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Nota

Esta apresentação, além da gravação
deste evento, serão disponibilizadas à
todos os participantes.

Esta apresentação tem caráter
informativo. Assim, não constitui
aconselhamento jurídico. Caso necessite
aconselhamento, consulte o seu escritório
de advocacia ou consultoria de
preferência.



Programas de Operador Econômico Autorizado

(…) São essenciais para parcerias sólidas entre
aduanas e empresas; um ambiente de
negociação seguro, transparente e previsível; e,
em um contexto mais amplo, maior prosperidade
econômica.

Fonte: OMA – AEO Compendium 2019
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84 programas já em operação + 19
programas em desenvolvimento

• Arábia
Saudita

• Japão
• China
• Coréia

do Sul

• União
Europeia

• Suíça
• Noruega

• EUA
• Canadá
• México

• Bolívia
• Brasil
• Colombia
• Peru

• Egito
• Quênia
• Marrocos

• Austrália
• Indonésia
• Nova 

Zelândia



OEA Brasileiro

2014

OEA Europeu

2006

SAFE Framework of
Standards to secure
and facilitate Global 

Trade

2005

Atentados Terroristas 
11/9

C-TPAT (US)

2001

Stairway - Suécia

1998

OEA no Mundo



DUE

2018

Acordo de Bali

2016

Programa Brasileiro 
OEA

2014

Portal Único 

2014

Linha Azul 

1999

Brazil no contexto de facilitação
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Overview do Programa Brasileiro de OEA

Objetivo: Reconhecer como confiáveis e de baixo risco operadores que atuam no comércio exterior e que
cumpram com os critérios de segurança aplicados à cadeia logística e/ou as obrigações tributárias e
aduaneiras.

Adesão Voluntária

ISO 31000

Comportamento Empresa Estratégia RFB

Decidiu não cumprir

Não quer cumprir, mas o 
fará

Tenta, mas nem sempre 
consegue

Quer cumprir

Usar toda força da lei

Dissuadir através de 
detecção

Ajudar a cumprir

Facilitar

IN RFB 1598/2015

Fonte: OCDE / Receita Federal



Modalidades
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Conformidade
Níveis: 1 e 2
Foco: Importação

Segurança
Foco: Exportação

Principais benefícios

Integrado
Foco: Importação e 
Exportação

Ponto focal na RFB

Parametrização imediata, redução dos processos 
selecionados para verificação, prioridade na 
verificação quando selecionados

Solução de Consulta de classificação de 
mercadorias em até 40 dias

“Desembaraço” sobre águas

Participação em fóruns consultivos e 
treinamentos da RFB



10

Requisitos para ser um Operador OEA

Comércio Exterior

Segurança Patrimonial

Recursos Humanos

Tecnologia

Finanças

Compras

Recebimento / Expedição

OEA

Processos 
documentados

Rastreabilidade

Análise de Riscos

Melhoria Contínua

Evidências de execução
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Onde estamos… Onde queremos estar…

Mais ARMs (Argentina, Bolívia, EUA, 
México e Peru) 

Incorporação de fato dos órgãos 
anuentes

378 certificações, sendo:
224 OEA-Segurança;
145 OEA-C2;
9 OEA-C1; 

ARM com UY

MAPA no estágio final de Integração

Anvisa, ANAC, Exército e Inmetro em 
estágios iniciais de Integração

OEA Integrado - Regional
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Estatísticas do programa

Fonte: Receita Federal Fonte: Receita Federal



Processo de Certificação

Mapeamento e 
“Autoavaliação”

Identificação de 
Gaps e 
Vulnerabilidades

Melhorias

Submissão do 
Requerimento 
perante RFB

Visita técnica RFB

Melhoria Contínua



Boas práticas para uma certificação bem sucedida
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Busque engajamento 
das pessoas

Desenvolva planos de ações 
realistas e eficazes

Conheça os stakeholders 
(internos e externos)

Desenvolva uma estratégia de 
Comunicação do Projeto

Desenvolva a análise SWOT da 
área de Comércio Exterior

Desenvolva uma rotina de 
Governança na área de Comércio 
Exterior
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All rights reserved. This document is for informational purposes only. It does not constitute legal or business advice. Do not rely on this information without performing your own research and consulting with your own legal counsel. Your use of this information is at your own risk. In no event 
will STTAS, a UPS Company, UPS Trade Management Services, Inc., or UPS be liable to any person or entity for any damages under any theory of law for any errors in this information. 

Q & A
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Junte-se a outros 
profissionais e à liderança do 
STTAS para uma mesa-
redonda sobre o novo Acordo 
de Comércio - Mercosul e UE.

Tópicos para discussão:

• Quais devem ser os novos 
padrões de 
documentação?

• Como o mercado esta se 
preparando para a entrada 
do Acordo?

Participantes planejados:
Funcionários da STTAS e 
profissionais de conformidade 
aduaneira e estratégia comercial 
das principais empresas de todos 
os setores

Mercosul/UE Mesa Redonda de Discussões
Dialogo colaborativo sobre estratégia e boas práticas de conformidade aduaneira

• 26 de Novembro
• 9 am - 12:00 pm
• Local: São Paulo

Vagas Limitadas:
Cliquie aqui para 

confirmer 
presença

https://www.surveymonkey.com/r/roundtable-Brazil

https://www.surveymonkey.com/r/roundtable-Brazil


Proprietary and Confidential: This presentation may not be used or disclosed to other than employees or customers, unless expressly authorized by STTAS, a UPS Company, UPS Trade Management Services, Inc., or United Parcel Service of America, Inc. © 2018 STTAS, a UPS Company. 
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Obrigado!
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Daniela Menon Rodrigues: drodrigues@sttas.com
Bruno Tonin Cesar: bcesar@sttas.com
Contato@sttas.com
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