
automatizados: demora na emissão do laudo
Descrição: A maioria dos operadores portuários no Complexo Portuário de Santos dispõe de
equipamentos para medição de carregamento ou descarregamento de granéis sólidos ou
líquidos. Entretanto, mesmo com esses equipamentos que são mais precisos do que a medição
de bordo, a Receita Federal nomeia um assistente técnico. Por vezes, observa-se que esse perito
credenciado não vai até a barra para proceder com a verificação física para elaborar o laudo e
apenas entra em contato com o operador portuário, o importador ou a certificadora
internacional para tomar ciência da quantidade efetivamente descarregada, no caso da
importação. Em outras situações, o descarregamento do navio não pode ser iniciado sem a
presença do perito, o que pode acarretar atrasos. Apesar disso, o perito demora,
frequentemente, 5 dias úteis para a elaboração e emissão do laudo, conforme previsto em
legislação. Destaca-se que o importador não pode proceder com o Registro da Declaração de
Importação até a recepção do parecer do perito, enquanto que o exportador não pode proceder
com as retificações necessárias para finalizar o processo de exportação.
Porto: Santos
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Granel
Interveniente envolvido: RFB; Perito Credenciado
Macro etapa: Início da operação – Presença de carga (Importação); Atracação do navio –
Embarque (Exportação)
Frequência:
Importação: 25%
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Exportação: 20%
Impacto de tempo:
Importação: M= 92,57 Horas / Desvio Padrão= 31,34 Horas
Exportação: M= 63,54 Horas / Desvio Padrão= 21,46 horas
Causa raiz: O prazo para a emissão do laudo está disposto na Instrução Normativa 1.020/10.
Ademais, essa instrução e a Instrução Normativa 1.282/12 não foram atualizadas desde as suas
redações e respectivas publicações. Portanto, equipamentos mais modernos, que são aferidos
por outro órgão governamental, o INMETRO, de medição de quantidades carregadas e
descarregadas de produtos a granel, não estão considerados para processos mais fluidos.
Gargalo: Sim; alto impacto
Solução proposta: A Instrução Normativa 1.020/10 deve ser alterada para prever que a
exportação e a importação de produtos a granel que utilizem recintos alfandegados com
equipamentos de medição aferidos pelo INMETRO não estejam sujeitos à arqueação técnica
realizada por perito designado pela RFB. Portanto, sugere-se a alteração normativa também na
questão da desobrigação do documento de Solicitação de Arqueação Técnica (SAT) quando as
cargas sejam embarcadas ou descarregadas por esses recintos.
Em complemento, sugere-se que seja incluída nesta instrução alterada, a previsão do
importador e do exportador utilizarem uma Certificadora Internacional em detrimento de um
laudo emitido por um perito credenciado pela RFB. Destaca-se que essas certificadoras possuem
reconhecimento na maior parte dos países de destino (exportação) ou de origem (importação).
Em caso de não preenchimento de nenhuma das duas hipóteses acima, prevê-se então
a SAT e a designação de um perito credenciado, tanto na exportação quanto na importação.
Entretanto, considerando que todos os peritos são credenciados, sugere-se que as empresas
possam proceder com a escolha do profissional e informe previamente a URF sobre a indicação.
Para isso, a RFB deve disponibilizar a lista dos peritos credenciados e as respectivas áreas de
expertise. Sugere-se que o tempo para emissão do laudo seja diminuído de 5 (cinco) para 1 (um)
dia útil, em ambos os fluxos.
Considerando que, atualmente, na importação, a lista de produtos beneficiados pela
entrega antecipada é limitada, enquanto o perito é designado e procede com a medição, sugerese que a RFB altere a legislação para ampliar a entrega antecipada para os mais diversos
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produtos, o que aumentará a competitividade, ao diminuir os custos de armazenagem nos
recintos alfandegados.
Portanto, de modo a alinhar a normativa a essas propostas, sugere-se a manutenção da
multa pela não apresentação da SAT antes do embarque ou da atracação do navio apenas para
os casos em que cargas sejam movimentadas em recintos alfandegados sem os equipamentos
de medição ou o importador ou o exportador não tenha contratado uma Certificadora
Internacional. Essa alteração deve também constar em manual aduaneiro externo para acelerar
a compreensão de toda a comunidade sobre as mudanças operacionalizadas em relação à
Instrução Normativa 1.020/10.
Sugere-se, também, que o pagamento da contratação desse perito seja realizado via
Receita Federal do Brasil. Em outras palavras: o exportador ou o importador procede com o
pagamento ao órgão e esse repassa para o contratado. Dessa maneira, o controle sobre os
preços executados pelos peritos será maior. Para isso, sugere-se que, num primeiro momento,
que seja possibilitada a geração de um DARF e, após o pagamento, o representante legal anexe
o comprovante de pagamento no dossiê de documentos vinculado ao DU-E ou à Declaração
Única de Importação. Posteriormente, o auditor-fiscal libera o repasse da verba para o perito
credenciado.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa
Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instrução Normativa
Estimativa de Complexidade: Média (12)
Estimativa de Impacto:
Santos
Importação Granel: 18.5h
Exportação Granel: 10.17h

5. Impossibilidade de exclusão de documentos no VICOMEX
Descrição: Atualmente, no VICOMEX, não é possível o importador ou o representante legal
proceder com a exclusão de um documento do dossiê. Não é incomum o colaborador da
empresa anexar equivocadamente um documento. Caso isso aconteça, o colaborador
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necessitará criar outro dossiê. Destaca-se que, tampouco, existe um flag para indicar um
equívoco no anexo.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e exportação
Tipo de carga: Contêiner, Granel e Roll on-Roll off
Interveniente envolvido: SECEX, RFB.
Macro etapa: Registro de DE – Presença de carga (exportação); Presença de carga – Registro de
DI (importação)
Frequência: 100%
Impacto de tempo:
Contêiner Santos:
Importação: M= 10.35 Horas / Desvio Padrão= 15.99 Horas
Exportação: M= 84 Horas / Desvio Padrão= 56 Horas
Granel Santos:
Importação: M= 37.5 Horas / Desvio Padrão= 16.30 Horas
Exportação: M= 1.33 Horas / Desvio Padrão= 0.44 Horas
Contêiner Itajaí:
Importação: M= 9.8 Horas / Desvio Padrão = 17.2 Horas
Exportação: M= 27.5 Horas / Desvio Padrão= 12.30 Horas
Causa raiz: De acordo com o Manual de Utilização do VICOMEX, o usuário tem a opção de excluir
documentos anexados erroneamente até a assinatura digital. Mesmo que esses documentos
não tenham sido vinculados efetivamente a um Registro de DE, LI ou DI, o usuário não poderá
mais excluí-los. Portanto, conclui-se que a causa-raiz não é em si a segurança e o controle pelos
órgãos, mas a estrutura do sistema que foi construída o VICOMEX.
Gargalo: Sim
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Solução Proposta: Sugere-se a alteração do sistema informatizado de Anexação de Documentos
ua to ao
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o momento seguinte em que o usuário vincule o dossiê a uma Licença de Importação,
Declaração de Exportação, Declaração Única de Exportação ou Declaração de Importação. A
partir dessa ação, então, o usuário não poderá excluir nenhum dos documentos. Essa proposta
não prejudica, portanto, a fiscalização dos órgãos intervenientes.
Em complemento, sugere-se que seja incluído no Manual de Utilização do Sistema Visão
Integrada e Módulo Anexação Eletrônica de Documentos a orientação aos representantes legais
sobre a reutilização de dossiês criados anteriormente, sem a necessidade de proceder com a
nova anexação para a entrega a um diferente órgão interveniente.
Categoria: Sistemas
Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema
Estimativa de Complexidade: Baixa (4)
Estimativa de Impacto:
Contêiner Santos:
Importação: 0.83h
Exportação: 6.72h
Granel Santos:
Importação: 0.11h
Exportação: 0.11h
Contêiner Itajaí:
Importação: 0.78h
Exportação: 2.20h

6. Alimentação das mesmas informações em diversos sistemas
Descrição: Ao longo dos processos de exportação e de importação, um mesmo documento pode
ser apresentado mais do que uma vez para diferentes órgãos intervenientes. Algumas vezes, um
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documento que é elaborado por uma área do órgão deve ser apresentado no momento da
fiscalização portuária, a exemplo do que acontece com o MAPA e com a ANVISA.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll on-Roll off
Interveniente envolvido: Todos os órgãos intervenientes.
Macro etapa: Registro de DE – Presença de carga (exportação); Presença de carga – Registro
de DI (Importação)
Frequência: 100%
Impacto de tempo: De difícil estimativa
Causa raiz: Esse problema pode ser causado por duas razões: 1) equívoco do exportador, do
importador ou de seu representante legal ao selecionar incorretamente os órgãos
intervenientes no momento da anexação do documento no VICOMEX; 2) falta de integração dos
sistemas dos órgãos intervenientes, o que ocasiona retrabalho, pois o importador ou o
exportador deve compartilhar informações repetidas com todos os órgãos.
Gargalo: Não
Solução Proposta: Diversos órgãos anuentes demandam o cumprimento de exigências para a
obtenção de uma licença, permissão ou certificado para que a exportação ou a importação seja
anuída. Cada um desses órgãos possui um mecanismo distinto e os formulários a serem
preenchidos podem ser em papel ou sistemas eletrônicos independentes do SISCOMEX, no qual
o representante legal deve proceder com o Registro de Exportação ou com o Registro da Licença
de Importação. Dessa maneira, conclui-se que esse sistema funciona apenas como ferramenta
eletrônica de liberação de mercadorias para que o exportador ou o importador possa registrar
a Declaração de Exportação ou a Declaração de Importação. Repetidamente, verifica-se a
atuação duplicada dos órgãos anuentes, o que, por sua vez, impacta no tempo para que uma
exportação ou uma importação seja concluída.
Sugere-se, então, a implementação de um módulo no qual sejam concentradas todas as
solicitações do exportador ou do importador aos órgãos anuentes, ou seja, um único ponto na
internet no qual o representante legal tenha a interação direta. A integração deve ocorrer,
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principalmente, do Módulo de anexação de documentos e licenças com a DU-E e a Declaração
Única de Importação. Esse módulo se encontra em fase de desenvolvimento no âmbito do Novo
Processo de Exportações, conforme consta na cartilha divulgada no site do Portal Único
Siscomex

(http://portal.siscomex.gov.br/consulta-publica-setor-privado/cartilha-consulta-

publica-exportacao/at_download/file). Por esse módulo, as solicitações aos órgãos de governo,
que atualmente são realizadas mediante formulários em papel ou sistemas eletrônicos
independentes, acontecerão por meio de um único ponto na Internet.
O ponto crucial para isso será o tratamento administrativo, que apontará, com base nas
informações constantes na DU-E e na Declaração Única de Importação, eventual necessidade de
um documento de um órgão anuente para a operação. Dessa maneira, evita-se uma possível
saída ou entrada de mercadorias sem a anuência devida.
O Módulo de anexação de documentos e licenças, deverá servir como um sistema
alimentador e integrador entre os sistemas dos órgãos anuentes. Em outras palavras, sugere-se
que sejam mantidos os sistemas da ANVISA (DATAVISA), do MAPA (SIGVIG), da SECEX (Drawback
Suspensão e Drawback Isenção Web), entre outros. Dessa maneira, a informação inserida pela
empresa migraria automaticamente entre os sistemas, sem a necessidade de duplicar os
esforços de conformidade para realizar a operação. Ao passo que seria eliminada a anuência de
alguns órgãos que procedem com essa etapa apenas para garantir que a operação que está
sendo realizada corresponde ao que foi autorizado inicialmente.
Atualmente a maioria dos órgãos realiza a anuência a cada saída ou entrada de
mercadoria. Dessa maneira, sugere-se que na integração entre DU-E e Declaração Única de
Importação com o Módulo de anexação de documentos e licenças reduza-se a anuência emitida
pelos órgãos anuentes: autorizações de exportação ou de importação que possam cobrir
diversas operações. Em outras palavras, os órgãos anuentes poderiam, a depender do produto
e da e p esa, e iti u a li e ça master e o t ola o saldo di eta e te pelo PCE, o

a

validação automática entre a operação autorizada e a realizada conforme declarada na DU-E ou
na Declaração Única de Importação. Dessa forma, elimina-se a conferência manual por parte
dos fiscais, o que acarretará reduções importantes de tempo e burocracia nas operações com
anuência.
Sugere-se que a integração dos órgãos anuentes seja realizada o mais rápido possível.
Entretanto, ao considerar a evolução de trabalhos de cada órgão, a sugestão mais adequada é a
integração desses órgãos ao Módulo de anexação de documentos e licenças de forma gradual,
com respeito às necessidades processuais de cada um.
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Formulários e pedidos de documentos no Módulo de anexação de documentos e licenças
Um dos motivos do Registro de Exportação e da Licença de Importação não cumprirem
o
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órgãos anuentes. Portanto, sugere-se que o Módulo de anexação de documentos e licenças não
possua um formulário único padrão para todos os processos com anuência, considerando a
variação de necessidades de informação entre os órgãos. A solução proposta é que o Módulo
de anexação de documentos e licenças apresente formulários customizados a depender da
necessidade de cada órgão anuente, o que evita a demanda de outros dados em formulários e
sistemas externos ao PCE.
Quando o usuário selecionar qual documento deseja obter (um certificado
fitossanitário, certificado CITES - Comércio e Detenção de Espécies da Fauna e Flora Selvagem
Ameaçadas de Extinção - ou uma autorização específica do Comando do Exército, entre outros),
o Módulo de anexação de documentos e licenças apresentará o formulário adequado ao tipo de
documento selecionado, ou seja, com os dados que o órgão anuente efetivamente necessita
para proceder com a análise. De modo complementar, sugere-se que, apesar de os formulários
serem distintos a depender do órgão anuente, os dados devem ser harmonizados, seguindo o
padrão único do Novo Modelo Brasileiro de Dados de Comércio Exterior. Assim, possibilita-se a
migração de dados entre os sistemas dos órgãos anuentes, o Módulo de anexação de
documentos e licenças, a DU-E, a Declaração Única de Importação e o CCT (Controle de Carga e
Trânsito), considerando a compatibilidade das informações, permitindo a validação automática.
Para tornar o layout mais amigável do Módulo de anexação de documentos e licenças
às empresas, sugere-se a criação de um menu, com ferramentas de consulta e diversos filtros,
contendo todos os documentos que podem ser solicitados por meio do sistema. Conforme
novos processos para a emissão de licenças, permissões, certificados e outros documentos
forem integrados ao Portal, novos documentos serão disponibilizados no menu. Ao selecionar o
documento desejado, o representante legal terá acesso ao formulário de solicitação. Os dados
cadastrais da empresa serão preenchidos automaticamente no formulário pelo sistema.
Haverá a possibilidade de solicitação de documentos que amparem a análise do órgão.
Esses poderão ser anexados de forma eletrônica, com assinatura digital, diretamente no próprio
formulário ou via Sistema de Anexação de Documentos. As informações de preenchimento do
formulário poderão ser copiadas de outro previamente preenchido e/ou enviado, de modo a
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reaproveitar as informações previamente inseridas no sistema. Rascunhos poderão ser salvos
para envio futuro. Junto com o formulário, serão apresentadas ao exportador ou ao importador
informações essenciais sobre o documento requisitado para a operação, como a explicação dos
motivos pelos quais este é exigido e a sua fundamentação legal.
Concluído o preenchimento do formulário, ele poderá ser enviado para a análise dos
órgãos anuentes competentes. Destaca-se a proposta de que esses formulários possam ser
enviados de modo desvinculado à chegada da carga no recinto alfandegado, para acelerar a
liberação, tanto na exportação quanto na importação. Com o envio, o sistema irá validar as
informações do formulário com parâmetros internos para garantir a coerência dos dados do
formulário com as normas que embasam a demanda. Após essa validação, se houver
inconsistências, o sistema solicitará a correção, caso contrário, o processo estará disponível para
os órgãos competentes pela emissão do documento solicitado. Um número de protocolo
identificando o processo será apresentado à empresa, facilitando consultas futuras.
Quando for exigido no preenchimento do formulário do Módulo de anexação de
documentos e licenças o detalhamento de mercadoria além daquele relativo à sua classificação
na NCM, será empregada a mesma lógica de atributos aplicada à DU-E e à Declaração Única de
Importação, mantendo a harmonização de dados em todo o processo. Na DU-E e na Declaração
Única de Importação, haverá, então, um primeiro nível de detalhamento da NCM por atributos
e, nos formulários do Módulo de anexação de documentos e licenças, a esse detalhamento
poderão ser acrescidos outros atributos específicos para complementar a descrição da
mercadoria conforme necessidade do respectivo órgão anuente dos documentos. Como os
atributos de determinada mercadoria utilizados para preenchimento de formulários do Módulo
de anexação de documentos e licenças serão complementares aos apresentados para as
Declarações Únicas, garantir-se-á total coerência na descrição das mercadorias em ambos os
documentos.
Assim que o representante legal preencher e solicitar o documento no Módulo de
anexação de documentos e licenças, se for o caso, as taxas cobradas pelo órgão anuente serão
debitadas automaticamente, em conta corrente previamente informada pela empresa. O débito
automático vai possibilitar maior celeridade, redução do lead time do processo e redução de
custos para as empresas, visto que a mão de obra empresarial será utilizada de modo mais
racional e eficiente.
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Análise do pedido e emissão no Módulo de anexação de documentos e licenças
Conforme a essência da modernização dos processos aduaneiros do país e a
operacionalização do Portal Único de Comércio Exterior, sugere-se que todos os órgãos
desenvolvam o gerenciamento de riscos dentro de um sistema informatizado e automático, a
partir da elaboração de uma matriz de riscos. Em paralelo a esse desenvolvimento, sugere-se a
criação, do histórico de conformidade aduaneira, enquanto estão sendo desenvolvidos os
algoritmos do sistema de TI para a execução do gerenciamento de riscos.
Caso o gerenciamento de riscos selecione para o deferimento automático, o Módulo de
anexação de documentos e licenças emitirá os documentos solicitados, sendo que um mesmo
pedido poderá abranger a emissão de mais de um documento pelo órgão anuente. Caso o
gerenciamento de riscos selecione o processo para análise mais detalhada, o órgão anuente terá
duas opções: formular exigência; indeferir o pedido.
A formulação de exigência ocorre na hipótese de haver erros ou ausência de alguma
informação na solicitação. Após inserir a exigência, o Módulo de anexação de documentos e
licenças deverá notificar automaticamente o representante legal da existência de processo em
exigência. Essa notificação será apresentada na caixa de entrada no PCE. Portanto, destaca-se
que a comunicação de exigências entre órgão anuente e empresa torna-se padronizada (em
sistema) e transparente. Na hipótese de indeferimento do pedido, o órgão anuente deverá
apresentar a devida motivação. A notificação sobre o indeferimento será apresentada
imediatamente na caixa de entrada da empresa, no Portal de Comércio Exterior e o processo
correlato também poderá ser acessado.
Destaca-se que a qualquer momento, o representante legal poderá consultar seus
processos, tendo o resultado de seu andamento em tempo real. Ao localizar o processo com
status e exig

ia , o usu io to a

o he i ento do conteúdo exigido pelo órgão anuente

e poderá fazer as correções diretamente no formulário original do pedido, sem a necessidade
de adoção de procedimentos externos ao sistema, inclusive quando da necessidade de anexação
de documentos. Satisfeita a exigência, o processo retornará para análise do órgão anuente.
Nessa solução proposta, todos os documentos sempre serão eletrônicos, recebendo um
código gerado pelo Portal Comércio Exterior, e, quando necessário, poderão ser baixados em
formato de arquivo padronizado. A depender das características dos documentos e de seu
amparo legal, versões físicas também poderão ser emitidas pelo órgão anuente. Há hipóteses
em que essa versão física é necessária por demanda do país importador, como certificados
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sanitários e fitossanitários, por exemplo. Quando puder ser digitalmente assinado, os
documentos poderão ser baixados diretamente do PCE. Quando houver a necessidade de
assinatura física, carimbo ou impressão em papel específico, o órgão anuente indicará ao
exportador, via PCE, o local para a retirada dos documentos.
O documento eletrônico emitido conterá o código identificador, as informações
preenchidas pelo exportador ou pelo importador no formulário de pedido, o prazo de validade,
a quantidade e valor totais amparados, se for o caso, e definição se é válido para uma ou para
mais operações. Não haverá um padrão geral de informações para todos os documentos
emitidos pelo sistema, pois essas informações precisam se adequar ao caso específico, conforme
previsto na regulamentação pertinente de cada órgão. Ou seja, uma autorização do Comando
do Exército não tem necessariamente o mesmo prazo de validade de uma autorização emitida
pelo MAPA.
Durante o período de transição para o novo processo (ressalta-se a sugestão de
integração gradual dos órgãos anuentes), sugere-se que seja possível o órgão anuente emitir
ofício em documento eletrônico por meio do Módulo de anexação de documentos e licenças,
automatizando a conferência da conformidade das operações no momento de vinculação da
licença, permissão ou autorização com a DU-E.
De modo a exemplificar a solução proposta no parágrafo anterior, no caso de
exportação: uma empresa que exporta produtos controlados pelo Comando do Exército precisa
habilitar seu estabelecimento para a produção de determinada mercadoria. Atualmente, o
órgão anui cada operação no RE para confirmar que a empresa está habilitada como produtora.
Com o PCE, o órgão criará um modelo de documento no Módulo de anexação de documentos e
licenças e o emitirá de ofício para que o sistema reconheça automaticamente essa habilitação,
dispensando-se a anuência a cada operação.

Administração de saldos no Módulo de anexação de documentos e licenças
Conforme supracitado brevemente, sugere-se que um documento neste módulo possa
ser emitido para uma quantidade ou valor máximos e com prazo determinado. Em certos casos,
essa quantidade ou valor poderão ser distribuídos entre diversas saídas da mercadoria
autorizada, cada uma amparada por uma DU-E ou Declaração Única de Importação distinta.
Como o mesmo documento de autorização poderá ser vinculado a mais de uma declaração
necessita-se que os limites de quantidade ou valor nele constantes sejam respeitados.
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Para isso, a cada vinculação do documento que consta no Módulo de anexação de
documentos e licenças a uma Declaração Única, será dada baixa do saldo do valor ou quantidade
correspondente. Ou seja, se uma autorização é emitida no Módulo de anexação de documentos
e licenças para a operação de 100 unidades da mercadoria, quando essa autorização for utilizada
em uma Declaração Única contendo 10 unidades dela, essa quantidade será baixada do saldo
do documento dentro do módulo, que poderá então ser utilizado para a exportação ou a
importação de mais 90 unidades declaradas em outras DU-E ou Declaração Única de
Importação. Esse saldo do documento deverá ser transparente à empresa, de modo a permitir
que ele possa executar um melhor planejamento nas operações.
Quando o saldo restante para o documento for esgotado, ele não poderá mais ser
empregado para uma nova operação. O sistema acusará a falta de saldo de forma automática,
alertando o representante legal sobre a situação. Se for o caso, o valor da operação será
deduzido do saldo remanescente do respectivo documento vinculado no momento de registro
da Declaração Única. Na hipótese de cancelamento da declaração vinculada, o valor ou
quantidade do documento dentro do módulo será estornado automaticamente.
Deve-se destacar que nos casos em que o documento do Módulo de anexação de
documentos e licenças puder ser utilizado somente em uma operação, ele será considerado
esgotado a partir da sua vinculação com uma Declaração Única mesmo que a quantidade
constante nessa declaração for inferior à autorizada no módulo. Essa solução proposta
complementar se deve às características de determinados produtos.

Prorrogação, Revogação e Substituição no Módulo de anexação de documentos e licenças
Sugere-se que a empresa possa solicitar a prorrogação de prazo de validade ou a
revogação de documento emitido no módulo. Na primeira hipótese, se deferir o pedido, o órgão
anuente alterará o prazo de validade do documento, sem que isso implique a substituição por
outro. Na segunda hipótese, o documento revogado a pedido da empresa será invalidado a
partir da data da revogação, preservando-se os seus efeitos em relação às operações realizadas
ao seu amparo em datas anteriores.
Caso mudem as circunstâncias que embasaram o pedido original de documento emitido
por meio do Módulo de anexação de documentos e licenças, sugere-se a possibilidade de o
representante legal solicitar a emissão de outro documento com base no pedido do primeiro.
Por exemplo, a empresa obteve uma autorização para a importação de dez toneladas de
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produto no prazo de um ano, mas, posteriormente, as operações foram aplicadas e constatouse a necessidade da ampliação desse limite para quinze toneladas, o representante legal poderá
aproveitar a demanda original para suplementar a quantidade autorizada. Assim, a empresa
acessará o formulário do pedido original e o aproveitará para solicitação de novo documento no
módulo com base no mesmo processo. Se a solicitação de alteração do documento original for
deferida, um novo documento no Módulo de anexação de documentos e licenças será emitido
com nova quantidade e com novo prazo, ambos definidos pelo órgão anuente. O documento
anterior, então, será cancelado de modo automático. Ressalta-se que os documentos, original e
novo, não se comunicam. Em outras palavras, a quantidade utilizada no primeiro não será
descontada do segundo, tampouco saldo remanescente do primeiro será adicionado ao
segundo. Todas essas soluções propostas deverão agilizar a análise pelo órgão anuente.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas
Subcritério de Base Normativa: Alteração de Portarias Nacionais, Resoluções e Regulamentos
Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas e Desenvolvimento de um novo
Estimativa de Complexidade: Alta (126)
Estimativa de Impacto:
Contêiner Santos:
Importação: 72h
Exportação: 24h
Granel Santos:
Importação: 36h
Exportação: 12h
Contêiner Itajaí:
Importação: 72h
Exportação: 24h
7. Instabilidade dos sistemas SISCOMEX Exportação Web, Importação Web e DATAVISA
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Descrição: Os SISCOMEX Exportação Web e Importação Web e o DATAVISA apresentam
instabilidades operacionais, o que resulta na impossibilidade de realizar operações por parte do
importador e do representante legal. Nesses casos, os importadores não poderão registrar a
Declaração de Importação ou a Licença de Importação e, portanto, as cargas de importação
ficarão paradas no porto, visto que o fluxo de informações e o fluxo físico da carga são
sequenciais no Brasil. Essa instabilidade impacta diretamente na previsibilidade do processo de
importação e, portanto, impacta também no planejamento logístico do importador. Destaca-se,
por fim, que o SERPRO não elabora feedbacks consistentes para informar ao importador o
motivo da falha do sistema informatizado ou o momento em que o sistema voltará a operar para
que o reajuste interno de atividades seja mais rápido. A instabilidade do sistema também é
observada no Módulo SISCOMEX Exportação Web.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner, Granel e Roll on-Roll off
Interveniente envolvido: Receita Federal do Brasil, SECEX e ANVISA
Macro etapa: Todo o processo de importação e de exportação
Frequência:
DATAVISA: 3 dias por mês
SISCOMEX: 4 dias por trimestre
Impacto de tempo: De difícil estimativa
Causa raiz: Devido à ausência de possibilidade de geração de relatórios, as grandes empresas
desenvolvem ferramentas de TI para extrair dados diretamente dos sistemas governamentais
de comércio exterior, o que os sobrecarregam e os deixam instáveis. Ademais, alguns desses
sistemas não foram desenvolvidos, inicialmente, para absorver um alto volume de processos.
Destaca-se, também, que esse problema é agravado pela falta de plano de contingências.
Gargalo: Sim
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Solução Proposta 1: Conforme sugerido em Relatórios Operacionais elaborados pelo Instituto
Aliança Procomex em conjunto com órgãos governamentais, reforça-se a ideia de que o Módulo
DU-E, o Módulo da Declaração Única de Importação e o Módulo de anexação de documentos e
licenças além de outros sistemas, como o SIGVIG Módulo Madeira, devem estar estruturados
para que o usuário possa elaborar relatórios gerenciais com filtros relacionados, por exemplo, à
NCM e ao Porto de Embarque. Sugere-se que a ferramenta de geração de relatório seja possível
para a maioria dos campos do DU-E e da Declaração Única de Importação.
Categoria: Sistemas
Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas
Estimativa de Complexidade: Baixa (5)

Solução Proposta 2: Para os sistemas desenvolvidos dos órgãos anuentes que não suportam o
volume de processos de solicitações de análise, sugere-se que os controles de anuência sejam
transferidos diretamente para o Módulo de anexação de documentos e licenças. Dessa maneira,
esse sistema, que ainda será desenvolvido, pode abranger a necessidade dos órgãos. Essa
proposta também é complementada com as Soluções Propostas relacionadas ao gerenciamento
de riscos. Essa proposta também permite a melhor utilização de sistemas, como o DATAVISA,
para outras funções, como o Registro de Produtos e a emissão de Autorização de
Funcionamento. Para que essa proposta se torne operacional, as bases normativas dos órgãos
anuentes, como a RDC 81/08 da ANVISA, deverão ser alteradas para o controle direto nesse
novo sistema. Além do gerenciamento de riscos, novos procedimentos internos para as análises
deverão ser realizados.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas
Subcritério de Base Normativa: Alteração de Portarias Nacionais, Resoluções e Regulamentos
Subcritério de Sistemas: Desenvolvimento de um novo
Estimativa de Complexidade: Alta (72)

Estimativa de Impacto:
Contêiner Santos:
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Importação: 1h
Exportação:0h
Granel Santos:
Importação: 0h
Exportação: 0h
Contêiner Itajaí:
Importação: 1h
Exportação: 0h

8. Distribuição de processos em canal amarelo ou vermelho
Descrição: Após a parametrização realizada pelo SISCOMEX, tanto Importação quanto
Exportação, o processo pode ser direcionado a um dos canais: verde – liberação automática;
laranja/amarelo – análise documental; vermelho – análises documental e física. Com exceção
do canal verde, nos demais casos a distribuição deve ser executada por um AFRFB da Unidade
da Receita Federal (URF) designado para essa atividade. Portanto, essa etapa não é
automatizada, o que representa um problema, visto que não existe uma clara agregação de valor
ao fluxo essa atividade ser executada por um auditor-fiscal, o qual não distribui o processo assim
que o dossiê de documentos é vinculado à DE, DU-E ou DI. Em períodos de greve ou festivos,
esse problema agrava-se.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll on-Roll off
Interveniente envolvido: RFB
Macro etapa: Parametrização – Desembaraço DE (exportação); Registro DI – Desembaraço
(importação)
Frequência: 100% dos casos parametrizados em canal diferente do verde
Impacto de tempo:
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Canal Amarelo
Contêiner Santos:
Importação: M= 48.52 Horas / Desvio Padrão= 25.36 Horas
Exportação: M= 52.3 Horas / Desvio Padrão= 17.65 Horas
Granel Santos:
Importação: M= 34.5 Horas / Desvio Padrão= 15.45 Horas
Exportação: M= 43.2 Horas / Desvio Padrão= 15.36 Horas
Contêiner Itajaí:
Importação: M= 28.1 Horas / Desvio Padrão= 12.75 Horas
Exportação: M= 29.5 Horas / Desvio Padrão= 14.60 Horas
Canal Vermelho
Contêiner Santos:
Importação: M= 82.25 Horas / Desvio Padrão= 25.39 Horas
Exportação: M= 84 Horas / Desvio Padrão= 26 Horas
Granel Santos:
Importação: M= 76.80 Horas / Desvio Padrão= 17.28 Horas
Exportação: M= 68.63 Horas / Desvio Padrão= 24.16 Horas
Contêiner Itajaí:
Importação: M= 51.44 Horas / Desvio Padrão= 23.8 Horas
Exportação: M= 57.8 Horas / Desvio Padrão= 22.30 Horas
Causa Raiz: Identifica-se que não existe a automatização dessa etapa, que poderia ser realizada
pelo próprio sistema após a vinculação do dossiê de documentos, tanto na Declaração de
Exportação quanto na Declaração de Importação. Sem essa função, essa atividade fica
dependente de um recurso humano específico.
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Gargalo: Sim
Solução proposta: Conforme solução proposta do Problema 1, comum aos fluxos de importação
e exportação deste Relatório.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas
Estimativa de Complexidade: Baixa (10)
Estimativa de Impacto:
Contêiner Santos:
Importação: 7.9h
Exportação: 1.67h
Granel Santos:
Importação: 3.31h
Exportação:1.38h
Contêiner Itajaí:
Importação: 2.7h
Exportação: 1.85

9. Não aplicação da Instrução Normativa 1.020/10
Descrição: Conforme Instrução Normativa 1.020/10, o auditor-fiscal pode solicitar a
apresentação de um laudo técnico para identificação e quantificação de mercadoria importada
e a exportar, apesar da apresentação pelo representante legal de fotos, manuais e laudos
fornecidos pelo exportador. Entretanto, frequentemente, o engenheiro indicado pelo auditor
fiscal não aceita prestar o serviço pelo valor disposto na tabela estabelecida na legislação,
impactando na competitividade internacional das empresas ao adicionar custos não previstos
na cadeia logística. Observa-se que não há fiscalização adequada sobre os engenheiros
cadastrados para elaborar o laudo técnico, nem sobre os valores cobrados por estes.
Ademais, em alguns casos, o auditor-fiscal solicita outros laudos técnicos, a fim de
complementar os laudos técnicos anteriores, apesar de a legislação indicar que as dúvidas
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devem ser elaboradas pelo auditor fiscal e sanadas pelo engenheiro no primeiro laudo técnico.
Não raramente, o auditor-fiscal nomeia um outro engenheiro para proceder com um novo laudo
técnico, ao invés de solicitar ao primeiro que complemente o laudo já elaborado.
Os importadores não têm a liberdade de escolha sobre o engenheiro para produzir o
primeiro laudo técnico, apesar de o mesmo estar cadastrado na Receita Federal em sua
respectiva área de competência.
Enquanto a mercadoria está em análise técnica, os custos de armazenagem continuam
a incorrer. De acordo com o Art. 54 da Lei 13.043/14, apenas alguns produtos são beneficiados
com a possibilidade de entrega antecipada. Dessa maneira, nem todas as empresas podem
proceder com a apresentação de um Termo de Responsabilidade para retirada de sua carga do
recinto alfandegado enquanto ela estiver sendo objeto de análise técnica.
Porto: Santos
Fluxo: Importação e exportação
Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll On-Roll Off
Interveniente envolvido: RFB; Perito Credenciado
Macro etapa: Parametrização – Desembaraço de DE (exportação); Registro de DI –
Desembaraço de DI (importação)
Frequência: 80%
Impacto de tempo: Sem mensuração direta ao tempo nos portos
Causa raiz: Os valores de remuneração dispostos nessa legislação estão defasados e não estão
compatíveis com a realidade atual de valorização dos serviços prestados pelos peritos
credenciados. Ao passo que a própria RFB não fiscaliza os valores cobrados atualmente por esses
técnicos indicados pelo próprio órgão.
Ainda pode ser apontado que não existe um processo rápido para resolução das
denúncias, o que inibe a iniciativa da empresa de procurar essa via de solução de problemas.
Tampouco se identifica a falta de aplicação de advertências e penalidades aos peritos
credenciados. Também se observa que o processo de retirada de credenciamento por denúncias
é lento.
Gargalo: Não
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Solução Proposta 1: Com o objetivo de permitir a fiscalização sobre os valores cobrados pela
perícia técnica, o representante legal deve apresentar o comprovante de pagamento junto com
o laudo técnico no Sistema de Anexação de Documentos.
Ademais, sugere-se que seja feita a inclusão nos manuais internos e externos de
importação de um tópico relacionado ao laudo técnico, de modo a esclarecer as dúvidas e as
boas práticas. Um dos temas a ser esclarecido, com base na Instrução Normativa 1.020/10, deve
ser a complementação do laudo técnico pelo mesmo perito, caso haja mais dúvidas, e não a
solicitação de uma segunda perícia técnica.
Considerando o cadastro dos peritos na Receita Federal do Brasil para a elaboração de
laudos técnicos, sugere-se que o Setor Privado tenha a liberdade de escolha quando esse
profissional for exigido por um pelo auditor-fiscal. De modo a direcionar a escolha, a RFB poderia
disponibilizar em site uma lista com os peritos cadastrados e as respectivas áreas de
conhecimento.
Enquanto o perito procede com a elaboração do laudo técnico, a empresa tem o anseio
de proceder com a retirada da carga. Como atualmente a lista de produtos beneficiados é
limitada, sugere-se que seja alterada a legislação para estender a entrega antecipada para todos
os produtos, indicando as exceções que não poderiam ser beneficiadas. Sugere-se que apenas
as cargas que apresentem altos riscos à sociedade não possam sair sob Termo de
Responsabilidade.
Quanto ao credenciamento dos peritos técnicos, seria viável adicionar como requisito a
e t ega de u

Te

o A ti o upç o assi ado pelo a didato. Suge e-se, também, que

laboratórios credenciados pela ANVISA ou pelo MAPA sejam automaticamente reconhecidos e
possam ser utilizados para produtos específicos. De modo a incentivar o credenciamento de
mais engenheiros como peritos técnicos, sugere-se que todos os que cumprirem os requisitos
exigidos e entreguem a documentação necessária sejam cadastrados como perito pela RFB.
Sugere-se vedar a participação de consultores ou empresas que ofereçam serviços para a área
de comércio exterior e tributário, como classificação de NCM e obtenção de exceção tarifária.
Em complemento, quanto ao descredenciamento, sugere-se o estabelecimento de um
canal de comunicação para proceder com denúncia, nos casos de cobrança fora da tabela de
remuneração, e a divulgação desse canal. Para isso, torna-se de suma importância o
estabelecimento de um rito administrativo transparente do processo de investigação e
descredenciamento do perito técnico.
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A tabela de remuneração disposta na Instrução Normativa 1.020/10 deve ser atualizada
pela RFB, de acordo com indicador específico, visto a defasagem superior a 6 (seis) anos. Sugerese que essa tabela seja revisada periodicamente, como 12 (meses). Novamente, reforça-se que
após o pagamento da perícia, o comprovante seja anexado junto ao laudo no Sistema de
Anexação de Documentos.
Categoria: Base Normativa
Subcritério de Base Normativa: Instrução Normativa
Estimativa de Complexidade: Baixa (6)

Solução Proposta 2: Uma solução alternativa específica para o pagamento da perícia técnica é a
Receita Federal do Brasil emitir um DARF e a empresa prosseguir com o pagamento.
Posteriormente, o órgão repassaria o valor pago ao perito. Destaca-se que o repasse da verba
não é impeditivo do desembaraço aduaneiro.
Categoria: Base Normativa e Sistemas
Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instrução Normativa
Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema
Estimativa de Complexidade: Média (24)

Solução Proposta 3: Como solução alternativa, com a operacionalização da DU-E e a futura
estruturação da Declaração Única de Importação, sugere-se a criação de um campo específico
valo
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informação, caso esse laudo tenha sido exigido.
Categoria: Base Normativa e Sistemas
Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instrução Normativa
Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas
Estimativa de Complexidade: Média (30)
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Solução Proposta 4: Conforme alguns países no mundo, a exemplo do Uruguai, no momento em
que a Aduana possui dúvidas técnicas sobre um determinado produto que está sendo
importado, os servidores desse órgão solicitam ao importador, inicialmente, documentos que
comprovem a veracidade das informações. Caso a Aduana continue em dúvida, esse órgão
solicita a perícia técnica. Entretanto, os custos são arcados pelo órgão e não pela empresa. Dessa
maneira, seguindo uma boa prática internacional, sugere-se que a Aduana realize o pagamento
dos custos da perícia técnica. Para isso, a Instrução Normativa 1.020/10 deverá ser alterada
completamente, de modo a refletir essa ideia para todos os tipos de cargas.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa
Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instrução Normativa
Estimativa de Complexidade: Média (12)
Estimativa de impacto:
Contêiner Santos:
Importação: 0.5h
Exportação: 0.5h
Granel Santos:
Importação: 0.5h
Exportação: 0.5h

10. Não especificação de horário de vistoria
Descrição: Os horários das vistorias realizadas pelo MAPA não são informados previamente de
forma específica, somente o período (manhã ou tarde). O representante legal comparece no
início do período indicado, por exemplo, às 9h, e fica aguardando o fiscal agropecuário
comparecer para realizar a respectiva atividade. Portanto, o representante da empresa deverá
estar presente durante todo o período estabelecido previamente pelo órgão, o que impacta nas
atividades diárias desse representante. Embora seja informado o período em que o servidor
público comparecerá, a informação é vaga. Em alguns casos, o fiscal agropecuário pode atrasarse e indicar, repentinamente, a mudança do período matutino para o vespertino.
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Porto: Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner
Interveniente envolvido: MAPA
Macro etapa: Em algum momento entre a presença de carga e a atracação do navio
(exportação); Presença de carga – Registro de DI (Importação)
Frequência: 100% das cargas que estão sujeitas à vistoria física do MAPA
Impacto de tempo: De difícil estimativa
Causa raiz: O MAPA afirmou que a falta de fiscais agropecuários lotados nessa Unidade dificulta
a melhor programação dos horários de vistoria física. Entretanto, nos documentos publicados
no site desse órgão não é observada nenhuma orientação às Unidades quanto ao agendamento
das vistorias por fiscal agropecuário, o que pode ser indicado como a ausência de uma boa
prática consolidada.
Gargalo: Não
Solução Proposta: As soluções propostas que se referem à implementação do Módulo de
anexação de documentos e licenças e do gerenciamento de riscos automatizado diminuirão a
necessidade de intervenção humana, conforme demonstrado nesse presente Relatório e em
outros Relatórios Operacionais elaborados previamente a esse estudo. Torna-se, então,
possível, que os fiscais agropecuários tenham maior precisão no horário da verificação física.
Dessa maneira, sugere-se que o MAPA emita uma orientação pública ou insira em um futuro
manual sobre a necessidade de indicar horários que a atividade será executada, não apenas o
período (matutino ou vespertino). Reforça-se aqui que com a operacionalização do Módulo de
anexação de documentos e licenças integrado ao Módulo CCT e aos Módulos de Declarações
Únicas, o fiscal poderá realizar o agendamento da verificação física diretamente em sistema. Ao
fazê-lo, o próprio sistema emitirá um aviso à empresa, ao representante legal e ao recinto
alfandegado. Deve-se destacar que é necessária a implantação de agenda compartilhada entre
todos os órgãos intervenientes para que o posicionamento e a verificação física das cargas sejam
otimizados.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas
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Subcritério de Sistemas: Desenvolvimento de dois ou mais sistemas
Estimativa de Complexidade: Baixa (10)
Estimativa de Impacto:
Contêiner Itajaí:
Importação: 0.5h
Exportação: 1h

11. Falta de comunicação entre o auditor-fiscal e o recinto para preparação de cargas
Descrição: Uma Declaração de Exportação ou uma Declaração de Importação pode possuir mais
de uma adição, que acobertará um ou mais contêineres. Esse documento está sujeito à
parametrização em canal vermelho, o qual prevê a verificação física com a abertura de um ou
mais contêineres. Não necessariamente, todas as adições, ou seja, todos os contêineres, de uma
DI ou de uma DE serão vistoriadas quando um processo é parametrizado no canal vermelho.
Uma boa prática não aplicada por alguns auditores-fiscais no Complexo Portuário de Itajaí é a
comunicação prévia de como e quais adições e volumes devem ser preparados e dispostos para
o momento da verificação física. Consequentemente, a carga deve ser organizada apenas na
chegada do auditor-fiscal, o que gera atrasos e não otimiza o tempo de fiscalização.
Porto: Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner
Interveniente envolvido: RFB
Macro etapa: Parametrização – Desembaraço de DE (Exportação); Registro de DI – Desembaraço
(Importação)
Frequência: 22,8%
Impacto de tempo:
Importação: M= 3,5 Horas / Desvio Padrão= 2,80 Horas
Exportação: M= 17,5 Horas / Desvio Padrão= 4.30 Horas
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Causa raiz: Como descrito anteriormente, a inexistência da boa prática ocasiona esse problema.
Deve-se destacar que existem auditores-fiscais nessa Unidade da Receita Federal que solicitam
a preparação das cargas. Portanto, pode deduzir-se que uma causa raiz é a inexistência de uma
orientação expressa sobre essa boa prática executada por alguns.
Gargalo: Sim
Solução Proposta: Sugere-se que a RFB insira nos manuais aduaneiros de exportação e de
importação a orientação ao auditor-fiscal sobre a boa prática de avisar ao recinto alfandegado
de como e quais adições e volumes devem ser preparados e dispostos para o momento da
verificação física.
Categoria: Prática/Processo/Procedimento
Estimativa de Complexidade: Baixa (2)
Estimativa de Impacto:
Contêiner Itajaí:
Importação: 0.08h
Exportação: 0.13h

12. Falta de efetivo do MAPA
Descrição: Os fiscais agropecuários lotados no Complexo Portuário de Itajaí atendem a 11 (onze)
recintos diferentes entre os fluxos de importação e de exportação, o que ocasiona impactos de
tempo na emissão de todos os certificados e nos agendamentos das vistorias. A falta de
processos automatizados faz com que esses fiscais sejam essenciais no processo e, portanto,
atrasos nas liberações de cargas a serem exportadas ou importadas são observados.
Porto: Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner
Interveniente envolvido: MAPA
Macro etapa: Todo o fluxo de exportação e de importação
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Frequência: 100%
Impacto de tempo: De difícil estimativa
Causa Raiz: Inexistente. Esse problema ocasiona outros, portanto, é uma causa raiz.
Gargalo: Sim
Solução Proposta: Ao serem implementados o Módulo de anexação de documentos e licenças,
que deve abranger os fluxos de exportação e de importação, o SIGVIG Módulo Madeira em todas
as Unidades do MAPA e o Módulo de Retificação da DU-E e da Declaração Única de Importação,
espera-se a diminuição da necessidade de intervenção humana na fiscalização dos processos na
corrente de comércio, o que permitirá o deslocamento dos fiscais agropecuários para
executarem as funções de análise documental nos sistemas e de verificação física com maior
previsibilidade de tempo.
Destacam-se que todos os sistemas citados devem ser suportados por gerenciamento
de riscos automatizado, ou seja, um alto volume de processos será direcionado para liberação
automática. Conforme apresentado inicialmente pela Secretaria de Comércio Exterior e pela
Receita Federal do Brasil, além de ter sido apresentado em Relatórios de Modernização
elaborados previamente a esse estudo, outra solução proposta, descrita mais à frente neste
Relatório,
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que diminui a pressão sobre a quantidade limitada de fiscais agropecuários.
Categoria: Prática/Processo/Procedimento e Sistemas
Subcritério de Base Normativa: Desenvolvimento de dois ou mais sistemas
Estimativa de Complexidade: Baixa (10)
Estimativa de impacto:
Contêiner Itajaí:
Importação: 3h
Exportação:1h

13. Falta de padronização na interpretação do quadro normativo
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Descrição: Auditores-fiscais, dentro de uma própria Unidade da Receita Federal, podem
interpretar uma determinada legislação de maneira diferente. As legislações podem permitir
essas interpretações distintas devido à ausência de especificação ou de detalhe sobre um
determinado documento ou processo. Essa situação de distintas interpretações impacta na
conformidade do processo e no momento de cumprimento de exigências, se existirem. Em
algumas ocasiões, não raras, os processos de comércio exterior podem ficar parados devido a
essas divergências. Um dos exemplos dessa falta de padronização é quanto aos critérios na
descrição de mercadorias: um auditor-fiscal pode entender que determinada unidade estatística
deve ser utilizada (quilos) e outro auditor fiscal pode entender que é outra unidade estatística
que deve ser utilizada (tonelada).
Deve-se destacar, também, que os exportadores, importadores e representantes legais
pouco utilizam os manuais aduaneiros elaborados pela Receita Federal do Brasil, que visa
diminuir as interpretações distintas e pacificar determinados assuntos. Consequentemente, a
situação de interpretações distintas é agravada.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner
Interveniente envolvido: RFB
Macro etapa: Parametrização – Desembaraço de DE (Exportação); Registro de DI – Desembaraço
de DI (Importação)
Frequência:
Santos
Importação: 18%
Exportação: 11%
Itajaí
Importação: 16%
Exportação: 7%
Impacto de tempo: De difícil estimativa.
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Causa Raiz: Conforme constatado em reuniões, os manuais aduaneiros elaborados pela RFB,
que são ferramentas de esclarecimentos de interpretação quanto a algumas legislações, são
pouco utilizados pelos exportadores, importadores, representantes legais e auditores-fiscais.
Essa não utilização pode, também, ser ocasionada pela falta de divulgação quanto à efetividade
dessas ferramentas. De modo complementar a essa causa raiz, os auditores-fiscais e os
representantes do setor privado também não enviam sugestões constantes para a melhoria dos
manuais aduaneiros.
Também pode ser observada como uma causa raiz para essa situação problema a
ausência de reunião entre os auditores-fiscais da mesma Unidade da Receita Federal com o
objetivo de alinharem-se sobre o entendimento de determinadas legislações. Essa causa raiz
também é válida quando se trata de uma Região Fiscal.
Além disso, existe a inobservância de alguns auditores-fiscais quanto a algumas Notícias
SISCOMEX, como é o caso da unidade tributável (uTrib) e da unidade de medida estatística
(UME), que constam esclarecimentos nas Notícias Siscomex Exportação nº 25/17 e 27/17.
Gargalo: Sim
Solução Proposta: Sugere-se que no Complexo Portuário de Santos sejam estruturadas reuniões
de intervenientes, que devem ser realizadas periodicamente, com o foco de melhorar o
alinhamento entre a Receita Federal do Brasil, os órgãos anuentes e os agentes do Setor Privado
a nível local. Nessas reuniões, deve-se permitir às empresas e aos representantes legais
disponibilizarem exemplos de falta de padronização na interpretação do quadro normativo
entre os auditores-fiscais.
Essa boa prática é aplicada no Complexo Portuário de Itajaí. Em relação à reunião de
intervenientes nesse porto, sugere-se que esta seja estendida e ampliada para toda a 9ª Região
Fiscal, o que, consequentemente, ampliaria para mais intervenientes e para todos os modais,
visto que envolverá a fronteira e os aeroportos. Apesar da maior complexidade, vislumbra-se a
possibilidade de maior alinhamento de interpretação e de trocas de conhecimento entre todas
as Unidades da Receita Federal.
Em complemento, sugere-se às Unidades da Receita Federal de Santos e de Itajaí
disponibilizarem um e-mail específico para que as empresas enviem exemplos de interpretações
distintas quanto ao quadro normativo. Esse poderá ser um insumo para discussões internas
entre os auditores-fiscais quanto ao alinhamento da interpretação de questões legislativas, se
essas ainda não tiverem sido esclarecidas por algum manual aduaneiro. Adicionalmente, o
58

problema original e as conclusões sugeridas podem servir de insumo para a atualização dos
manuais aduaneiros.
Por fim, sugere-se que a Receita Federal do Brasil estruture uma pesquisa a nível
nacional, com os auditores-fiscais e com os usuários (exportadores, importadores e
representantes legais), para identificar quais são as dúvidas mais frequentes. As respostas
poderão servir de insumo para a atualização de manuais aduaneiros ou para a publicação de
orientações aos auditores-fiscais.
A sugestão anterior pode ajudar na divulgação dos manuais aduaneiros. Essa
publicidade também pode ser ampliada a partir da Receita Federal solicitar apoio,
principalmente, das associações representativas de classe. Deve-se destacar que a Solução
Proposta para o Problema 38 Comum dos Fluxos de Importação e de Exportação complementam
todas as propostas aqui descritas.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo
Estimativa de Complexidade: Baixa (2)
Estimativa de Impacto:
Santos
Importação Contêiner: 0.25h
Exportação Contêiner: 0.13h
Itajaí
Importação Contêiner: 0.25h
Exportação Contêiner: 0.13h

14. Não há prazo específico na legislação para desembaraço
Descrição: Após distribuídos os processos em canal diferente do verde para os auditores-fiscais,
não se observa um prazo limite para a análise dos documentos instrutivos. Na Carta de Serviços
do Ministério da Fazenda, nos itens referentes à Receita Federal do Brasil, apenas é indicada a
intenção do desembaraço aduaneiro em até 1 dia, para a exportação, e em até 8 dias, para a
importação. Entretanto, não é uma legislação, apenas uma intenção de qualidade de serviços.
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Dessa maneira, torna-se imprevisível o tempo de execução do desembaraço aduaneiro. A
imprevisibilidade se agrava em momentos de operação padrão ou greves.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner e Roll On-Roll Off
Interveniente envolvido: RFB
Macro etapa: Parametrização – Desembaraço de DE (Exportação); Registro de DI – Desembaraço
(Importação)
Frequência: 100%
Impacto de tempo:
Canal Amarelo
Contêiner Santos:
Importação: M= 14.35 Horas / Desvio Padrão= 5.99 Horas
Exportação: M= 49 Horas / Desvio Padrão= 16 Horas
Contêiner Itajaí:
Importação:
Exportação: M= 57.5 Horas / Desvio Padrão= 17.30 Horas
Causa Raiz: Inexistente. Esse problema ocasiona outros, portanto, é uma causa raiz.
Gargalo: Sim; alto impacto
Solução proposta: Conforme solução proposta do Problema 2, comum aos fluxos de importação
e exportação deste Relatório.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa.
Estimativa de Complexidade: Baixo (5)
Estimativa de Impacto:
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Contêiner Santos:
Importação: 1.38h
Exportação: 1.57h
Contêiner Itajaí:
Importação:1.30h
Exportação: 1.84h

15. Horários de parametrização
Descrição: Os registros de DI não são parametrizados automaticamente. Em todas as unidades,
os importadores e exportadores necessitam esperar a formação de lotes para que seja
executada a parametrização no Módulo SISCOMEX. Por sua vez, o número de parametrizações
varia de acordo com a decisão da URF com o CERAD, visto que o volume de processos será
analisado e, a partir disso, os horários de formação de lote são definidos. Por exemplo, a
Unidade da Receita Federal de Itajaí disponibiliza apenas 2 (dois) horários de parametrizações
diárias para a importação: às 8h e às 13h. Essa quantidade é reduzida em comparação com
outras Unidades. Caso o importador insira as informações no sistema após às 13h, a carga será
parametrizada apenas no dia seguinte. Essa grande formação de lotes impacta na fluidez do
processo de importação e, portanto, aumenta a média do tempo.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll On-Roll Off
Interveniente envolvido: RFB
Macro etapa: Registro de DE – Parametrização (exportação); Registro de DI – Parametrização
(importação)
Frequência: 100%
Impacto de tempo:
Contêiner Santos:
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Importação: M= 67.3 Horas / Desvio Padrão= 65.88 Horas
Exportação: M= 11.43 Horas / Desvio Padrão= 15.75 Horas
Granel Santos:
Importação: M= 56.80 Horas / Desvio Padrão= 16.24 Horas
Exportação: M= 18.63 Horas / Desvio Padrão= 4.16 Horas
Contêiner Itajaí:
Importação: M= 78.06 Horas / Desvio Padrão= 5.54 Horas
Exportação: M= 17.81 Horas / Desvio Padrão= 9.30 Horas
Causa Raiz: Observa-se que, quando comparados os dois portos em avaliação, não existe uma
padronização nos horários de parametrização. Entretanto, destaca-se que a principal causa raiz
é a ausência de parametrização automática, visto que atualmente nos Módulos SISCOMEX
Exportação e Importação são formados lotes para a aplicação da análise de riscos.
Gargalo: Sim
Solução proposta: Em curto prazo, sugere-se que exista uma orientação que indique às
Unidades da Receita Federal o estabelecimento de um mínimo de 6 horários de parametrização
por dia útil, ou seja, a cada duas horas durante o horário comercial, tanto nos processos de
exportação quanto no de importação. Ademais, sugere-se mais um horário de parametrização
em feriados ou fins de semana.
À semelhança do que foi operacionalizado com o Módulo DU-E, reforça-se a ideia de
que não exista a formação de lotes e a parametrização seja contínua para os processos de
importação, com exceção das horas de manutenção de sistemas realizada pelo SERPRO. O ideal
seria que a parametrização fosse executada de forma automática durante toda a semana.
Categoria: Sistemas
Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas
Estimativa de Complexidade: Baixo (5)
Estimativa de Impacto:
Contêiner Santos:
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Importação: 37.69h
Exportação: 7.32h
Granel Santos:
Importação: 31.81h
Exportação: 11.9h
Contêiner Itajaí:
Importação: 23h
Exportação: 11.4h

16. Posicionamento: múltiplas vistorias
Descrição: Existe uma deficiência na comunicação entre os órgãos intervenientes (ANVISA;
MAPA; Receita Federal; entre outros): duplo ou até triplo posicionamento do mesmo contêiner
para que sejam realizadas inspeções físicas. Os resultados da inspeção física não são
compartilhados entre os órgãos, o que ocasiona a necessidade de uma segunda inspeção física,
se os outros órgãos entenderem que seja necessário. Isso gera atrasos para a liberação da carga.
Porto: Santos
Fluxo: Importação e exportação
Tipo de carga: Contêiner
Interveniente envolvido: Órgãos intervenientes
Macro etapa: Presença de carga – Parametrização (Órgãos anuentes – Exportação);
Parametrização – Desembaraço DE (Receita Federal - Exportação); Presença de carga – Registro
de DI (Órgãos anuentes - Importação); Registro de DI (Receita Federal – Importação)
Frequência: Importação 27% / Exportação 15%
Impacto de tempo:
Importação: M= 33.6 Horas / Desvio Padrão= 8.97 horas
Exportação: M= 10.11 Horas / Desvio Padrão= 15.32 horas
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Causa Raiz: A comunicação entre órgãos intervenientes é incipiente, conforme, inclusive,
indicado em pesquisa sobre a implementação do Acordo de Facilitação do Comércio, realizado
pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e executado pelo
Instituto Aliança Procomex. No Complexo Portuário de Santos, observa-se alinhamento entre o
MAPA e o IBAMA para a execução de uma única vistoria. Entretanto, essa boa prática não foi
implementada pelos outros órgãos intervenientes. Existe, portanto, uma lacuna de
comunicação, como uma agenda compartilhada, para os órgãos intervenientes realizarem
apenas uma vistoria.
Cada órgão interveniente possui um procedimento próprio para a realização da
conferência física. Esses procedimentos não estão alinhados e, tampouco, são compartilhados
para que um outro órgão possa ser o executor dessa conferência física. Um exemplo é o
alinhamento da RFB e do INMETRO para que esse segundo órgão não precise realizar verificação
física in loco.
Gargalo: Sim

Solução Proposta 1: Conforme citado anteriormente na solução proposta para o Problema 11,
comum à Importação e à Exportação, e sugerido em Relatórios de Modernização elaborados
previamente a esse estudo, reforça-se a sugestão da criação de uma agenda compartilhada
entre os órgãos para proceder com a verificação física. Quando um órgão interveniente realizar
o agendamento em algum dos Módulos, um alerta automático poderia ser disparado aos outros
órgãos que estão envolvidos nesse processo.
Conforme apresentado também em outros Relatórios de Modernização, os resultados
da verificação física poderiam ser anexados e compartilhados diretamente entre os órgãos
intervenientes. Dessa maneira, caso um outro órgão interveniente não acompanhe inicialmente,
os fiscais desse órgão terão acesso aos relatórios da verificação física elaborados previamente,
o que possibilitará a diminuição dos múltiplos posicionamentos. Sugere-se que quando imagens
sejam geradas pelo escâner, essas sejam compartilhadas com os órgãos anuentes, com destaque
para a ANVISA, o Comando do Exército, o IBAMA e o MAPA.
Categoria: Prática/Processo/Procedimento e Sistemas
Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas e desenvolvimento de um novo
Estimativa de Complexidade: Média (14)
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Solução Proposta 2: Em Santos, alguns recintos alfandegados dispõem de salas com telas com
imagens em alta resolução que permitem que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
(AFRFB) acompanhe a abertura do contêiner, sem a necessidade da presença in loco.
Considerando que essa estrutura física está disponível, sugere-se que a mesma seja
compartilhada entre a RFB e os outros órgãos anuentes. Para os processos amparados pela DUE, a verificação física conjunta, sem a necessidade de múltiplas vistorias, essa solução proposta
poderia ser executada imediatamente. Essa é a prática sugerida para, no futuro, a Declaração
Única de Importação. Em relação aos processos amparados pela DE e pela DI, a prática sugerida
é que o órgão anuente acompanhe pelas câmeras toda a verificação física. Ao passo que um
AFRFB possa fazê-lo de modo conjunto ou, então, posteriormente, apenas analise as imagens
geradas pelas câmeras de alta resolução, as quais serão disponibilizadas pelo recinto
alfandegado.
Categoria: Prática/Processo/Procedimento
Estimativa de Complexidade: Baixa (2)
Estimativa de Impacto:
Santos
Importação Contêiner: 2.18h
Exportação Contêiner: 0.12h

17. Demora no BAPLIE de chegada por parte do armador com impacto na atracação e
descarga de unidades
Descrição: A BAPLIE é um documento que permite a desatracação/atracação mais rápida, pois
é um documento que apresenta os dados necessários sobre o plano de bordo (número do
contêiner, peso, tipos de carga, dimensões, número IMO, temperatura, e instruções especiais).
Porém, quando o armador demora para emitir este documento, o mesmo perde sua função de
permitir uma atracação e desatracação mais rápida, gerando impacto no tempo total de
importação.
Porto: Santos
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Fluxo: Importação e exportação
Tipo de carga: Contêiner, Roll On-Roll Off
Interveniente envolvido: Armador
Macro etapa: Atracação do navio – Início da operação
Frequência: 12%
Impacto de tempo:
Contêiner Santos:
Importação: M= 16.3 Horas / Desvio Padrão= 5.68 Horas
Exportação: M= 10.44 Horas / Desvio Padrão= 10.27 Horas
Causa raiz: O atraso na emissão da BAPLIE é, frequentemente, ocasionado quando Santos não
é o primeiro porto nacional ou quando é um porto internacional muito próximo. As informações
para gerar esse documento são baseadas em relatórios de cargas e de descargas dos terminais
portuários. Caso os terminais atrasem para lançar no sistema ou enviar as informações
diretamente ao armador, esse, por sua vez, irá atrasar a emissão da BAPLIE para o próximo
porto.
Gargalo: Sim
Solução Proposta: Apesar de não ser um problema relacionado aos órgãos, sugere-se que a
Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior trabalhem junto aos armadores,
aos operadores portuários e às associações representativas desses para estabelecer a boa
prática do armador enviar a BAPLIE ao operador com, no mínimo, a 12 horas da atracação do
navio. Todos esses elos trabalhariam, assim, com informações antecipadas. Esse tópico poderia
ser tratado, por exemplo, em reuniões de intervenientes, como sugerido em outra solução
proposta. Futuramente, o novo processo de importação deverá influenciar positivamente essa
solução proposta de mudança de boa prática.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo
Estimativa de Complexidade: Baixa (2)
Estimativa de Impacto:
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Contêiner Santos:
Importação: 1.56h
Exportação:1h

18. Falta de aviso automático ao cumprir exigências (VICOMEX)
Descrição: O VICOMEX não dispõe de alerta automático para avisar aos servidores públicos, com
exceção da ANVISA (DATAVISA), da anexação dos documentos pelo exportador, importador ou
representante legal. Consequentemente, a empresa necessita entrar em contato (via telefone
ou e-mail) para avisar o cumprimento da exigência. Destaca-se que essa oportunidade de
melhoria está vinculada a todos os processos de comércio exterior.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e exportação
Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll On –Roll Off
Interveniente envolvido: órgãos intervenientes (exceção à ANVISA)
Macro etapa: Parametrização – Desembaraço DE (Exportação – RFB); Presença de carga –
Desembaraço DE (Exportação – Órgãos anuentes); Registro de DI – Desembaraço DI (Importação
– RFB); Presença de carga – Registro de DI (Importação – Órgão anuentes)
Frequência: 100% dos processos que possuem exigências
Impacto de tempo:
Contêiner Santos:
Importação: M= 29,14 / Desvio Padrão= 19,56
Exportação: M= 44.75 Horas / Desvio Padrão= 21.65 Horas
Granel Santos:
Importação: M= 14,5 Horas / Desvio Padrão= 9,5 Horas
Exportação: M= 36 Horas / Desvio Padrão= 0 Horas
Contêiner Itajaí:
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Importação: M= 25,7 / Desvio Padrão= 19,56
Exportação: M= 38.5 Horas / Desvio Padrão= 14.30 Horas
Causa raiz: Considerando que o VICOMEX é um sistema desenvolvido pelo SERPRO e visa
atender de maneira integrada aos processos de comércio exterior, conclui-se que a causa raiz
está na falta de atendimento às necessidades dos órgãos intervenientes em relação a serem
informados automaticamente quando uma exigência foi cumprida. Destaca-se que esse
problema ocasiona outros, conforme destacados ao longo do relatório.
Gargalo: Sim
Solução Proposta: Conforme sugerido em outros Relatórios de Modernização, reforça-se a
necessidade da criação de alertas automáticos a todos os usuários, tanto ao representante legal
quanto aos órgãos intervenientes, quando algum documento tenha sido anexado a um dossiê
vinculado a uma DE, DU-E, DI e LI. Dessa maneira, evita-se qualquer necessidade de entrar em
contato com um servidor público para avisá-lo do cumprimento de exigências.
Categoria: Sistemas
Subcritério de Base Normativa: Alteração de um sistema
Estimativa de Complexidade: Baixa (4)
Estimativa de Impacto:
Santos:
Importação Contêiner: 5.83h
Exportação Contêiner: 3.58h
Importação Granel: 2.90h
Exportação Granel: 2.88h
Importação Roll On-Roll Off: 5.83h
Exportação Roll On-Roll Off: 2.88h
Itajaí:
Importação Contêiner: 5.14h
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Exportação Contêiner: 3.08h

19. Relacre após conferência
Descrição: Cada contêiner possui um lacre para segurança da carga. O número do lacre do
contêiner importado é informado em documentos específicos. Quando existe a necessidade de
conferência física pela RFB ou pela ANVISA, é colocado um novo lacre no contêiner. Caso seja
uma carga com anuência do MAPA, o importador necessita informar ao MAPA para que seja
elaborado um documento complementar informando o novo número do lacre, a fim de que não
seja necessária a modificação de todos os documentos que constam o número do lacre original.
Porto: Santos
Fluxo: Importação e exportação
Tipo de carga: Contêiner
Interveniente envolvido: Importador; MAPA; RFB ou ANVISA
Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI (MAPA e ANVISA); Registro de DI –
Desembaraço (RFB)
Frequência: 100%
Impacto de tempo:
Exportação M= 12.50 Horas / Desvio Padrão= 6.18 Horas
Importação M= 23.20 Horas / Desvio Padrão= 21.8 Horas
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Causa raiz: A ausência de alinhamento para a verificação física, como descrito em outra
oportunidade de melhoria, é uma causa raiz. Pode ser observado também que a ausência de um
sistema integrado a todos os órgãos intervenientes que necessitem da informação sobre o lacre
gera a necessidade da entrega de um documento complementar para o MAPA.
Gargalo: Não
Solução Proposta: Com o desenvolvimento e a implementação do Módulo de anexação de
documentos e licenças, conforme Solução Proposta do Problema 6, comum à Importação e
Exportação deste Relatório, as informações que tenham a atuação de um órgão anuente estarão
vinculadas ao Módulo DU-E, ao Módulo Declaração Única de Importação e ao Módulo CCT.
Portanto, caso o lacre seja retirado para uma conferência física e um novo seja colocado, o
recinto alfandegado será responsável por lançar esse número em sistema, conforme soluções
propostas para os novos fluxos de trânsito aduaneiro, tanto na exportação quanto na
importação. Os novos números de lacre serão automaticamente assumidos, tanto na Declaração
Única de Importação quanto no Módulo de anexação de documentos e licenças. Todos os órgãos
intervenientes daquela carga serão alertados automaticamente a partir do Módulo CCT.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas
Subcritério de Sistemas: Desenvolvimento de dois ou mais sistemas
Estimativa de Complexidade: Média (14)
Estimativa de Impacto:
Santos:
Importação Contêiner: 1.50h
Exportação Contêiner: 1.86h

20. Dificuldade em estabelecer contatos com órgãos anuentes
Descrição: Em diversos momentos faz-se necessário o contato do importador com os órgãos
anuentes para fazer acompanhamento dos processos em andamento ou solicitar informações
sobre o processo que não estão disponibilizadas em sistema. Porém, com frequência, o
importador possui dificuldade em entrar em contato com os órgãos através dos canais de
comunicação institucionais (site ou balcão de atendimento, por exemplo), ou até mesmo não
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sabe a quem procurar, pois não existe um setor específico para atendimento ao público (a
depender do órgão). Muitas vezes, essa falha entre o contato do importador com órgãos
anuentes faz com que o tempo de importação aumente, por não saber em qual processo o fluxo
está parado.
Porto: Santos
Fluxo: Importação e exportação
Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll On-Roll Off
Interveniente envolvido: Todos os órgãos anuentes
Macro etapa: Fluxo geral
Frequência: Contínuo
Impacto de tempo: De difícil estimativa
Causa raiz: Os sistemas dos órgãos anuentes não disponibilizam informações em tempo real e
com mais detalhes (diferentes status de processo). Por vezes, essa falta de alimentação no
sistema informatizado é devido ao servidor do órgão não proceder com a alteração do status.
Nesses casos, a causa raiz é a ausência da boa prática do fiscal.
Nota-se também que não existe um plantão de dúvidas pelos órgãos, a nível nacional ou
local. De modo complementar, também pode ser indicada a ausência de disponibilidade de
agenda online para atendimento ao importador como uma causa raiz para a situação problema
descrita.
Destaca-se que a falta de efetivo dos órgãos anuentes também impacta na dificuldade
das empresas em estabelecer contato. Adicionalmente, a elaboração vaga de exigências pelos
servidores dos órgãos também é uma causa raiz de uma grande quantidade de contatos com o
órgão anuente, visto que essa falta de precisão nas exigências força o importador ou o
representante legal a buscar um fiscal do órgão para sanar as dúvidas.
Gargalo: Não
Solução Proposta: Conforme Solução Proposta do Problema 34, comum de Importação e
Exportação deste Relatório.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo
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Estimativa de Complexidade: Baixa (2)
Estimativa de Impacto:
Santos:
Importação Contêiner: 3.50h
Exportação Contêiner: 0.50h
Importação Granel: 3.50h
Exportação Granel: 0.50h
Importação Roll On-Roll Off: 3.50h
Exportação Roll On-Roll Off: 0.50h

21. Ausência de plantão fiscal para orientações ao contribuinte
Descrição: A Unidade da Receita Federal não possui um plantão fiscal para atender os
importadores com o objetivo de sanar as dúvidas e realizar orientações. Destaca-se que até
2016, um auditor-fiscal estava alocado para cumprir com essa função em Itajaí. A ausência desse
plantão pode resultar em equívocos por parte do importador ou do representante legal, seja no
atendimento de uma conformidade específica para uma NCM ou no preenchimento de
documentos. Esses erros poderiam ser sanados com o auxílio de um servidor desse órgão. Essa
situação problema também impacta o fluxo de exportação.
Porto: Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner
Interveniente envolvido: RFB
Macro etapa: Fluxo geral
Frequência: Contínuo
Impacto de tempo: De difícil estimativa
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Causa raiz: Uma das causas raízes é a falta de efetivo de auditores-fiscais, que é agravada pela
ausência de módulos de gerenciamento de riscos em retificações de Declarações de Exportação
e de Importação, que sobrecarrega os auditores-fiscais nas análises documentais.
Nota-se também que não existe um plantão de dúvidas a nível nacional via sistema. De
modo complementar, também pode ser indicada a ausência de disponibilidade de agenda online
para atendimento às empresas como uma causa raiz para a situação problema descrita.
A falta de divulgação em relação aos manuais aduaneiros elaborados pela RFB ocasiona,
também, a necessidade constante das empresas em entrarem em contato com os auditoresfiscais.
Gargalo: Não
Solução Proposta: Conforme Solução Proposta para o Problema 3, comum aos Fluxos de
Importação e de Exportação deste Relatório. Em complemento a essa solução proposta, sugerese a instituição de, pelo menos, um dia oficial na semana na Unidade para atendimento às
empresas e aos representantes legais. As demandas devem ser enviadas antecipadamente a um
e-mail específico e o responsável por esse email deverá filtrar e tentar agrupar as dúvidas, de
modo a otimizar o atendimento aos importadores e representantes legais. Um exemplo dessa
solução proposta é o Despacho Executivo realizado pela Secretaria de Comércio Exterior.
Por fim, sugere-se que a Receita Federal crie um helpdesk virtual para que as empresas
possam consultar online um auditor-fiscal para sanar uma dúvida. Nesse caso, qualquer auditorfiscal poderá estar disponível de modo remoto e online para atender aos exportadores,
importadores e representantes legais. Para essa sugestão, a Coordenação-Geral de Aduanas
pode gerenciar a disponibilidade dos auditores-fiscais para atendimento ao público.
Categoria: Prática/Procedimento/Processos
Estimativa de Complexidade: Baixa (2)
Estimativa de impacto:
Itajaí:
Importação Contêiner: 0.01h
Exportação Contêiner: 0.01h

73

22. Inexistência de planos de contingência
Descrição: No momento de instabilidade operacional do SISCOMEX Importação Web e do
DATAVISA, a Receita Federal do Brasil e a ANVISA não possuem plano de contingência. Nesses
casos, os processos de importação ficam completamente inoperantes. Essa situação problema
também é observada no processo de exportação.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner
Interveniente envolvido: ANVISA e Receita Federal do Brasil
Macro etapa: fluxo geral
Frequência: Contínuo
Impacto de tempo: De difícil estimativa
Causa raiz: Inexistente. Esse problema ocasiona outros, portanto, é uma causa raiz.
Gargalo: Não
Solução Proposta: Todos os órgãos intervenientes que utilizem sistemas poderiam estabelecer
diretrizes para a elaboração de planos de contingência de modo a não suspender por completo
todos os processos de importação e de exportação. De acordo com a realidade local, cada URF
procederá com a adaptação do plano de contingência nacional. Destaca-se a necessidade de se
estabelecer prazos para a elaboração desses planos. Sugere-se que os órgãos intervenientes,
como a RFB e a ANVISA, a nível nacional e local, envolvam o Setor Privado para colaborar no
estabelecimento das diretrizes e na elaboração desses planos. Esses planos de contingência
devem ser públicos e de fácil acesso, como o site do Portal Único.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo
Estimativa de Complexidade: Baixa (2)
Estimativa de Impacto:
Santos:
Importação Contêiner: 1.00h
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Exportação Contêiner: sem impacto
Itajaí:
Importação Contêiner: 1.00h
Exportação Contêiner: sem impacto

23. Falta de interface única de comunicação entre todos os intervenientes
Descrição: Não existe uma plataforma de interface única para comunicação entre todos os
sistemas dos órgãos intervenientes dos processos de comércio exterior. A falta de uma
plataforma gera retrabalho e consumo de tempo das empresas, pois essas devem disponibilizar
as mesmas informações em sistemas diferentes, o que consome tempo adicional, além de estar
sujeito a equívocos de digitação, o que gera inconsistências de análise entre os órgãos.
Destaca-se a boa prática que foi observada no Complexo Portuário de Itajaí com o
objetivo de melhorar a comunicação entre todos os intervenientes e minimizar essa falta de
interface única: reuniões periódicas com os órgãos e representantes do setor privado para sanar
possíveis dúvidas, entendimentos entre os elos e propor boas práticas.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner, Granel e Roll On-Roll Off
Interveniente envolvido: todos os órgãos intervenientes
Macro etapa: Fluxo geral
Frequência: 100% dos processos de exportação e de importação
Impacto de tempo: De difícil estimativa.
Causa raiz: Inexistente. Esse problema ocasiona outros, portanto, é uma causa raiz.
Gargalo: Não
Solução Proposta: Conforme Soluções Propostas dos Problema 6 e 16, comuns aos fluxos de
importação e Exportação deste Relatório.
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Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas
Estimativa de Complexidade: Alta (126)
Estimativa de Impacto:
Santos:
Importação Contêiner:72.00h
Exportação Contêiner: 24.00h
Importação Granel: 36.00h
Exportação Granel:12.00h
Importação Roll On-Roll Off: 72.00h
Exportação Roll On-Roll Off: 12.00h
Itajaí:
Importação Contêiner: 72.00h
Exportação Contêiner: 24.00h

24. Solução de consulta de NCM muito demorada
Descrição: O importador elabora uma consulta à RFB, frequentemente, para sanar dúvidas
quanto à classificação fiscal e tratamento administrativo (NCM) de determinada mercadoria.
Entretanto, atualmente, a solução de consulta emitida por esse órgão demora
aproximadamente 6 (seis) meses. Dessa maneira, o importador pode sofrer com perdas de
oportunidades de mercado.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e exportação
Tipo de carga: Contêiner, Granel e Roll On-Roll Off
Interveniente envolvido: RFB
Macro etapa: Antes dos processos de exportação e de importação
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Frequência: 100%
Impacto de tempo: De difícil estimativa.
Causa raiz: A definição de prazos em legislação quanto à resposta para a consulta formulada
pelas empresas é apenas prevista para as habilitadas como Operador Econômico Autorizado.
Portanto, observa-se que a falta de definição de prazos, assim como a questão do desembaraço
aduaneiro, é uma das causas raízes. Possivelmente, o processo interno da RFB, que é
desconhecido ao setor privado, possui oportunidades de melhorias que diminuiria o tempo de
resposta de solução de consulta.
Gargalo: Não
Solução Proposta: Propõe-se que a Receita Federal do Brasil reformule o processo interno de
Solução de Consultas, com o estabelecimento de prazo em legislação de 80 (oitenta) dias,
independente se a consulta seja referente à exportação ou à importação. Durante essa
reformulação, sugere-se a criação de um departamento ou subdepartamento com foco
exclusivo em responder às consultas. Sugere-se que seja realizado um benchmarking
internacional com outras Aduanas para internalizar as melhores práticas internacionais para a
rápida resposta à consulta formulada por uma empresa.
Categoria: Prática/Procedimento/Processos e Base Normativa
Subcritério de Base Normativa: Formulação de Instrução Normativa
Estimativa de Complexidade: Média (12)
Estimativa de Impacto:
Santos:
Importação Contêiner: sem impacto
Exportação Contêiner: sem impacto
Importação Granel: sem impacto
Exportação Granel: sem impacto
Importação Roll On-Roll Off: sem impacto
Exportação Roll On-Roll Off: sem impacto
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Itajaí:
Importação Contêiner: sem impacto
Exportação Contêiner: sem impacto

25. Escaneamento não utilizado como ferramenta de apoio à análise de risco
Descrição: A ideia inicial da implementação do escâner era que menos cargas fossem vistoriadas
fisicamente. A inspeção deveria ser de forma não invasiva, e assim evitar a abertura do
contêiner, além de ser utilizada como ferramenta de apoio ao gerenciamento de riscos.
Entretanto, não se observa a aplicação desse uso na URF de Santos e do Complexo Portuário de
Itajaí, pois todas as cargas são escaneadas indiscriminadamente e, posteriormente, são também
inspecionadas fisicamente, quando parametrizadas em canal vermelho. Ou seja, o intuito da
utilização desse equipamento não está sendo atingido. Diversos terminais portuários cobram
por esse serviço (escaneamento). Dessa maneira, os custos da cadeia logística são aumentados,
além de influenciar no tempo no desembaraço aduaneiro. Essa situação problema também
ocorre na importação.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner
Interveniente envolvido: RFB
Macro etapa: Parametrização – Desembaraço (exportação); Registro de DI – Desembaraço
(importação)
Frequência: 100% (as cargas não são liberadas a partir da análise de imagens)
Impacto de tempo:
Santos:
Importação: M= 45.70 Horas / Desvio Padrão= 22.42 Horas
Exportação: M= 36.43 Horas / Desvio Padrão= 27.25 Horas
Itajaí:
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Importação: M= 41.37 Horas / Desvio Padrão= 19.79 Horas
Exportação: M= 32.52 Horas / Desvio Padrão= 12.62 Horas
Causa Raiz: Não existe uma orientação clara da Coordenação-Geral da Administração Aduaneira
(COANA) sobre como as Unidades da Receita Federal devem utilizar o escaneamento como uma
ferramenta de apoio ao gerenciamento de riscos. Ademais, os auditores-fiscais não são
incentivados a utilizar os laudos de imagens ao invés de proceder com a abertura de contêineres.
Gargalo: Não
Solução Proposta: Considerando a filosofia do gerenciamento de riscos, a Receita Federal do
Brasil poderia orientar todas as unidades a utilizar os equipamentos de inspeção não invasiva
como apoio, não de forma extensiva em 100% de um determinado fluxo de comércio exterior.
Poder-se-ia indicar em manual aduaneiro de importação e de exportação que, caso a carga
tenha sido escaneada, o auditor-fiscal deverá proceder primeiramente com a análise da imagem
gerada pelo equipamento de inspeção não invasiva. Caso ainda entenda como necessário, o
auditor-fiscal solicitará a verificação física da carga.
De modo complementar, quando possível, as imagens de escâneres deverão ser
compartilhadas entre todos os órgãos intervenientes. Assim, os outros órgãos anuentes, como
a ANVISA e o MAPA, poderão avaliar se a verificação física direta é realmente necessária. Essa
solução proposta objetiva a realização de uma única vez uma verificação física ou, até mesmo,
evitar que essa seja realizada. Consequentemente, todo o processo de conferência física é
otimizado, elimina-se dupla verificação física de uma mesma mercadoria e a morosidade no
processo de exportação, o que refletirá na redução dos custos.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa
Subcritério de Base Normativa: Alteração de Portarias Locais
Estimativa de Complexidade: Baixa (8)
Estimativa de Impacto:
Santos:
Importação Contêiner: 4.39h
Exportação Contêiner: 1.75h
Itajaí:
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Importação Contêiner: 4.39h
Exportação Contêiner: 1.56h

26. Quando há troca de jurisdição entre as Polícias, geralmente a carga fica parada na
espera do novo responsável
Descrição: A Resolução DNIT nº 11 regulamenta o uso de rodovias federais por veículos, ou
combinações de veículos e equipamentos, destinados ao transporte de cargas indivisíveis e
excedentes em peso e/ou dimensões ao limite estabelecido nas legislações vigentes, para o
conjunto veículo e carga transportada, assim como por veículos especiais, fundamentado no Art.
101 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Para tais mercadorias, equipamentos e veículos especiais que excedam em dimensões
e pesos, será requerido o transporte especial, onde o importador ou o exportador está sujeito a
licenças especiais conforme determinado por tal resolução. Além disso, o mesmo se depara com
a necessidade de atendimento dos procedimentos e regras que regulam os transportes em
rodovias estaduais e federais e das exigências dos municípios pelos quais o transporte ocorra
dentro dos mesmos.
Tais procedimentos demandam análise criteriosa do percurso e programação com
operações conjuntas das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual, caso tenha mudança de
jurisdição entre essas organizações. Essa programação deve ser aprovada por ambas as
organizações, o que exige alinhamento do importador ou do exportador com o transportador
rodoviário. Essa aprovação é morosa e em papel e gera um gargalo na saída da carga, desde a
fábrica para o terminal, no caso de exportação, ou do início do embarque no exterior, no caso
de importação.
Ainda em referência à troca de jurisdição de Polícias durante o percurso, exportadores
e importadores também indicaram que a coordenação entre elas pode ser falha, o que impacta
na celeridade do transporte. Essa falha impede o prosseguimento da programação da
movimentação da carga.
Além de necessitar e requerer autorizações específicas no caso de trafegar dentro de
municípios previstos no trajeto desde o Complexo Portuário de Santos, a Companhia de Energia
Elétrica também exige que a rota seja aprovada, a fim de não afetar as redes de distribuição de
energia das cidades envolvidas. Essa aprovação também é feita em papel, sem a utilização de
sistemas.
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Destaca-se que se a carga for embarcada no exterior sem a programação de transporte
aprovada pelas Polícias Rodoviárias Federal e Estadual, da Companhia de Energia Elétrica e de
alguns municípios, se for o caso, o importador pode estar sujeito a deixar a carga parada em
algum ponto de uma estrada, visto que não possuirá autorização para o tráfego. Essa carga não
estará em um recinto alfandegado, pois esses exigem que o importador apresente uma
programação de retirada e solicitam que a carga seja retirada conforme programação. Quanto
à exportação, caso essa carga tenha sido produzida antes da aprovação da rota a ser seguida, o
que ocorre frequentemente, a mercadoria a ser exportada ficará parada em algum lugar de sua
fábrica ou o exportador vê-se obrigado a alugar algum armazém para depositar sua carga.
Dada a criticidade da carga a ser transportada e considerando a necessidade de
interação entre as Polícias Rodoviárias Federal e Estadual, demanda-se tempo e programação
conjunta, o que afeta os tempos e a logística das empresas exportadoras e importadoras,
impactando a competitividade no comércio internacional.
Porto: Santos
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Roll On-Roll Off
Interveniente envolvido: Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual e Companhia
Nacional de Energia Elétrica
Macro etapa: Antes do processo de exportação; Após o processo de importação
Frequência: 100% de cargas com dimensões excedentes
Impacto de tempo:
Causa Raiz: Ausência de comunicação e de padronização de procedimentos entre as Polícias
Rodoviárias Federal e Estadual, Companhias de Energia Elétrica e os Municípios, à semelhança
do que ocorre com o Regime de Exceção Tarifária. Observa-se que não existe o
compartilhamento de agendas para a coordenação da troca de jurisdição entre as Polícias
Rodoviárias. Ademais, também não foram identificados procedimentos eletrônicos para a
melhor fluidez e transparência da aprovação do processo.
Gargalo: Não
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Solução Proposta 1: A curto prazo, indica-se a necessidade de estabelecer uma agenda
eletrônica entre as Polícias Rodoviárias Federal e Estadual a fim de buscar uma sistemática
conjunta e unificar os dispositivos legais existentes. Ademais, sugere-se que essa agenda, na
importação, seja também vinculada ao Portal Único, para que as informações sejam alimentadas
pelo Módulo CCT e pelo Módulo Declaração Única de Importação para a maior fluidez da carga.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo
Estimativa de Complexidade: Baixa (2)

Solução Proposta 2: A médio e longo prazo, sugere-se o mapeamento e o estabelecimento de
rotas unificadas para o transporte e passagem de cargas especiais a partir de todos os Portos do
País e desenvolver um sistema unificado de licenciamento que vise o compartilhamento de
agendas para a coordenação da troca de jurisdição entre as Polícias Rodoviárias.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa
Subcritério de Base Normativa: Elaboração de Atos Conjuntos
Estimativa de Complexidade: Baixa (10)
Estimativa de Impacto:
Santos:
Importação Roll On-Roll Off: sem impacto
Exportação Roll On-Roll Off: sem impacto

27. Dificuldades em contatar os órgãos anuentes
Descrição: O setor privado apresenta dificuldades em contatar os órgãos anuentes por meio de
seus canais oficiais de comunicação:
• Ce t al de ate di e to

8

– inconstância para completar a ligação e, quando se

consegue, os atendentes não possuem conhecimento e autonomia para solucionar as dúvidas;
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• Ouvido ia – dificuldade em completar o contato, não disponibiliza feedback eficiente
para as demandas e falta agilidade para solucionar o problema. Frequentemente, as demandas
são encaminhadas para a própria Unidade alvo de reclamação;
• Site i stitu io al – a legislação não está disponível em layout amigável,
consequentemente, há grande dificuldade para encontrar as informações necessárias para
sanar as dúvidas. Ademais, os sites institucionais são considerados pelas áreas de Tecnologia de
Informação de diversas empresas como não confiável, podendo ocorrer o bloqueio ao acessálos, dificultando a obtenção de informações. A atualização das informações não é constante e
ágil. Exemplos em relação a layout pouco amigável:
o

A consulta para depositários e transportadores habilitados a operarem com
determinados produtos da ANVISA não está disponível em uma aba
específica ou em um link direto;

o

Não existe uma lista completa com todos os depositários e transportadores
habilitados na ANVISA para que o importador possa analisar de modo amplo
quais são as opções de parceiros logísticos;

o

A consulta para tomar ciência sobre o tratamento administrativo da NCM
não apresenta a possibilidade de inserir características do produto para que
o importador possa melhor descrever a mercadoria. Assim, o site não indica
de modo claro se é necessário um tratamento administrativo específico.

• Ate di e to p ese ial – demora em conseguir disponibilidade de agenda com os
fiscais sanitários para atendimento aos importadores e despachantes aduaneiros.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner e Granel
Interveniente envolvido: Todos os órgãos anuentes
Macro etapa: Fluxo geral
Frequência: Contínuo
Impacto de tempo: De difícil estimativa
Causa Raiz: Podem ser apontadas algumas causas raízes para a necessidade de o setor privado
entrar em contato constantemente com os órgãos anuentes:
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●

Manuais de procedimentos, à semelhança dos manuais aduaneiros da RFB, não
foram elaborados por nenhum órgão anuente;

●

Sites institucionais, como descrito anteriormente, não foram estruturados com
foco nos usuários, buscando esclarecer as dúvidas e disponibilizar de modo fácil
as legislações, o que torna essa ferramenta pouco efetiva;

●

Não existe um site governamental que reúna todas as legislações, separadas por
órgão anuente e por tipo de produto;

●

Existe uma lacuna quanto às explicações gerais para empresas iniciantes de
como o processo deve ser realizado;

●

Pou os

g os a ue tes ela o a a

Pe gu tas e Respostas e dispo i iliza a

em seus respectivos sites institucionais;
●

Não existe um Plantão de Dúvidas via internet, realizado periodicamente, para
que o setor privado envie perguntas de maneira concentrada.

Gargalo: Não
Solução Proposta: Conforme Solução Proposta do Problema 34 Comum de Importação e
Exportação deste Relatório.
Categoria: Prática/Procedimento/Processos
Estimativa de Complexidade: Baixa (2)
Estimativa de Impacto:
Santos:
Importação Contêiner: 3.50h
Exportação Contêiner: 0.50h
Importação Granel: 3.50h
Exportação Granel: 0.50h
Itajaí:
Importação Contêiner: 3.50h
Exportação Contêiner: 0.50h
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28. Retirada de amostra para análise laboratorial
Descrição: O subprocesso de retirada de amostra pode apresentar-se demorado,
aproximadamente 4 dias. O problema está no sequencialismo das atividades: (1) exigência
elaborada pelo auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil no SISCOMEX Importação Web; (2) O
representante legal procede com o recolhimento do DARF e sua apresentação ao laboratório
para que possa realizar o agendamento; (3) laboratório procede com a retirada de amostra.
Destaca-se que ainda é necessário apresentar o DARF de forma presencial, mesmo quando este
documento é disponibilizado pelo importador no VICOMEX, para que a retirada de amostra seja
realizada.
Porto: Santos
Fluxo: Importação e exportação
Tipo de carga: Granel
Interveniente envolvido: RFB, Despachante, Terminal Portuário e Laboratório responsável pela
análise.
Macro etapa: Registro de DI – Desembaraço (importação); Parametrização – Desembaraço DE
(exportação)
Frequência: 100% das vezes em que é necessária a retirada de amostra
Impacto de tempo:
Exportação M= 48 Horas / Desvio Padrão= 12 Horas
Importação M= 52.8 Horas / Desvio Padrão= 15.36 Horas
Causa raiz: Conforme descrito na situação problema, a causa raiz está na necessidade de
apresentação do DARF para que possa proceder com o agendamento, sem o paralelismo do
agendamento enquanto o pagamento é realizado. Esse sequencialismo está previsto no Art. 5º
da Instrução Normativa RFB 1.063/10.
Gargalo: Sim
Solução Proposta: Conforme Solução Proposta do Problema 18, comum de Importação e
Exportação deste relatório. Em complemento, sugere-se que o pagamento ao laboratório esteja
desvinculado à efetiva retirada de amostra, visto que o agendamento e a retirada podem ser
realizados sem a necessidade do pagamento, o que aceleraria o subprocesso de retirada de
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amostra. Condiciona-se a saída da mercadoria à apresentação do comprovante de pagamento
à Receita Federal do Brasil via Sistema de Anexação de Documentos.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas
Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instrução Normativa
Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema
Estimativa de Complexidade: Alta (48)
Estimativa de Impacto:
Santos:
Importação Granel: 1.27h
Exportação Granel: 0.38h

30. MAPA – Ausência de sistema
Descrição: Devido à inexistência de um sistema eficiente para o MAPA que ampare todo o
processo de exportação, as empresas necessitam entregar a documentação em papel para o
órgão. A solicitação de certificados fitossanitários deve ser carimbada. Por vezes, os documentos
podem ser extraviados e é necessário que o exportador apresente novamente o dossiê. O Draft
do Requerimento de Fiscalização Fitossanitária deve ser entregue em duas vias na estrutura
física desse órgão, em períodos determinados do dia.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner, Granel
Interveniente envolvido: MAPA
Macro etapa: Fluxo geral
Frequência: Contínuo
Impacto de tempo:
Contêiner Santos:
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Exportação: M= 48.30 Horas / Desvio Padrão= 17.75 Horas
Importação: M= 62.47 Horas / Desvio Padrão= 12.57 Horas
Granel Santos:
Exportação: M= 32.54 Horas / Desvio Padrão= 19.4 Horas
Importação: M= 37.8 Horas / Desvio Padrão= 17.2 Horas
Contêiner Itajaí:
Exportação: M= 52.44 Horas / Desvio Padrão= 13.65 Horas
Importação: M= 34.78 Horas / Desvio Padrão= 16.97 Horas
Causa Raiz: Inexistente. Esse problema ocasiona outros, portanto, é uma causa raiz.
Gargalo: Não
Solução Proposta: Sugere-se que o MAPA publique orientação externa e ou elabore manuais de
procedimentos para a utilização apenas do Sistema de Anexação de Documentos, sem a
necessidade de apresentação de documentos em papel. Portanto, isso permitirá a padronização
entre todas as Unidades. Em complemento, o MAPA poderá utilizar esse sistema para receber
as informações de forma antecipada para a análise documental para a emissão de certificados.
Ademais, conforme Solução Proposta do Problema 6, comum aos Fluxos de Importação
e Exportação deste Relatório, o MAPA poderá utilizar diretamente o Módulo de anexação de
documentos e licenças, o qual deverá suprir as necessidades quanto à solicitação diferentes
formulários para as análises desse órgão. Essa parte da solução é complementada pela Solução
Proposta do Problema 42 do Fluxo de Importação deste Relatório.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas
Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instruções Normativas
Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema e desenvolvimento de um novo
Estimativa de Complexidade: Alta (72)
Estimativa de Impacto:
Santos:
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Importação Contêiner: 10.00h
Exportação Contêiner: 7.73h
Importação Granel: 6.05h
Exportação Granel: 5.21h
Itajaí:
Importação Contêiner: 5.55h
Exportação Contêiner: 8.38h

31. VIGIAGRO não possui lei própria
Descrição: O MAPA atua com base em atos legais, no sentido estrito, com enfoque para as
diversas áreas de fiscalização do Ministério. Contudo, não há a observância das peculiaridades
referentes ao comércio internacional, editadas em épocas com dinâmicas distintas da atual, o
que dificulta a modernização, simplificação e harmonização dos processos de controle,
impactando negativamente na cadeia de suprimentos internacionais. Atualmente, não há uma
lei específica para a Vigilância Agropecuária Internacional, o que prejudica a adaptação às novas
dinâmicas do comércio internacional, o que, por sua vez, mina a competitividade internacional.
A falta de uma lei específica impede que o MAPA se inclua na política do Governo Federal de
modernização do comércio exterior. O projeto de lei elaborado pelo Grupo Técnico de Trabalho
criado pela Portaria MAPA No 1087/12, apesar de ter sido redigido no prazo de 90 dias, ainda
está em tramitação no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em paralelo, esse
projeto de lei foi apresentado à Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e está em
tramitação no Congresso.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner, Granel
Interveniente envolvido: MAPA
Macro etapa: Fluxo geral
Frequência: Contínuo
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Impacto de tempo: De difícil estimativa
Causa Raiz: Inexistente. Esse problema ocasiona outros, portanto, é uma causa raiz.
Gargalo: Não
Solução Proposta: Sugere-se que o CONFAC debata e, então, apoie a implementação de uma lei
específica para a Vigilância Agropecuária Internacional, visando a possibilidade da constante
modernização do comércio exterior. Para o debate, sugere-se que o projeto de lei elaborado
pelo Grupo Técnico de Trabalho criado pela Portaria MAPA No 1087/12 seja avaliado para o
apoio.
Apesar de não existir a lei própria, sugere-se, mais uma vez, que o VIGIAGRO elabore
manuais internos e externos de procedimentos de importação e exportação, o que possibilitará
a maior orientação dos fiscais agropecuários, importadores, exportadores e despachantes
aduaneiros e poderá ser útil a transportadores e recintos alfandegados. Esses manuais
esclarecerão dúvidas pertinentes a legislações e procedimentos que devem ser aplicados. Essa
boa prática é aplicada pela RFB e os manuais aduaneiros desse órgão podem servir como base
de desenvolvimento para essa solução proposta pelo VIGIAGRO.
Categoria: Leis
Subcritério de Leis: Aprovação em Congresso Nacional do Projeto de Lei
Estimativa de Complexidade: Baixa (9)
Estimativa de Impacto:
Santos:
Importação Contêiner: sem impacto
Exportação Contêiner: sem impacto
Importação Granel: sem impacto
Exportação Granel: sem impacto
Itajaí:
Importação Contêiner: sem impacto
Exportação Contêiner: sem impacto
89

32. Empresas OEA: não há tratamento diferenciado dos órgãos anuentes
Descrição: Os órgãos anuentes não tratam prioritariamente as empresas que são certificadas
como Operador Econômico Autorizado (OEA), programa da Receita Federal. Sendo assim, o
benefício concedido por esse órgão é minimizado, em termos de celeridade do fluxo, quando
essas empresas necessitam de alguma análise de um órgão anuente. Como resultado, o tempo
final de exportação não apresenta alterações mais robustas.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner, Granel e Roll On-Roll Off
Interveniente envolvido: RFB; Órgãos anuentes
Macro etapa: Fluxo geral
Frequência: 100% das cargas com anuência
Impacto de tempo: De difícil estimativa
Causa Raiz: Os órgãos anuentes não reconheceram automaticamente que as empresas OEA
possuem as melhores práticas do mercado. Observa-se que os órgãos anuentes não possuem
estrutura operacional focada para prover um tratamento preferencial a essas empresas
habilitadas junto à Receita Federal. Consequentemente, sem uma legislação e procedimentos
específicos, as empresas OEA não possuem maior celeridade nos processos.
Gargalo: Não
Solução Proposta: Sugere-se que os órgãos anuentes deem tratamento preferencial às empresas
certificadas como OEA. Um dos benefícios seria a partir da alteração do VICOMEX para o
estabelecimento do logo OEA em todos os dossiês vinculados no Sistema de Anexação de
Documentos, o que facilitaria a identificação por parte do órgão para analisar o processo de
modo mais célere. Para isso, sugere-se que a Receita Federal do Brasil promova reuniões com
esses órgãos para conscientizá-los para início imediato à análise preferencial dos processos
dessas empresas.
A partir dessas reuniões, sugere-se que a Receita Federal do Brasil se alinhe o mais
rápido possível com ANVISA, IBAMA, Comando do Exército e DPF para o estabelecimento de
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uma agenda positiva no desenvolvimento de Módulos Integrados para o Programa OEA
Brasileiro. Sugere-se que a previsão para o desenvolvimento desses módulos seja publicada de
modo a incentivar, também, as empresas habilitarem-se nesse programa.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas
Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema
Estimativa de Complexidade: Baixa (10)
Estimativa de Impacto:
Santos:
Importação Contêiner: 6.00h
Exportação Contêiner: 2.00h
Importação Granel: 6.00h
Exportação Granel: 2.00h
Importação Roll On-Roll Off: 6.00h
Exportação Roll On-Roll Off: 2.00h
Itajaí:
Importação Contêiner: 6.00h
Exportação Contêiner: 4.00h

33. Incompatibilidade dos sistemas de comércio exterior com navegadores
Descrição: A depender do sistema de comércio exterior, um tipo específico de navegador deve
ser usado pelas empresas, ou seja, os sistemas são incompatíveis com todos os navegadores
populares disponíveis. Exemplos: as empresas não devem utilizar o Firefox para acessar o
VICOMEX; o DATAVISA deve ser utilizado obrigatoriamente no Internet Explorer; o SISCOMEX,
preferencialmente, deve ser utilizado com o Google Chrome. Assim as empresas devem abrir
múltiplas abas e dedicar um tempo maior nas exportações ou nas importações a serem
registradas e gerenciadas. Destaca-se que esse problema impacta os próprios auditores-fiscais.
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Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner, Granel e Roll On-Roll Off
Interveniente envolvido: Órgãos intervenientes
Macro etapa: Fluxo geral
Frequência: Contínuo
Impacto de tempo: De difícil estimativa
Causa Raiz: Os sistemas de comércio exterior desenvolvidos não são harmônicos em relação ao
acesso. A causa-raiz é a falta de coordenação entre os órgãos intervenientes e os
desenvolvedores de sistema, a exemplo do SERPRO, no desenvolvimento de um padrão de
acesso pelos navegadores. O desenvolvimento dos sistemas deveria ser realizado de forma a
possibilitar os acessos pelos navegadores mais utilizados no mercado.
Gargalo: Não
Solução Proposta: Reforça-se, depois de sugerido em outros Relatórios de Modernização
elaborados pelo Instituto Aliança Procomex em parceria com órgãos anuentes, que o acesso e a
extração de dados de qualquer Módulo do Portal Único de Comércio Exterior deverão ter a
possibilidade de ser realizados a partir dos três navegadores principais de internet: Internet
Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. Os sistemas dos órgãos devem ser estruturados para
permitir a extração dos arquivos de retorno e de outras informações em diversos formatos: .xls,
.pdf, .xml, .txt, .csv, entre outros. Dessa maneira, todas as empresas e os órgãos intervenientes
poderão elaborar relatórios gerenciais, de modo a melhor analisar toda sua cadeia logística.
Ressalta-se a necessidade de que os sistemas dos órgãos anuentes e os Módulos do
Portal devam estar integrados para permitir às empresas verificar todas as etapas relacionadas
às suas cargas de forma única, holística e em tempo real. Para isso, uma funcionalidade de
acompanhamento nesses sistemas deverá ser desenvolvida.
Categoria: Sistemas
Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas
Estimativa de Complexidade: Baixa (5)
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Estimativa de Impacto:
Santos:
Importação Contêiner: 0.50h
Exportação Contêiner: 0.50h
Importação Granel: 0.50h
Exportação Granel: 0.50h
Importação Roll On-Roll Off: 0.50h
Exportação Roll On-Roll Off: 0.50h
Itajaí:
Importação Contêiner: 0.50h
Exportação Contêiner: 0.50h

34. Dificuldade em encontrar informações sobre legislações nos sites dos órgãos anuentes
Descrição: O exportador, o importador e o representante legal possuem dificuldades quando
necessitam esclarecer dúvidas sobre as legislações, de uma maneira geral, através dos sites
institucionais dos órgãos anuentes. Muitas vezes devem entrar em contato via telefone com os
servidores desses órgãos para que essas dúvidas sejam sanadas. Destaca-se que os sites
institucionais possuem layouts pouco amigáveis. Por exemplo, o da ANVISA, pode-se observar
que a consulta para depositários e transportadores habilitados a operarem com determinados
produtos da ANVISA não está disponível para acesso de modo simples e direto, tampouco existe
uma lista completa para acessá-la de modo direto. Além disso, de um modo geral a todos os
sites institucionais, a consulta para tomar conhecimento sobre o tratamento administrativo ao
NCM é confusa.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner, Granel e Roll On-Roll Off
Interveniente envolvido: Órgãos anuentes
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Macro etapa: Fluxo geral
Frequência: Contínuo
Impacto de tempo: De difícil estimativa
Causa Raiz: Os órgãos anuentes não aplicaram a boa prática, à semelhança da Receita Federal,
do desenvolvimento de sites institucionais com a filosofia de user friendly. Tampouco, observase que os órgãos intervenientes buscam estabelecer um padrão de site institucional, o que
poderia colaborar na busca de informações, inclusive, entre os próprios servidores dos
diferentes órgãos.
Gargalo: Não
Solução Proposta:
Estruturação de novo site institucional
Desenvolvimento de novos sites institucionais dos órgãos anuentes, com um layout amigável,
onde as informações, os documentos e as legislações sejam de fácil acesso. Sugere-se realizar
benchmarking internacional de modo a tomar conhecimento dos sites institucionais de outros
países. Quando for o caso, a exemplo da ANVISA e do MAPA, deve-se considerar a disposição
das listas de depositários e transportadores habilitados, com nome, endereço e CNPJ, não se
limitando à inserção do CNPJ ou do nome institucional dessas empresas.
Esse novo site poderia considerar a utilização dos mais diversos browsers, não sendo
limitado a um ou dois. Depois de definida a estrutura básica do novo site, sugere-se convidar as
empresas, que são os reais usuários, com destaque para alguns micro e pequenos empresários,
para opinar sobre a disposição da estrutura desse site. Esse novo site deverá possuir um nível
de segurança mais alto, de modo a evitar que esse seja bloqueado, conforme descrito na
situação problema.
Sugere-se, o ple e ta
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com categorias de produtos e, ao fim, disponibilize uma gama hiperlinks de legislações nos sites
institucionais dos órgãos anuentes. Essa ideia de
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aduaneiros disponibilizados no site institucional da Receita Federal do Brasil.

Central de atendimento
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Os atendentes devem passar por treinamento mais intenso para terem conhecimento mais
profundo e estarem aptos a responderem a uma gama maior de perguntas. Sugere-se, também,
que os órgãos anuentes, em conjunto com o Setor Privado, elaborem uma lista de perguntas
técnicas mais frequentes. Dessa maneira, o atendente possuirá maior segurança na resposta.
Em paralelo, deve-se instituir um focal point interno em cada órgão. Caso o atendente
não tenha conhecimento suficiente, esse entrará em contato com o focal point. Posteriormente,
o atendente responderá à empresa via e-mail ou telefone.

E-mail
Caso algum e-mail institucional seja alterado, devem-se desenvolver respostas automáticas para
informar o usuário do novo endereço eletrônico. Ademais, a cada mudança de e-mail
institucional, os sites institucionais deverão ser atualizados automaticamente. A liderança de
cada órgão deve incentivar os servidores a responderem por esse meio de comunicação.

Balcão e relacionamento pessoal com o usuário
Com a instituição de focal point para esclarecimentos de eventuais dúvidas, os
atendentes de balcão podem entrar em contato com esses de modo a evitar que informações
equivocadas sejam dadas aos importadores e representantes legais. Ademais, os atendentes de
balcão devem também ser mais capacitados em conjunto com os atendentes da central de
relacionamento. Com atendentes mais capacitados, as empresas importadoras demandarão
menos contato com os fiscais do MAPA e da ANVISA. Ademais, o balcão deve funcionar em
horário comercial.
De modo a disponibilizar maior tempo para o usuário, sugere-se a instituição de, pelo
menos, um dia oficial na semana nas Unidades para atendimento às empresas. As demandas
devem ser enviadas antecipadamente a um e-mail específico e o responsável por esse deverá
filtrar e tentar agrupar as dúvidas, de modo a otimizar o atendimento aos importadores e
representantes legais. Um exemplo dessa solução proposta é o Despacho Executivo realizado
pela Secretaria de Comércio Exterior.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo
Estimativa de Complexidade: Baixa (2)
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Estimativa de Impacto:
Santos:
Importação Contêiner: 3.50h
Exportação Contêiner: 0.50h
Importação Granel: 3.50h
Exportação Granel: 0.50h
Importação Roll On-Roll Off: 3.50h
Exportação Roll On-Roll Off: 0.50h
Itajaí:
Importação Contêiner: 3.50h
Exportação Contêiner: 0.50h

35. Ausência de ferramentas no SISCOMEX para a geração de relatórios
Descrição: O SISCOMEX Exportação WEB não permite a geração e a extração de relatórios
relacionados aos processos de exportação, com filtros relacionados, por exemplo, à NCM e ao
Porto de Embarque. As informações permitiriam um melhor gerenciamento do exportador
sobre os processos, principalmente para as questões relativas à conformidade de regimes
especiais (a exemplo de Drawback Suspensão) e sobre o próprio desempenho da empresa em
portos operados de modo remoto. Exemplo: uma empresa estabelecida em São Paulo realiza os
processos de exportação pelos Complexos Portuários de Itajaí-Navegantes, de Santos e de Suape
e suas cargas são classificadas em 15 (quinze) NCMs distintas. Essa lacuna de funcionalidade do
sistema impacta na identificação de possíveis melhorias no processo do exportador, o que, por
sua vez, impactaria positivamente na celeridade na cadeia logística.
Para preencher essa lacuna governamental, as empresas de grande porte desenvolvem
robôs ou contratam empresas especializadas de tecnologia de informação para implementá-los
para que dados sejam extraídos diretamente dos Módulos SISCOMEX. Essa alternativa
encontrada por essas empresas, por sua vez, ocasiona uma sobrecarga do sistema
governamental.
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Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner
Interveniente envolvido: RFB, SECEX, SERPRO
Macro etapa: Fluxo geral
Frequência: 100%
Impacto de tempo: De difícil estimativa
Causa Raiz: Inexistente. Esse problema ocasiona outros, portanto, é uma causa raiz.
Gargalo: Não
Solução Proposta 1: Conforme explicitado anteriormente, reforça-se nesse estudo a sugestão de
que os sistemas dos órgãos poderiam ser estruturados para permitir a extração dos arquivos de
retorno e de outras informações em diversos formatos: .xls, .pdf, .xml, .txt, .csv, entre outros.
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empresas e os órgãos intervenientes poderão elaborar relatórios gerenciais, de modo a melhor
analisar toda sua cadeia logística.
Categoria: Sistemas
Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas
Estimativa de Complexidade: Baixa (5)

Solução Proposta 2: Sugere-se que a Receita Federal do Brasil publique indicadores de
desempenho numa periodicidade mensal. Esses indicadores devem estar relacionados às
principais Unidades e não limitados à média de desembaraço. Alguns indicadores sugeridos:
desvio-padrão dos processos de exportação e de importação; tempo médio do processo de
importação parametrizado em canal vermelho. Ademais, sugere-se que os tempos relacionados
s out as etapas, o o Dese
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Outro indicador sugerido para ser criado e não necessariamente publicado, podendo ser
utilizado apenas para avaliação interna, é relacionado à quantidade de vezes que o
representante legal necessita cumprir uma segunda exigência, ou seja, essa exigência não foi
apontada na primeira vez que o auditor-fiscal analisou os documentos.
Categoria: Prática/Procedimento/Processo
Estimativa de Complexidade: Baixa (2)

Estimativa de impacto:
Santos:
Importação Contêiner: sem impacto
Exportação Contêiner: sem impacto
Itajaí:
Importação Contêiner: sem impacto
Exportação Contêiner: sem impacto

36. Atendimento demorado pelo SERPRO
Descrição: Quando ocorre instabilidade operacional em algum dos Módulos do SISCOMEX,
observa-se a demora pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) no
atendimento do chamado e o não compartilhamento de informações quanto à resolução ou
previsão da solução do problema. Observa-se a falta de informações online e em tempo real do
status de qualquer anomalia. Isso impacta no planejamento logístico do exportador devido à
falta de transparência de informações da empresa pública.
Porto: Santos e Itajaí
Fluxo: Importação e Exportação
Tipo de carga: Contêiner
Interveniente envolvido: SERPRO
Macro etapa: Fluxo geral
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