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de Importação sem a necessidade de nova análise. Tampouco, esses órgãos disponibilizam a 

alternativa de proceder com alterações diretamente na Licença de Importação original para a 

solicitação de uma nova análise de riscos. Destaca-se, também, que não existe gerenciamento 

de riscos automatizado nos órgãos anuentes. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Conforme sugerido em Relatórios de Modernização anteriormente 

elaborados, reforça-se a sugestão de que, para cada NCM, o órgão anuente deve definir quais 

são os campos da Declaração Única de Importação vinculados ao Módulo de anexação de 

documentos e licenças que podem ser alterados pelo importador sem que haja necessidade de 

nova análise. Caso seja uma licença master, após a retificação realizada no Módulo da 

Declaração Única de Importação, a nova quantidade é assumida automaticamente no Módulo 

de anexação de documentos e licenças. Deve-se destacar que caso haja a necessidade de 

alteração de informações sujeitas aos controles de um órgão anuente, a Declaração Única de 

Importação entrará para nova análise de riscos. Exemplos de alterações: 

·      URF de despacho – a alteração de destino da carga deve ser permitida, apenas 

se não houver restrições de algum órgão anuente.  Por exemplo, os 

hemoderivados controlados pela ANVISA, os quais a entrada pode ocorrer 

somente em determinados recintos alfandegados na zona primária.  

·    Quantidade e valor – Para produtos sujeitos a cota e controlados pelo DECEX. 

Estas alterações dependem de nova análise e autorização do órgão. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 

Subcritérios de Base Normativa: Alteração de Instruções Normativas, Portarias Nacionais, 

Resoluções e Regulamentos 

Subcritérios de Sistemas: Desenvolvimento de um novo sistema 

Estimativa de Complexidade: Alta (108) 

Estimativa de impacto: 6.49h 

 

36. Dificuldade de informação nos processos requeridos pelo MAPA 
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Descrição: O importador apresenta dificuldade em acompanhar o status do processo no Módulo 

SIGVIG, se esse processo está em análise ou se está em exigência, por exemplo. 

Consequentemente, o representante legal necessita entrar em contato com a Unidade do MAPA 

para obter informações, o que gera dificuldades no gerenciamento do processo de importação. 

Porto: Itajaí  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: MAPA 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 40 Horas / Desvio Padrão= 11.31 Horas 

Causa raiz: A ausência de um workflow no SIGVIG afeta os importadores e os representantes 

legais. Portanto, observa-se que a estrutura desenvolvida para esse sistema não permite o 

acompanhamento e o gerenciamento das cargas com anuência do MAPA pelo importador.  

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Conforme Solução Proposta para o Problema 6, comum aos Fluxos de 

Importação e de Exportação. Ressalta-se, mais uma vez, a necessidade de integração entre o 

SIGVIG e o Módulo de anexação de documentos e licenças. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas 

Estimativa de Complexidade: Baixa (8) 

Estimativa de Impacto: 3.2h 

 

37. Ausência do Módulo Madeira do SIGVIG 

Descrição: Na Unidade de Itajaí, o MAPA ainda não implementou esse sistema. 

Consequentemente, todos os contêineres que possuem embalagem de madeira são fiscalizados 

pelo órgão e, para todos os processos, o importador necessita protocolar fisicamente os 
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documentos. Essa dinâmica demonstra baixa fluidez e ausência de gerenciamento de riscos, o 

que impacta diretamente no tempo do processo de importação. 

Porto: Itajaí  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: MAPA 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI  

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 32.42 Horas / Desvio Padrão= 17.4 Horas 

Causa raiz: Inexistente. Esse problema ocasiona outros, portanto, é uma causa raiz. 

Gargalo: Sim; alto impacto 

Solução proposta: Sugere-se no curto prazo a implantação do Módulo SIGVIG Madeira no 

Complexo Portuário de Itajaí. Posteriormente, quando o Módulo CCT estiver operacionalizado 

para o fluxo de importação, sugere-se que esses dois sistemas estejam integrados para o melhor 

controle de cargas e, consequentemente, a maior fluidez na importação. Destaca-se que o 

desenvolvimento do Módulo CCT deve considerar as necessidades de integração do Módulo 

SIGVIG Madeira. 

Categoria: Sistemas 

Subcritérios de Sistemas: Desenvolvimento de um novo sistema 

Estimativa de Complexidade: Baixa (6) 

Estimativa de Impacto: 25.93h 

 

38. As verificações físicas não ocorrem todos os dias 

Descrição: As verificações físicas dos contêineres não ocorrem diariamente em todos os recintos 

do Complexo Portuário de Itajaí. Desta forma, se for necessária a conferência física do MAPA, 

como no caso de embalagem de madeira, a carga deve ficar parada aguardando o dia exato da 

visita do fiscal agropecuário para realizar a vistoria. A falta do atendimento diário acarreta em 
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maior tempo para liberação da carga, pois deve-se aguardar até o dia em que o fiscal esteja 

presente. Além disso, essa situação gera mais custos de armazenamento da carga, além de 

impactar na média de tempo do processo de importação. 

Porto: Itajaí  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Intervenientes envolvidos: MAPA 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI  

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 78 Horas / Desvio Padrão= 19.89 Horas 

Causa raiz: A falta de efetivo do MAPA e a não implementação do SIGVIG Módulo Madeira, 

ambas oportunidades de melhorias descritas nesse relatório, são as duas causas raízes desse 

problema. Destaca-se que a ausência do módulo específico não permite que os processos sejam 

selecionados automaticamente por um sistema, o que reduziria a carga de trabalho dos fiscais 

agropecuários.   

Gargalo: Sim 

Solução proposta: Conforme Soluções Propostas para o Problema 6, comum aos Fluxos de 

Importação e de Exportação e para os Problemas 37 e 42 do Fluxo de Importação. Dessa 

maneira, a dependência de intervenção de fiscais agropecuários em todos os processos 

relacionados ao MAPA diminuirá. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 

Estimativa de Complexidade: Alta (84) 

Estimativa de Impacto: 6.24h 

 

39. Análise documental de embalagem de madeira apenas ocorre após a presença de 

carga 
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Descrição: A Unidade do MAPA do Complexo Portuário de Itajaí apenas inicia a análise 

documental sobre o requerimento de embalagem de madeira após a presença de carga. Apesar 

de o importador possuir a documentação previamente à chegada da carga, o MAPA não procede 

com a análise e a seleção dos contêineres a serem vistoriados de modo antecipado. Essa 

dinâmica deflagra o sequencialismo entre o fluxo físico e o fluxo documental. Essa situação 

impacta diretamente na fluidez da carga com embalagem de madeira. 

Porto: Itajaí  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: MAPA 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 58.66 Horas / Desvio Padrão= 21.98 Horas 

Causa raiz: Não foi identificada nenhuma legislação que exija a apresentação da averbação da 

chegada da carga para o início da análise documental, à semelhança do que ocorre com a 

ANVISA. Portanto, conclui-se que a causa raiz é a ausência da boa prática de antecipar as análises 

documentais para dar maior celeridade ao fluxo de cargas. 

Gargalo: Sim; alto impacto 

Solução proposta: Sugere-se que o MAPA elabore orientação ou manual de procedimentos para 

indicar a todas as Unidades que deem início à análise dos processos sem a necessidade de 

apresentação do documento de presença de carga. Caso o fiscal agropecuário tome a decisão 

de fiscalizar fisicamente a embalagem de madeira, essa atividade ficará pendente até a efetiva 

chegada. Após a decisão, o representante legal e o recinto alfandegado de destino devem ser 

avisados. Enquanto o SIGVIG Módulo Madeira não for implementado, a publicação da decisão 

deve ser transparente e padronizada, preferencialmente em um quadro eletrônico. Essa 

proposta é complementada pela Solução Proposta para o Problema 37 de Importação deste 

Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 
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Estimativa de Impacto: 11.732h 

 

40. Demora liberação após a inspeção de embalagem de madeira 

Descrição: O MAPA pode demorar para proceder com a liberação do requerimento de inspeção 

de embalagem de madeira após realizada a vistoria e não identificada transgressão à Instrução 

Normativa SDA 32/15. Embora a carga esteja, teoricamente, liberada por esse órgão, o fiscal 

agropecuário não realiza a liberação imediata no documento em papel. Consequentemente, o 

importador é impactado por não estar habilitado a retirar a carga, que, frequentemente, está 

com a Declaração de Importação desembaraçada. Destaca-se que a porcentagem de canal verde 

no Complexo Portuário de Itajaí é superior a 90%, o que representa um alto índice de fluidez de 

cargas. 

Porto: Itajaí  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: MAPA 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 48% 

Impacto de tempo: M= 12 Horas / Desvio Padrão= 12.84 Horas 

Causa raiz: A ausência do SIGVIG Módulo Madeira é uma causa raiz, visto que todo o 

procedimento referente à embalagem de madeira, no Complexo Portuário de Itajaí, é realizado 

em papel. Sem um sistema, os recintos alfandegados não podem oferecer, por exemplo, outros 

equipamentos, como tablet, para acelerar a liberação da carga. Ademais, enquanto o sistema 

em específico não é implementado, uma outra causa raiz consiste na ausência da boa prática de 

alguns fiscais agropecuários e de uma orientação da supervisão do MAPA quanto à liberação do 

processo imediatamente após a conferência física, caso não exista uma ocorrência na 

embalagem de madeira. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Conforme Solução Proposta para o Problema 37 de Importação deste 

Relatório. Portanto, recomenda-se que, a curto prazo, implemente-se o SIGVIG Módulo 
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Madeira, a exemplo do que ocorre no Complexo Portuário de Santos. Em complemento, sugere-

se que os recintos alfandegados ofereçam equipamentos eletrônicos, como tablets, que 

permitam a liberação mais rápida das cargas.  

Independentemente da implementação do sistema, sugere-se que o MAPA publique 

orientação às Unidades quanto à liberação do processo imediatamente após a conferência física, 

caso não tenha sido identificada ocorrência na embalagem de madeira. 

Ademais, destaca-se a necessidade de integração do SIGVIG Módulo Madeira ao 

Módulo CCT, no novo processo de importação, pois assim todos os intervenientes do processo, 

como o representante legal e o recinto alfandegado, estarão cientes do posicionamento do 

contêiner e da liberação desse quanto à embalagem de madeira. Com a implementação do 

Módulo Madeira e a integração ao Módulo CCT, a etapa de solicitação pelo representante legal 

de posicionamento do contêiner com embalagem de madeira não é mais necessária, visto que 

esse estará ciente da publicação do resultado pelo MAPA. 

Por fim, ressalta-se que, ao integrar esses dois sistemas, torna-se necessário um alerta 

automático ao SIGVIG Módulo Madeira quando um contêiner for registrado, com a identificação 

do recinto alfandegado de destino, no Módulo CCT, para que a parametrização desse outro 

sistema também ocorra automaticamente, à semelhança do Módulo da Declaração Única de 

Importação. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Desenvolvimento de um novo sistema 

Estimativa de Complexidade: Média (12) 

Estimativa de Impacto:1.152h 

 

41. Não especificação de padrão de verificação de embalagem de madeira 

Descrição: Os critérios aplicados para o rechaço da embalagem de madeira podem apresentar 

variações entre os fiscais agropecuários dos Complexos Portuários de Santos e de Itajaí. 

Consequentemente, isso pode ocasionar o rechaço da embalagem de madeira por um fiscal 

agropecuário e a liberação por outro. Destaca-se que isso também ocorre a nível nacional. Isso 

demonstra a falta de clareza e padronização durante a verificação física, o que impacta 

diretamente na previsibilidade do processo de importação.  
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Porto: Itajaí e Santos 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: MAPA 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: Contínuo 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa raiz: A Instrução Normativa SDA 32/15 não estabelece um padrão claro em relação ao 

carimbo da marca IPPC, consequentemente, os fiscais do MAPA definem seus próprios critérios 

estabelecendo exigências ou rechaços de embalagens de madeira. Observa-se também a falta 

de uma orientação ou de um manual externo quanto aos procedimentos, sem a necessidade de 

descrever em uma legislação, à semelhança dos manuais aduaneiros elaborados pela RFB. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Para que as práticas nacionais se aproximem das internacionais, sugere-se a 

alte aç o da I st uç o No ativa SDA /  pa a ue seja exigido pelo e os u  a i o 

legível , em vez dos dois a i os  p ati ados atual e te. To a-se necessária a alteração da 

Instrução Normativa SDA 32/15 para o alinhamento entre as normas brasileira e a internacional. 

Apesa  de essa últi a se  ape as u a o ie taç o i te a io al , a aio  pa te do mundo 

i te alizou a o a o  a filosofia de p efe e ial e te  duas a as, se  a 

obrigatoriedade. Destaca-se que os países também aceitam de modo amplo a apresentação do 

certificado de tratamento fitossanitário elaborado por uma ONPF.  Sugere-se que seja inserido 

este tópico no manual aduaneiro visando a padronização do aceite dos certificados de 

tratamento fitossanitário das embalagens de madeira no Brasil, por parte dos fiscais 

agropecuários. 

Em complemento, o VIGIAGRO deve indicar em manuais interno e externo quais são os 

critérios definidos a serem aplicados para rechaçar uma embalagem de madeira no momento 

da verificação física. 

Esses critérios devem estar descritos de modo claro e objetivo, de modo a evitar a dupla 

interpretação do fiscal agropecuário e do importador ou do representante legal. 
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Preferencialmente, nos manuais devem constar fotos de exemplos do que é considerado 

legível  e  elaç o s a as IPPC. 

Ainda nos manuais, na sequência dos critérios a serem aplicados para a verificação da 

em alage  de adei a, o MAPA deve i lui  u a seç o pa a des eve  Co o ela o a  u  

Te o de O o ia . Dessa a ei a, os p p ios i po tado es esta o ie tes de uais 

informações devem constar nesse documento para que possam proceder com as próximas 

etapas relacionadas às embalagens de madeira com ocorrência. 

Em complemento, sugere-se que o MAPA crie tutoriais em vídeo que demonstrem de 

modo dinâmico quais são as boas práticas para as embalagens de madeira, os critérios que serão 

aplicados pelos fiscais agropecuários e a própria formulação do Termo de Ocorrência. Esses 

vídeos tutoriais servirão de base para o melhor alinhamento entre os importadores e os fiscais 

agropecuários que estão lotados nos portos. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa 

Subcritérios de Base Normativa: Alteração de Instrução Normativa 

Estimativa de Complexidade: Baixa (8) 

Estimativa de Impacto: 1.824h 

 

42. Ausência de gerenciamento de risco 

Descrição: Os órgãos anuentes não utilizam nenhum gerenciamento de riscos automatizado a 

nível nacional e não possuem histórico de conformidade das empresas importadoras. Dessa 

maneira, os órgãos têm dificuldade em direcionar seus esforços para as empresas que 

apresentam inconsistências nos processos de importação e, portanto, não beneficia as 

empresas com procedimentos com mais qualidade e não incentiva as outras empresas a 

melhorarem os seus processos administrativos. Destaca-se que alguns órgãos, como o MAPA e 

o Comando do Exército, iniciaram a coleta de dados para a criação de um histórico de 

conformidade. 

A análise documental é prolongada com a falta do gerenciamento de riscos, 

principalmente nas unidades com maior volume da ANVISA e do MAPA. Tal fato é agravado pela 

falta de servidores dos órgãos. Destaca-se o longo prazo de deferimento do INMETRO. Assim, 

cargas que poderiam ser liberadas rapidamente necessitam esperar a conclusão dessa análise.  
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Empresas que regularmente importam o mesmo produto com histórico positivo nos 

sistemas aduaneiros e fiscais recebem o mesmo tratamento administrativo de empresas que 

importam esporadicamente. 

Porto: Santos e Itajaí  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Intervenientes envolvidos: todos os órgãos anuentes. 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI  

Frequência: 100% dos processos de importação com anuência 

Impacto de tempo: De difícil estimativa. 

Causa raiz: Inexistente. Esse problema ocasiona outros, portanto, é uma causa raiz. 

Gargalo: Sim 

 

Solução proposta 1: A Receita Federal do Brasil possui o único gerenciamento de riscos 

automatizado até a publicação desse Relatório. Destaca-se que esse órgão possui um centro 

especializado em gerenciamento de riscos aduaneiros, o CERAD, o que aumenta a expertise e 

possibilita, inclusive, a troca de informações e de experiências a nível internacional. 

Com a operacionalização do Módulo de anexação de documentos e licenças, tanto no 

fluxo de exportação quanto no de importação, os procedimentos tornam-se mais integrados a 

nível nacional. Considerando essa maior integração, sugere-se que todos os órgãos anuentes 

estejam alinhados à Receita Federal do Brasil para a aplicação da gestão de riscos automatizada 

via CERAD. 

Para que isso ocorra em aspectos operacionais, os órgãos anuentes deverão elaborar 

matrizes de riscos por NCM e informar ao CERAD, para que a RFB insira essas matrizes 

di eta e te o siste a. Ap s a exe uç o de ada pa a et izaç o , os esultados se o 

enviados para os órgãos anuentes, para que procedam com alguma correção, se assim a 

fiscalização entender como necessária, à semelhança do tempo de análise fiscal após a 

parametrização pelos Auditores-Fiscais da RFB. 
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A revisão das matrizes de riscos deverá ser periódica e informada ao CERAD. Sugere-se 

que essa revisão seja elaborada em parceria RFB-órgão anuente, para o compartilhamento de 

experiências. De modo complementar, os riscos variáveis por empresa devem ser 

constantemente atualizados, por meio da retroalimentação no sistema, de modo a tornar o 

sistema mais inteligente. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas 

Subcritérios de Sistemas: Alteração de um sistema 

Estimativa de Complexidade: Média (14) 

Estimativa de impacto: 72 

 

Solução proposta 2: Conforme a essência da modernização dos processos aduaneiros do país e 

a operacionalização do Portal Único de Comércio Exterior, os órgãos anuentes deverão 

desenvolver o gerenciamento de riscos em sistema e de modo automático, a partir da 

elaboração de uma matriz de riscos. Em paralelo a esse desenvolvimento, sugere-se a criação, 

desde a publicação desse relatório, do histórico de conformidade. Enquanto os algoritmos para 

a automatização do gerenciamento de riscos e o próprio sistema são desenvolvidos, os órgãos 

podem iniciar o histórico de conformidade e  pla ilhas ue possa , poste io e te, se  lidas  

pelo sistema. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas 

Subcritérios de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas e desenvolvimento de um novo 

Estimativa de Complexidade: Média (12) 

Estimativa de impacto: 72 

 

43. Retenção da carga de importação após a dissociação da embalagem de madeira 

Descrição: Caso seja detectada uma não conformidade na embalagem de madeira, segundo a 

Instrução Normativa MAPA nº 32 de 2015, a carga de importação torna-se indisponível para 

nacionalização. A liberação da carga ocorre apenas após a apresentação do comprovante de 

embarque ao exterior da embalagem de madeira com ocorrência. Destaca-se que a dissociação 
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da embalagem de madeira não conforme, o que caracterizaria a extinção do motivo do 

impedimento da nacionalização da carga, foi executada anteriormente à tomada de ciência. 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner  

Intervenientes envolvidos: MAPA; RFB 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% dos processos com embalagens de madeira que apresentam ocorrência 

Impacto de tempo: Indicado nas tabelas iniciais. 

Causa raiz: A Instrução Normativa SDA 32/15 prevê essa possibilidade. Portanto, a causa raiz 

está na própria legislação. 

Gargalo: Sim; alto impacto 

Solução Proposta: O Parágrafo Único do Artigo 34 da Instrução Normativa SDA 32/15 deve ser 

alterado para que seja permitida a nacionalização da carga de importação após a dissociação da 

embalagem de madeira, visto que o fato gerador do impedimento foi solucionado: a embalagem 

não conforme.  

Sugere-se, portanto, que os procedimentos também sejam modificados: após a ciência 

pelo representante legal no Termo de Ocorrência do MAPA (que será executado pelo SIGVIG 

Módulo Madeira onde estiver operacional ou em papel), o importador solicitará a dissociação 

da embalagem de madeira para o recinto alfandegado, que executará diretamente essa 

atividade. Posteriormente, com o comprovante de dissociação emitido pelo recinto, o 

representante legal apresentará esse documento via Anexação de Documentos, permitindo a 

visualização pelo MAPA e pela Receita Federal do Brasil. Deve-se destacar que apenas será 

possível a dissociação da embalagem com a apresentação do Termo de Ocorrência do MAPA, o 

qual deve estar informando a autorização para essa ação.  

Após a elaboração do Termo de Ocorrência, o fiscal agropecuário envia-o também para 

a respectiva Unidade da Receita Federal, para que essa elabore o Termo de Intimação ao 

importador para a devolução das embalagens de madeira com ocorrência. Com a ciência do 

representante legal no Termo de Intimação e o comprovante de dissociação de embalagem de 
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madeira, o MAPA procede com a retirada da trava do sistema informatizado de nacionalização 

da carga de importação. 

Sugere-se que para a operacionalização desse procedimento conjunto proposto, 

envolvendo ambos os órgãos, esteja disposto em uma Portaria Conjunta ou, no mínimo, inserido 

em manual aduaneiro de importação pela Receita Federal e emitida uma orientação pública 

pelo MAPA quanto ao novo procedimento. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instrução Normativa 

Estimativa de Complexidade: Média (12) 

Estimativa de Impacto: 1.824h 

 

44. Distinção entre a NIMF 15 e a norma brasileira 

Descrição: A Norma Internacional de Medida Fitossanitária (NIMF) Nº 15, que é uma diretriz 

i te a io al, suge e p efe e ial e te  ue a e alage  de adei a, ap s o t ata e to 

fitossanitário, disponha de duas marcas IPPC. Entretanto, a Instrução Normativa SDA 32/15 

disp e ue  o igat ia  a dupla a aç o da e alage  de adei a, o ue o asio a dive sas 

ocorrências no Porto de Santos. Destaca-se que os fornecedores internacionais, muitas vezes, 

seguem diretamente a diretriz internacional, sem o conhecimento das regras utilizadas no Brasil, 

ou seja, frequentemente o carimbo da marca IPPC é realizado apenas em um lado da embalagem 

de madeira, o que ocasiona a ocorrência no momento da verificação da embalagem de madeira 

por um fiscal agropecuário. Essa falta de alinhamento entre a diretriz internacional e a norma 

brasileira impacta no tempo, visto que existe a ocorrência devido à falta do segundo carimbo na 

embalagem de madeira. 

Ademais, essa Instrução Normativa exige dois cari os e  estado legível  dispostos 

em lados diferentes da embalagem de madeira. Entretanto, alguns fiscais agropecuários 

entendem que quando a marca IPPC foi aplicada em um ângulo torto, essa marca não é 

considerada legível e, portanto, o fiscal agropecuário procede com o rechaço da embalagem de 

madeira. 

Observa-se também que não são seguidas orientações dispostas na NIMF 15 quanto à 

espessura de embalagem de madeira que necessita de tratamento fitossanitário: fiscais 
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agropecuários emitem termo de ocorrência devido a tampas de caixas de madeira bruta não 

estarem tratadas. Entretanto, essa parte da embalagem não atinge a espessura mínima 

necessária para que seja aplicado algum tratamento fitossanitário. 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner  

Interveniente envolvido: MAPA 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência:  

Santos: M= 62%  

Itajaí: M= 40.89% 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa raiz: A Instrução Normativa SDA 32/15 prevê essa possibilidade. Portanto, a causa raiz 

está na própria legislação. De acordo com o § 1º do Art. 12 da referida legislação, a aplicação da 

a a IPPC deve se  visível, o igato ia e te, e  pelo e os duas fa es exte as e opostas 

da embalagem ou do suporte de madeira, no formato indicado no Anexo desta Instrução 

No ativa . 

Gargalo: Não 

Solução proposta: Conforme solução proposta do Problema 41 de Importação deste Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa 

Estimativa de Complexidade: Média (12) 

Estimativa de impacto:1.824h 

 

45. Retroalimentação do sistema para cargas sem embalagem de madeira 

Descrição: Cargas sem embalagem de madeira, com as mesmas características e dos mesmos 

importadores, estão sendo selecionadas para a verificação física de embalagem de madeira. 
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Deflagra-se que o refinamento do sistema, para torná-lo mais assertivo na seleção dos 

contêineres, está apresentando inconsistências. Consequentemente, o fluxo de cargas que não 

contém embalagens de madeira está sendo impactado negativamente, visto que o contêiner 

deverá ser posicionado e verificado para posterior liberação do VIGIAGRO. Destaca-se que para 

os casos específicos de isotanques, o MAPA criou a possibilidade de comprovação pelo recinto 

alfandegado no SIGVIG, o que faz com que esse tipo de embalagem não seja selecionado para 

verificação física. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner  

Interveniente envolvido: MAPA 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: M= 70% (seleção constante da empresa para verificação da embalagem) 

Causa raiz: Não existe a boa prática de retroalimentação do sistema quanto à seleção de 

embalagens de madeira. Destaca-se que o MAPA não possui um Centro de Gerenciamento de 

Riscos, à semelhança da Receita Federal com o CERAD. A ausência de um centro, mesmo que 

compartilhado com outro órgão interveniente, não propulsiona o MAPA a atingir a excelência 

no gerenciamento de riscos. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta:  Um dos principais conceitos para o refinamento do gerenciamento de riscos 

automatizado é a retroalimentação do sistema informatizado, visto que essa prática permite ao 

sistema tornar-se ais i telige te . Po ta to, suge e-se que o MAPA estabeleça 

procedimentos internos para que, posteriormente à verificação física da embalagem de 

madeira, os resultados descritos pelo fiscal agropecuário retroalimente o SIGVIG Módulo 

Madeira. Essa proposta deve ser considerada a qualquer gerenciamento de riscos automatizado. 

 De modo complementar, sugere-se que o MAPA elabore orientações de como os 

recintos alfandegados devem proceder caso um isotanque seja selecionado pelo SIGVIG Módulo 

Madeira para verificação física de embalagens de madeira. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 
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Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 0.9h 

 

46. Impossibilidade de mudança de modal quando embalagem de madeira apresenta 

ocorrência 

Descrição: Após a detecção de uma desconformidade na marca IPPC, o importador deverá 

proceder com a devolução da embalagem de madeira com ocorrência pelo mesmo modal, caso 

a carga tenha sido importada pelo Porto de Santos. Portanto, o importador necessitará esperar 

o próximo navio com destino à origem dessas embalagens, pois não é possível proceder com o 

trânsito de exportação para a devolução via modal aéreo, o qual é mais célere e adaptado para 

cargas leves, o que caracteriza a maior porcentagem de embalagens de madeira com ocorrência. 

Deve-se destacar que a Instrução Normativa MAPA 32/15 é flexível quanto à devolução pelo 

mesmo modal. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner  

Interveniente envolvido: MAPA; RFB 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: De difícil estimativa. 

Causa raiz: A Instrução Normativa SDA 32/15 não determina a devolução no mesmo modal. 

Observou-se no Complexo Portuário de Itajaí a boa prática de permitir a troca de modal para a 

devolução da embalagem de madeira. Conforme apontado por representantes da Unidade do 

MAPA de Santos, essa boa prática não foi implementada devido à falta de alinhamento com a 

Unidade da Receita Federal desse porto quanto ao controle do trânsito aduaneiro. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Considerando que os processos de trânsito aduaneiro, mesmo que apenas de 

embalagens de madeira com ocorrência no carimbo da marca IPPC, podem ser controlados pela 
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Receita Federal do Brasil, tanto na importação quanto na exportação, sugere-se que o MAPA 

publique orientação a todas as Unidades sobre a possibilidade de permitir a devolução da 

embalagem por outro modal, conforme a boa prática identificada no Complexo Portuário de 

Itajaí. Esse tópico também poderia ser explanado em um manual de procedimentos referente 

ao p o esso de ve ifi aç o de e alage  de adei a . Dessa a ei a, as p ti as e t e todos 

os pontos de fronteira serão equalizadas. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 0.9h 

 

47. Duplo posicionamento do contêiner  

Descrição: O contêiner com embalagem de madeira com ocorrência será armazenado após a 

primeira verificação física. No Porto de Santos, é necessária a devolução dessa embalagem em 

um contêiner. Portanto, o importador não tem a opção de solicitar imediatamente ao recinto a 

desova e a dissociação da carga de importação e da embalagem de madeira e, então, gerenciar 

essa embalagem como carga solta. Após a disponibilidade de um segundo contêiner, o 

importador pode solicitar a desova e a dissociação. Destaca-se que essa oportunidade de 

melhoria está relacionada à anterior e impacta no tempo do processo de importação. Por fim, 

observa-se que a Instrução Normativa MAPA 32/15 é flexível quanto a esse tópico. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner  

Interveniente envolvido: MAPA 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI  

Frequência: 27% 

Impacto de tempo: M= 33 Horas / Desvio Padrão= 6.7 Horas 

Causa raiz: Os terminais alfandegados de grande movimentação não possuem espaço suficiente 

para permitir que o contêiner com embalagens de madeira com ocorrência espere no pátio até 
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o fechamento de booking e a chegada do contêiner vazio para a dissociação da embalagem de 

madeira. Outra causa raiz desse problema é a impossibilidade da troca de modal, o que 

permitiria ao importador a tomada de decisão de dissociar a embalagem da carga 

imediatamente para que essa fosse devolvida pelo modal aéreo. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Conforme Solução Proposta para o Problema 47 do Fluxo de Importação deste 

Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instrução Normativa 

Estimativa de Complexidade: Média (12) 

Estimativa de Impacto: 1.782h 

 

48. Alternativas à devolução da embalagem de madeira com ocorrência 

Descrição: Quando a embalagem de madeira possui uma ocorrência relacionada única e 

exclusivamente à marca IPPC, o importador deve proceder com a devolução da embalagem de 

madeira, conforme explicitado anteriormente. Pela Instrução Normativa SDA 32/15, o 

importador não possui alternativa, tal como a incineração da embalagem de madeira com 

ocorrência. Consequentemente, o importador necessita proceder com o fechamento do 

booking junto a um agente de cargas, a retirada de um contêiner vazio e a estufagem de um 

contêiner com essas embalagens para a devolução para a origem, ou então, como é permitido 

no Complexo Portuário de Itajaí, proceder com a devolução pelo modal aéreo. Essa ausência de 

mais alternativas ao importador impacta em lentidão no tempo do processo de importação, 

podendo representar dias de atraso. 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner  

Interveniente envolvido: MAPA 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 
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Frequência: 100% 

Impacto de tempo: 

Santos: M= 363.42 Horas / Desvio Padrão= 173.27 Horas 

Itajaí: M= 122 Horas / Desvio Padrão= 89.32 Horas 

Causa raiz: A Instrução Normativa SDA 32/15 não prevê outra possibilidade que não seja a 

devolução da embalagem de madeira. Destaca-se que a NIMF 15 prevê alternativas de 

tratamentos fitossanitários que poderiam ser executados de modo a garantir a segurança 

fitossanitária de cada país. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Nos casos em que o fiscal agropecuário detectar uma ocorrência na 

embalagem de madeira em razão da desconformidade da marca IPPC, sugere-se a alteração da 

Instrução Normativa SDA 32/15 para permitir que o importador proceda com a destruição. Essa 

solução tem como base a gestão de resíduos da Lei 12.315 de 2010. 

Caso essa solução ideal não seja aceita pelo MAPA, de modo alternativo, sugere-se que 

o órgão permita a consolidação de diferentes importadores com embalagens de madeira com 

ocorrência em relação às marcas. Essa consolidação poderia ocorrer em qualquer recinto 

alfandegado, o qual é controlado pela RFB. Essa solução beneficiaria, principalmente, os 

pequenos e médios importadores. Para isso, mesmo que a ocorrência tenha ocorrido em um 

recinto alfandegado de zona primária, deve-se permitir o trânsito aduaneiro para embalagens 

de madeira com ocorrência por desconformidade da marca IPPC, visto que essas embalagens 

apresentam baixo risco fitossanitário ao Brasil. 

Independente das duas propostas acima, a Instrução Normativa SDA 32/15 necessita ser 

alterada para que o tempo de devolução ao exterior dessas embalagens de madeira seja 

estendido. Sugere-se a expansão para 60 (sessenta) dias. Entende-se que a RFB continuará a 

com a elaboração do Termo de Intimação, entretanto, o importador possuirá um tempo maior, 

inclusive, para consolidar embalagens de madeira e diminuir os custos da devolução. Nesse 

cenário alternativo, no momento em que o representante legal tomar ciência no termo da RFB, 

a carga de importação estaria liberada para nacionalização, como ocorre em Santos atualmente. 

De modo a finalizar o processo e comprovar o efetivo embarque, o representante legal elabora 

a DSE ou a DU-E e anexa no e-CAC, junto ao termo de intimação. Atualmente, o período de 30 
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dias é insuficiente para que os importadores possam proceder com a devolução com os menores 

custos possíveis. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instrução Normativa 

Estimativa de Complexidade: Média (14) 

Estimativa de Impacto: 1.95h 

 

49. Em casos de dupla anuência, não reconhecimento da primeira anuência em 

determinadas NCMs pela ANVISA 

Descrição: Existem determinadas NCMs com exigência de anuência pela ANVISA e por outro 

órgão. Em alguns casos, o outro órgão anuente regulamenta que a Licença de Importação seja 

solicitada e deferida antes do embarque no exterior. No momento do registro desse documento, 

algu as i fo aç es, o o o lote de p oduç o  e a validade , o est o dispo íveis. Apesa  

dessa limitação, que é compreendida pelos órgãos anuentes, como o Departamento da Polícia 

Federal, a Licença de Importação é deferida. Posteriormente, a ANVISA procederá com a análise 

sobre a Licença de Importação apenas após a presença de carga. Antes do início da análise, o 

importador procede com o registro de Licença de Importação Substitutiva, com as informações 

que não dispunha anteriormente. Entretanto, a ANVISA não reconhece a Licença de Importação 

deferida pelo outro órgão devido à ausência de algumas informações, as quais não constam na 

Fatura Proforma, que foi emitida antes do embarque. Destaca-se que o dossiê vinculado ao 

processo é o mesmo, apenas com a anexação de novos documentos. Nesse cenário, o processo 

de importação não tem fluidez e gera atrasos ao importador. 

Porto: Itajaí  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Intervenientes envolvidos: ANVISA 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% 
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Impacto de tempo: M= 96 Horas / Desvio Padrão= 19.59 Horas 

Causa raiz: Falta de previsão em sistema para a alteração da LI original para que somente os 

dados faltantes sejam complementados e não sejam geradas novas exigências ou 

indeferimentos sobre processos avaliados e autorizados previamente por outro órgão.  

Em complemento, esse problema é ocasionado especificamente devido a uma trava do 

sistema informatizado implementada no DATAVISA para que não seja reconhecida a LI original 

caso alguns dados estejam ausentes. Portanto, observa-se também a falta de alinhamento da 

ANVISA com os outros órgãos anuentes que deferem a LI prévia ao embarque. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Conforme Solução Proposta do Problema 6, comum aos Fluxos de Importação 

e de Exportação deste Relatório. Dessa maneira, com o Módulo de anexação de documentos e 

licenças, cada órgão emitirá sua licença, permissão ou certificado no momento correto e de 

modo independente. Destaca-se, principalmente, a proposta de inserção e seleção de atributos, 

o que contribuirá para o direcionamento correto do processo para o órgão anuente. 

 Em complemento, ressalta-se, mais uma vez, a necessidade de proceder com uma 

revisão da lista de produtos sujeitas às licenças não automáticas. Entende-se que a lista nacional 

é longa e não está alinhada com o conceito de facilitação do comércio. Ademais, com a 

integração dos sistemas dos órgãos anuentes ao Portal Único de Comércio Exterior, mais 

licenças automáticas poderiam substituir as não automáticas. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema e desenvolvimento de um novo 

Estimativa de Complexidade: Média (12) 

Estimativa de impacto: 0.07h 

 

50. Falta de clareza nas exigências do Termo de Ocorrência 

Descrição: Não raramente, o fiscal agropecuário elabora um Termo de Ocorrência (TO) sem 

clareza nas exigências, de um modo genérico, sem as especificações do que deve ser corrigido. 

Por falta de informações mais objetivas e detalhadas, o importador necessita entrar em contato 

novamente com o fiscal agropecuário para que possa tomar conhecimento exato do que deve 
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ser corrigido. Consequentemente, essa falta de clareza gera atrasos no processo de importação, 

devido ao representante legal ter que buscar mais informações com o MAPA antes da 

regularização documental necessária. 

Porto: Itajaí  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Intervenientes envolvidos: MAPA 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 62.5% 

Impacto de tempo: M= 40 Horas / Desvio Padrão= 11.31 Horas 

Causa raiz: Apesar de existir orientações quanto à emissão de Termos de Ocorrência, observa-

se a ausência de treinamentos e cartilhas para orientar mais diretamente os fiscais 

agropecuários com boas práticas quanto à elaboração desse documento. Ademais, não existem 

workshops na busca da excelência para que os importadores e os representantes legais 

apresentem aos fiscais do MAPA quais são as dificuldades de interpretação dos Termos de 

Ocorrência. 

Gargalo: Sim 

Solução proposta: Sugere-se que o MAPA elabore manual de procedimentos sobre o processo 

relacionado à verificação de embalagem de madeira e inclua orientações aos fiscais 

agropecuários de como formular o Termo de Ocorrência, quais são os elementos mínimos. 

Sugere-se que seja incluso no manual um exemplo de Termo de Ocorrência considerado 

ti o , pa a se  seguido o o oa p ti a. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto:0.4h 

 

51. Rejeição do certificado de tratamento caso não esteja carimbado pelo órgão 
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fitossanitário do país exportador/origem 

Descrição: Alguns fiscais agropecuários exigem que o certificado de tratamento fitossanitário 

seja carimbado pelo órgão responsável pelo controle da agricultura do país exportador, à 

semelhança do MAPA no Brasil. Porém, o Art. 25 da Instrução Normativa SDA 32/15 indica que 

esse certificado pode ser chancelado por uma Organização Nacional de Proteção Fitossanitária 

(ONPF) do país de origem. Deve-se destacar que essa situação ocorre de forma pontual e com 

apenas alguns fiscais agropecuários.  

Porto: Itajaí 

Fluxo: Importação  

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: MAPA 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 95% 

Impacto de tempo: M= 122 Horas / Desvio Padrão= 89.32 Horas 

Causa Raiz: Falta de alinhamento e entendimento entre todos os fiscais agropecuários para 

unificação na interpretação da Instrução Normativa SDA 32/15. Observa-se também a falta de 

uma orientação ou de um manual externo quanto aos procedimentos, para esclarecer dúvidas 

referentes a uma legislação, à semelhança dos manuais aduaneiros elaborados pela RFB. 

Gargalo: Sim 

Solução proposta: Conforme solução proposta do Problema 41 de Importação deste Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto:23.18h  

 

52. Falta de padronização na interpretação para o início da contagem do tempo da 

devolução da embalagem de madeira 
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Descrição: Os auditores-fiscais da Unidade da Receita Federal em Itajaí iniciam a contagem do 

prazo de 30 (trinta) dias que o importador possui para a devolução da embalagem de madeira 

em três momentos distintos: a partir da data da emissão do Termo de Ocorrência do MAPA; a 

partir da data do protocolo na Receita Federal da petição da devolução; a partir da data da 

petição de devolução estar autorizada. O início da contagem dependerá da interpretação de 

cada auditor-fiscal. Consequentemente, isso prejudica a previsibilidade de procedimentos e 

torna o controle dos processos internos mais difícil por parte da empresa importadora. O risco 

da aplicação de uma penalidade devido à não devolução da embalagem de madeira no tempo 

previsto é mais alto no primeiro cenário descrito. 

Porto: Itajaí  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner  

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: Sem impacto direto no tempo de importação 

Causa Raiz: Falta de alinhamento e entendimento entre todos os auditores-fiscais para 

unificação na interpretação sobre o início da contagem do tempo. Observa-se também a falta 

de uma orientação no manual aduaneiro de importação, seção de devolução de mercadoria ao 

exterior, quanto aos procedimentos realizados pela Receita Federal em relação às embalagens 

de madeira rechaçadas. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta:  Devido à atuação da RFB no processo de devolução de embalagem de 

madeira, sugere-se que seja elaborado um manual ou inserido no manual aduaneiro de 

importação tópicos referentes a esclarecimentos da atuação do auditor-fiscal nesse processo, a 

exe plos da utilizaç o da DSE ou da DE  e o o e to do i í io da o tage  do p azo pa a 

p o ede  o  a devoluç o . Suge e-se que o prazo apenas seja iniciado a partir da tomada de 

ciência no termo de intimação elaborado pela RFB. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 
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Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 0h 

 

53. Falta de padronização na solicitação da Declaração Simplificada de Exportação (DSE) 

Descrição: A prática usual dos auditores-fiscais, observada em ambos os Portos, é solicitar que 

o importador elabore uma Declaração Simplificada de Exportação (DSE) para a devolução da 

embalagem de madeira rechaçada. Entretanto, também foi observada uma falta na 

padronização procedimental de alguns auditores-fiscais na Unidade da Receita Federal de Itajaí 

que fazem a solicitação de Registro de Declaração de Exportação (DE). Essa exigência é realizada 

sem justificativas expressas ao exportador. Destaca-se que o tempo gasto para a elaboração 

desse documento em detrimento à DSE é maior, devido à maior complexidade. 

Porto: Itajaí 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 2 Horas/ Desvio Padrão= 1.2 Hora 

Causa Raiz: Falta de alinhamento e entendimento entre todos os auditores-fiscais para 

unificação na interpretação sobre a elaboração de DSE ou de. Observa-se também a falta de 

uma orientação no manual aduaneiro de importação, seção de devolução de mercadoria ao 

exterior, quanto aos procedimentos realizados pela Receita Federal em relação às embalagens 

de madeira rechaçadas. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Conforme solução proposta do Problema 52 de Importação deste Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa 

Estimativa de Complexidade: Médio (12) 
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Estimativa de impacto: 0.032h 

 

54. Impossibilidade de consolidação de cargas (aéreo ou contêiner de 20 pés) 

Descrição: A devolução ao exterior da embalagem de madeira rechaçada não é realizada de 

forma consolidada, à semelhança da consolidação de cargas, o que gera altos custos para o 

importador. Como agravante da situação, o MAPA não esclarece se é permitida a consolidação 

de embalagens de madeira de diferentes importadores em um mesmo contêiner. Vale destacar 

que na Unidade de Itajaí, os fiscais agropecuários permitem que seja realizada a troca de modal, 

ou seja, a devolução da embalagem pelo modal aéreo é permitida.  

Porto: Itajaí 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa Raiz: Falta de alinhamento e entendimento entre as Unidades do MAPA para unificação 

na interpretação da Instrução Normativa SDA 32/15 quanto à previsão da possibilidade de 

consolidação de embalagens de madeira rechaçadas. Observa-se também a falta de uma 

orientação ou de um manual externo quanto aos procedimentos, para esclarecer dúvidas 

referentes a uma legislação, à semelhança dos manuais aduaneiros elaborados pela RFB. 

Ademais, também se observa que o tempo previsto para a devolução é curto, impedindo uma 

maior consolidação de embalagens, nas unidades em que esse procedimento é permitido. 

Gargalo: Não 

Solução proposta: Conforme solução proposta do Problema 41 de Importação deste Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa 

Estimativa de Complexidade: Média (12) 



 

 

226 

Estimativa de Impacto: 0h 

 

55. Emissão em 4 vias do Trânsito Aduaneiro por Procedimento Simplificado (TAPS) 

Descrição: Para que uma carga ou uma embalagem de madeira dissociada seja movimentada 

entre dois recintos alfandegados dentro da mesma jurisdição da alfândega de Itajaí é necessário 

protocolar um pedido. O documento autorizando a movimentação é emitido em 4 vias que, ao 

longo da transferência de um recinto para outro, deverão ser carimbadas e assinadas por: fiel 

depositário da zona secundária; fiel depositário da zona primária; auditor-fiscal da zona 

secundária; auditor-fiscal da zona primária. É importante levar em consideração que a liberação 

para dar início ao TAPS é de no mínimo 24 horas. Ademais, a movimentação dessas vias em 

papel não está alinhada à filosofia paperless, tampouco com os controles aduaneiros mais 

modernos que utilizam sistemas. 

Porto: Itajaí 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 36.3 Horas / Desvio Padrão= 18,29 horas 

Causa raiz: O Art. 83 da Instrução Normativa RFB 248/02 permite que o titular da unidade 

estabeleça procedimento simplificados para as operações de trânsito aduaneiro cujos locais de 

origem e de destino estejam a ele subordinados, dispensando, no sistema, as etapas 

correspondentes. Entretanto, ao não utilizar o SISCOMEX Trânsito, que é outra causa raiz desse 

problema, observa-se um maior número de etapas executadas no Complexo Portuário de Itajaí, 

além da utilização de um maior volume de papeis. Na Unidade da Receita Federal de Itajaí não 

foi implementada a utilização do VICOMEX (baseado na filosofia paperless) para os processos de 

trânsito aduaneiro, se diferenciando das demais unidades da RFB. 

Gargalo: Sim 
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Solução Proposta: Sugere-se que, a curto prazo, a Unidade da Receita Federal do Complexo 

Portuário de Itajaí adote e incentive as empresas a utilizar o Documento de Acompanhamento 

de Trânsito (DAT), que está relacionado à Declaração Única de Exportação (DU-E), conforme 

Solução Proposta 1 para o Problema 41, comum aos Fluxos de Importação e de Exportação.  

Sugere-se ainda a utilização do Sistema de Anexação de Documentos para a apresentação de 

quaisquer documentos necessários para essa movimentação da embalagem de madeira. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 0.58h 

 

56. Falta de unificação do pagamento do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha 

Mercante (AFRMM) com os impostos federais e a Taxa SISCOMEX 

Descrição: As atividades relativas ao AFRMM são de responsabilidade da Receita Federal do 

Brasil. Esse tributo é cobrado via SISCOMEX Mercante. A Receita Federal é responsável pela 

fiscalização e cobrança dos impostos federais e da Taxa SISCOMEX via SISCOMEX Importação 

Web. Entretanto, as arrecadações do AFRMM, dos impostos federais e da referida taxa ocorrem 

em momentos distintos. Essa situação impacta no controle interno das empresas quanto ao 

pagamento desses débitos, além de impactar o fluxo de caixa. 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Importação  

Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll On-Roll Off 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI  

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa raiz: Falta de integração entre os módulos do SISCOMEX Mercante e SISCOMEX 

Importação Web com relação ao AFRMM, impactando e impossibilitando a unificação do 

pagamento ou mesmo a solicitação de isenção ou de suspensão desse tributo. 
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Gargalo: Não 

Solução Proposta: Com o objetivo de utilizar de modo otimizado as informações disponíveis em 

sistemas públicos, sugere-se integrar os módulos do SISCOMEX Mercante e SISCOMEX 

Importação Web com relação ao AFRMM. Se não for possível nesse momento, fazê-lo durante 

o desenvolvimento do Módulo da Declaração Única de Importação. Dessa maneira, seria 

possível o importador proceder com o pagamento unificado dos impostos federais e do AFRMM. 

 Deve-se prever durante essa unificação a possibilidade do importador ou representante 

legal solicitar a não incidência desse tributo, como a isenção ou a suspensão. Devido à integração 

de todos os sistemas, como o Módulo da Declaração Única de Importação e o Módulo de 

anexação de documentos e licenças, torna-se possível essa previsão no sistema. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Baixa (10) 

Estimativa de Impacto: 0h 

 

57. Liberação dos resultados da parametrização às 17h 

Descrição: Na Unidade da Receita Federal de Itajaí, a liberação dos resultados da última 

parametrização ocorre às 17 horas. Devido ao fato de estar muito próximo ao encerramento do 

horário comercial, o agendamento para a retirada do contêiner torna-se difícil, visto que o 

importador deverá alinhar-se com o transportador rodoviário e com o recinto aduaneiro. Em 

alguns casos, o importador ou o representante legal deverá solicitar também a exoneração do 

ICMS (para os estabelecimentos localizados em Santa Catarina, esse processo é no próprio site 

da Secretaria Estadual de Fazenda). Ademais, o importador também necessitará alinhar-se 

internamente devido à entrada de novos estoques. Frequentemente, a retirada do contêiner é 

postergada para o dia útil seguinte. 

Porto: Itajaí 

Fluxo: Importação  

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: RFB 
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Macro etapa: Registro de DI – Desembaraço 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 24.2 Horas / Desvio Padrão= 19.84 horas 

Causa raiz: Cada Unidade da Receita Federal pode indicar quais são os horários que o SISCOMEX 

deve executar a parametrização. Essa decisão é tomada em conjunto com o Centro Nacional de 

Gestão de Riscos Aduaneiros (CERAD). 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: Conforme solução proposta do Problema 15, comum aos fluxos de 

importação e exportação deste Relatório. Em complemento, sugere-se, como alteração 

imediata, a liberação dos resultados da segunda parametrização diária às 16h. 

Categoria: Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema 

Estimativa de Complexidade: Baixa (4) 

Estimativa de Impacto: 9.68h 

 

58. Primeiro horário de parametrização 

Descrição: O primeiro horário de parametrização disponibilizado na Unidade da Receita Federal 

do Complexo Portuário de Itajaí é às 8h, o que pode ser caracterizado como muito cedo, visto 

que o horário comercial é iniciado exatamente nesse mesmo momento. Para que o importador 

possa registrar Declarações de Importação para esse horário, os servidores devem entrar, pelo 

menos, às 7h30. Frequentemente, caso o importador tenha alguma carga que poderia ser 

registrada para a parametrização no período da manhã, a mesma apenas será parametrizada no 

próximo horário, 5 (cinco) horas depois.  

Porto: Itajaí  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 
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Intervenientes envolvidos: RFB 

Macro etapa: Registro de DI - Desembaraço 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 33 Horas / Desvio Padrão= 9.94 horas 

Causa raiz: Cada Unidade da Receita Federal pode indicar quais são os horários que o SISCOMEX 

deve executar a parametrização. Essa decisão é tomada em conjunto com o Centro Nacional de 

Gestão de Riscos Aduaneiros (CERAD). 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: Conforme solução proposta do Problema 15, comum aos fluxos de 

importação e exportação deste Relatório. Em complemento, sugere-se como alteração 

imediata, a primeira parametrização diária às 9h30. 

Categoria: Sistema 

Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema 

Estimativa de Complexidade: Baixa (4) 

Estimativa de Impacto: 13.2h 

 

59. Demora na lavratura de auto de infração quando não existe consentimento entre 

auditor-fiscal e importador 

Descrição: No momento da lavratura do auto de infração, o importador ou o representante legal 

podem discordar das razões da penalidade. Quando essa situação ocorre, na maioria das vezes, 

o auditor-fiscal não chega a um consenso com a empresa e, consequentemente, não elabora o 

auto de infração imediatamente. Como agravante à situação, os auditores-fiscais formam lotes, 

de no mínimo 5 (cinco), para lavrar os autos de infração, o que pode demorar mais de uma 

semana. Por consequência, o processo parametrizado em canal vermelho não tem fluidez e, 

portanto, a carga continua armazenada, sem o importador proceder com a retirada. Destaca-se 

que não existe um prazo previsto em legislação para que o auditor-fiscal proceda com a lavratura 

de auto de infração. 
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Porto: Itajaí  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Intervenientes envolvidos: RFB; Importador 

Macro etapa: Registro de DI – Desembaraço 

Frequência: 100% (quando necessária a lavratura de auto de infração) 

Impacto de tempo: M=148 Horas/ Desvio Padrão= 46 Horas 

Causa raiz: Falta de prazos em legislação para que o auditor-fiscal proceda com a lavratura de 

auto de infração. Ademais, como citado na própria descrição, os auditores-fiscais adotam a 

fo aç o de lotes , o ue p olo ga o te po dessa atividade, e pode ser indicado como uma 

prática a não ser continuada. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Sugere-se que seja estabelecido em legislação um prazo máximo para que o 

auditor-fiscal proceda com a lavratura de auto de infração após detectada a irregularidade. Além 

disso, sugere-se que a Receita Federal oriente a todos os auditores-fiscais que a lavratura do 

auto de i f aç o seja de odo i ediato, se  a fo aç o de lotes , pa a ue o te po dessa 

atividade não seja prolongado. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instrução Normativa 

Estimativa de Complexidade: Média (12) 

Estimativa de Impacto: 0.0035h 

 

60. Falta de aviso ao importador sobre movimentações de cargas  

Descrição: Em alguns casos, o importador não é informado sobre determinadas movimentações 

de carga que ocorrem dentro do recinto alfandegado. Essas movimentações são, na maioria das 

vezes, solicitações realizadas pela Receita Federal do Brasil devido a alguma suspeita. 

Entretanto, o importador apenas toma ciência desse determinado posicionamento quando 
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solicita os valores de armazenagem, capatazia e outros serviços. Não raramente, o recinto 

alfandegado não possui um e-mail formal de um auditor-fiscal solicitando essa movimentação 

de determinado contêiner, o que gera problemas comerciais entre importador e recinto 

alfandegado. Quando essa discussão é gerada, a entrega da carga não é realizada, o que impacta 

no tempo do processo de importação. 

Porto: Itajaí  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Intervenientes envolvidos: RFB 

Macro etapa: Registro de DI – Desembaraço 

Frequência: 5% 

Impacto de tempo: Sem impacto direto no tempo de importação 

Causa raiz: Apesar de ser compreendido que essas movimentações devem ser mantidas em 

sigilo, inicialmente, devido à investigação de alguma suspeita, observa-se a ausência de uma 

atividade padrão para que o recinto alfandegado comprove, posteriormente, que o contêiner 

foi movimentado a pedido da RFB. Destaca-se que a ausência da oficialização dessa requisição 

por um auditor-fiscal pode gerar um problema comercial. 

Gargalo: Não 

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 formalmente por e-mail 

ao recinto alfandegado da necessidade de movimentação extraordinária de um contêiner para 

a verificação física. Destaca-se que não é necessário informar em e-mail o motivo da 

movimentação, apenas a solicitação para que seja, posteriormente, demonstrada às empresas. 

Categoria: Prática/Processo/Procedimento  

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto:0h 
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61. Horário de início de verificação física 

Descrição: No momento do agendamento da verificação física, o auditor-fiscal indica que iniciará 

as atividades em determinado horário, geralmente, no período matutino. Entretanto, o horário 

é raramente cumprido pelo servidor da Receita Federal, geralmente com atrasos superiores a 1 

(uma) hora. Consequentemente, o representante legal é retirado de outras atividades, como a 

elaboração de uma nova Declaração de Importação. 

Porto: Itajaí 

Fluxo: Importação  

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Registro de DI – Desembaraço 

Frequência: 62.5% 

Impacto de tempo: M= 6 Horas / Desvio Padrão= 2 horas 

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 atividades de fiscalização. Ademais, 

observa-se a ausência de boa prática, por parte dos auditores-fiscais, de cumprimento do 

horário indicado. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Sugere-se que a Receita Federal do Brasil insira no manual aduaneiro de 

importação a orientação ao auditor-fiscal sobre a boa prática de iniciar a verificação física no 

horário previamente agendado. Em complemento, a Unidade da Receita Federal de Itajaí pode 

emitir uma orientação sobre essa boa prática mencionada. Destaca-se que, com a 

implementação dos novos procedimentos de retificação da DU-E e da Declaração Única de 

Importação, espera-se a diminuição da necessidade de intervenção humana, o que liberará 

tempo para os auditores-fiscais executarem as respectivas funções com maior previsibilidade de 

tempo. 

 Sugere-se que a Receita Federal do Brasil, a nível nacional, realize uma pesquisa de 

satisfação sobre a qualidade de serviços aduaneiros prestados. Se possível, que essa pesquisa 
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seja realizada por Unidade e que sejam abordados diversos pontos, desde a previsibilidade da 

liberação em canal vermelho como a pontualidade para iniciar a verificação física. Destaca-se 

que a ANVISA realizou essa pesquisa. 

Categoria: Prática/Processo/Procedimento 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 0.18h 

 

62. Visto manual de exoneração de ICMS 

Descrição: Observa-se que não existe um reconhecimento automático, na maioria das 

Secretarias Estaduais de Fazenda, para efeito de exoneração do ICMS. A elaboração da Guia de 

Liberação de Mercadoria Estrangeira (GLME) apenas é possível após o desembaraço aduaneiro. 

Caso o estabelecimento produtor esteja no Estado de São Paulo, o tempo para obter a guia 

carimbada e liberada é de 2 (dois) dias. Caso o estabelecimento esteja fora do Estado de São 

Paulo, o importador necessita esperar a guia carimbada e liberada do Estado importador e, 

posteriormente, proceder com o mesmo processo no Estado de São Paulo, o que leva cerca de 

3 (três) a 4 (quatro) dias. 

O processo é burocrático, obrigando o importador a dispender tempo no atendimento 

das exigências das Secretarias das Fazendas Estaduais, após o desembaraço aduaneiro. 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll on-Roll off 

Interveniente envolvido: Secretarias Estaduais de Fazenda 

Macro etapa: Desembaraço aduaneiro – Exoneração do ICMS 

Frequência: 100% das cargas que estão sujeitas à Exoneração do ICMS 

Impacto de tempo: Indicado nas tabelas iniciais. 

Causa raiz: Poucas Secretarias Estaduais de Fazenda, entre elas a de Santa Catarina, possuem a 

possibilidade de solicitar a exoneração do ICMS via sistema, enquanto que diversas Secretarias, 

entre elas a de São Paulo, possuem a possibilidade de apenas recolher o ICMS via sistema. 
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Portanto, observa-se, primeiramente, que não existe sistema para que o importador faça a 

solicitação. Complementarmente, não existe integração entre as Unidades da Federação para 

que a exoneração reconhecida por um Estado seja automaticamente reconhecida pelo outro.  

Gargalo: Sim; alto impacto 

 

Solução Proposta 1: Com o objetivo de integrar as informações disponíveis em sistemas públicos, 

deve-se integrar os sistemas das Secretarias de Fazenda com o SISCOMEX Módulo Importação 

ou com o Módulo da Declaração Única de Importação. Dessa maneira, seria possível a emissão 

da Guia de Recolhimento do ICMS ou da Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira (GLME), 

para os casos de exoneração, imediatamente após o Registro da DI ou da Declaração Única de 

Importação. Após o pagamento desse imposto ou a confirmação da exoneração, o sistema da 

SEFAZ da ia o eto o  da i fo aç o di eta e te ao M dulo da Declaração Única de 

Importação, que, por sua vez, alimentaria a informação ao Módulo CCT para a liberação da carga 

também pelo órgão estadual.  

Objetiva-se recolhimento e controle unificados. Dessa maneira, o Estado do 

desembaraço aduaneiro terá a visualização da liberação pelo Estado importador. 

Consequentemente, o procedimento para a exoneração torna-se mais simples. 

Nos casos de exoneração parcial, sugere-se que a Secretaria Estadual da Fazenda emita 

uma orientação ou uma Nota esclarecendo como deverá ser executado o cálculo para a emissão 

da Guia de Recolhimento, diretamente no Módulo da Declaração Única de Importação. 

Posteriormente, como descrito, o importador procede com o pagamento. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Baixa (10) 

Estimativa de Impacto: 9.18h 

 

Solução Proposta 2: Destaca-se que a maioria das Secretarias Estaduais da Fazenda possui 

sistema para o pagamento de ICMS, entretanto, poucos Estados também permitem a solicitação 

da exoneração via sistema, a exemplo da boa prática executada por Santa Catarina. Dessa 
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maneira, sugere-se a adaptação do sistema informatizado de todos os Estados que possuem 

sistema para o pagamento de ICMS, como São Paulo, também para a exoneração desse imposto. 

Essa alteração do sistema informatizado deve ser concomitante à integração ao Portal Único, 

que foi proposta no parágrafo anterior. 

 De modo alternativo ao fim da proposta anterior, sugere-se que cada Secretaria 

Estadual da Fazenda insira em seu próprio sistema a forma do cálculo da exoneração parcial de 

uma determinada mercadoria na importação. Dessa maneira, o cálculo é realizado de modo 

automático no Módulo da Declaração Única de Importação, a partir da integração do sistema 

informatizado. 

Categoria: Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Baixa (5) 

Estimativa de Impacto: 9.18h 

 

Solução Proposta 3: O Convênio CONFAZ 85/08 prevê que não é necessário o visto da Unidade 

da Federação de desembaraço da carga de importação. Portanto, o Estado de São Paulo 

necessita aplicar essa legislação, promulgada em 2008. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 9.18h 

 

63. Desembaraço junto com a liberação para consumo 

Descrição: Na Unidade da Receita Federal de Santos, o desembaraço e a liberação para consumo 

são executados no mesmo momento. Consequentemente, torna-se necessário o processo 

administrativo (e-CAC) para a retificação, com a emissão de DARF e retificação por ofício das 

quantidades efetivamente descarregadas.  

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 
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Tipo de carga: Granel  

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Desembaraço aduaneiro – Entrega da carga 

Frequência: 80% (despacho antecipado) 

Impacto de tempo: M= 72 Horas / Desvio Padrão= 48 horas 

Causa raiz: A Unidade da Receita Federal instituiu essa prática, que gera menos trabalho para o 

departamento que analisa a Declaração de Importação, entretanto, implica em mais etapas para 

o importador e gera trabalho para a área da Receita Federal responsável pela análise de 

retificações. Apesar da legislação permitir o desembaraço e a liberação para consumo no mesmo 

momento, essa prática não é obrigatória. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: No Novo Processo de Importação, sugere-se que, para todas as importações 

de cargas a granel e que seja realizada a descarga direta, esteja prevista a obrigatoriedade de o 

importador proceder com o desembaraço sobre águas, visto que a carga é armazenada, 

geralmente, em um recinto não alfandegado e é necessária a aplicação do gerenciamento de 

riscos com informações antecipadas.  

Sugere-se, de modo complementar, que seja citado de modo expresso na Instrução 

Normativa RFB 1282/12 a possibilidade de recintos alfandegados também receberem a descarga 

direta. Essa sugestão tem base na interpretação equivocada da comunidade de comércio 

exterior, de um modo geral, de que apenas possa ser realizada descarga direta em recintos não 

alfandegados. 

Se o i po tado  sele io a  dese a aço so e guas  e des a ga di eta  a 

Declaração Única de Importação, ele deverá obrigatoriamente indicar o recinto. Caso esse não 

seja alfandegado, um alerta automático é disparado, no Módulo CCT, para todos os recintos 

alfandegados. Esses possuirão 7 (sete) dias para manifestarem-se sobre a capacidade de 

descarregar essa carga. Caso nenhum aponte a disponibilidade, a descarga direta estará 

aprovada. Sugere-se a inclusão de novas possibilidades de descarga direta, devido à: 

incapacidade técnica; incapacidade logística; contaminação de diferentes produtos. 

Caso seja selecionado um recinto não alfandegado para a descarga direta, a Receita 

Federal do Brasil deverá indicar se será necessária a perícia técnica para acompanhamento. A 
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nomeação de um engenheiro deve ser realizada no Portal Único de Comércio Exterior, com 

transparência de informação no Módulo da Declaração Única de Importação e no Módulo CCT. 

No caso de dispensa de perícia técnica, a liberação para consumo estará pré-aprovada em 

sistema. Essa nova dinâmica também elimina a Solicitação de Arqueação Técnica em papel. 

Com a integração do SEFAZ com o Módulo da Declaração Única de Importação, 

conforme explicitado nas Soluções Propostas para o Problema 62 do Fluxo de Importação deste 

Relatório, permite-se a eliminação da etapa de declaração de ICMS (pagamento ou exoneração) 

no SISCOMEX. De modo a consolidar essa mudança do sistema informatizado, sugere-se que 

seja incluso em manual aduaneiro de importação que não é necessário o auditor-fiscal solicitar 

a comprovação de recolhimento ou exoneração de ICMS. 

Assim que o operador portuário proceder com a atracação do navio no Módulo CCT, um 

alerta automático deve ser enviado ao órgão anuente, se existir um documento vinculado à 

Declaração Única de Importação. Nesse momento, sugere-se que os resultados da 

parametrização da Receita Federal do Brasil sejam publicados, de forma automática e sem 

formação de lotes. Portanto, sugere-se que a parametrização seja executada antes da chegada 

da carga, entretanto, os resultados devem ser visíveis apenas depois da atracação. 

Sugere-se que exista a possibilidade de liberação parcial da carga para consumo, com a 

informação da porcentagem da carga que está liberada. Nesse caso, o desembaraço possuirá 

status e  a da e to . Suge e-se a inclusão do prazo para a análise de liberação para o 

consumo total em 5 (cinco) dias úteis. Isso torna-se possível, também, com a sugestão de 

alteração da Instrução Normativa RFB 1.020/10 para que o laudo de perícia técnica seja 

elaborado em até 1 (um) dia útil depois de finalizada a operação de descarregamento do navio. 

E  elaç o  etapa e t ega da a ga , e  aso de des a ga di eta pa a o t a spo tador, 

como é o caso de alguns granéis líquidos, sugere-se a autorização ao transportador nacional 

para informar no Módulo CCT a recepção da carga para transporte mediante o Número da 

DANFE. Isso torna-se possível, novamente, a partir da integração do PCE com os sistemas SEFAZ. 

Por fim, sugere-se que, caso uma Declaração Única de Importação esteja 

desembaraçada, o importador possa proceder diretamente com a retificação em um módulo 

específico, à semelhança do que é proposto à retificação nos processos de exportação, 

explicitado anteriormente neste relatório. Caso seja necessário o recolhimento adicional de 

tributos, o importador possa proceder com o débito automático, em vez da geração de uma 

DARF. 
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Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instruções Normativas 

Subcritério de Sistemas: Desenvolvimento de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Alta (60) 

Estimativa de Impacto: 11.52h 

 

64. Obrigatoriedade pelo recinto na apresentação do BL original 

Descrição: Após o desembaraço aduaneiro e o cumprimento das obrigações junto à Secretaria 

Estadual de Fazenda, alguns recintos continuam a exigir a apresentação do BL original para que 

o importador possa retirar a carga. Destaca-se que alguns recintos possuem a boa prática de 

aceitar esse documento por e-mail. Essa necessidade de entregar o BL original e outros 

documentos de modo físico impacta no tempo do processo de importação, visto a necessidade 

de o representante legal deslocar-se até o escritório do recinto. 

Porto: Santos e Itajaí  

Fluxo:  Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: Recinto alfandegado  

Macro etapa: Desembaraço aduaneiro - Entrega da carga 

Frequência: Exceção a dois recintos alfandegados no Complexo Portuário de Santos 

Impacto de tempo: M= 31.2 Horas / Desvio Padrão= 18.15 horas 

Causa raiz: Observa-se uma ausência de padronização dos processos nos recintos alfandegados. 

Não existe legislação que obrigue o recinto alfandegado a solicitar esses documentos em papel, 

portanto, é apenas a não aplicação de uma boa prática instituída por alguns (e-mail). 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Sugere-se que, apesar de não ser um problema diretamente relacionado ao 

órgão, a Receita Federal do Brasil publique uma orientação aos recintos alfandegados para que 

esses aceitem a apresentação de quaisquer documentos por e-mail, inclusive o Bill of Lading. 
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Destaca-se que essa premissa de solicitação de documentos está baseada no Art. 55 da Instrução 

Normativa RFB 680/06. 

 Ademais, a Receita Federal do Brasil aceita o AirWay Bill eletrônico (e-AWB) na 

exportação, como uma boa prática. Sugere-se que o Bill of Lading nesse formato também seja 

aceito no fluxo de importação. Atualmente, mais de 70 países aceitam o e-BL. Destaca-se como 

vantagem a redução de possibilidade de fraudes e a necessidade Lette s of Indemnity  a tas 

de indenização emitidas) e assinadas eletronicamente por todos os elos envolvidos na 

transação. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 17.47h 

 

65. Impossibilidade de impressão de histórico de conformidade 

Descrição: O importador e o representante legal não conseguem gerar relatórios no SIGVIG 

Módulo Madeira quanto ao histórico de seleção e de rechaços relacionados ao seu CNPJ ou ao 

seu registro de despachante aduaneiro. Consequentemente, torna-se mais difícil, internamente, 

propor ações para aumentar o controle sobre as operações de importação ou, até mesmo, medir 

os resultados das possíveis melhorias implementadas. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner  

Interveniente envolvido: MAPA 

Macro etapa: Após o processo de importação 

Frequência: Contínuo 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa raiz: O MAPA não desenvolveu essa ferramenta para geração de relatórios no SIGVIG 

Módulo Madeira, tampouco cede a pedido do importador o histórico de seleção e de rechaços. 
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Gargalo: Não 

Solução Proposta: Assim como mencionado anteriormente quanto à geração de relatórios 

gerenciais, sugere-se que o MAPA adapte o SIGVIG Módulo Madeira para que possam ser 

gerados relatórios pelos usuários, como importador, representante legal e fiscais agropecuários, 

quanto aos históricos de seleção e de rechaços relacionados ao seu CNPJ. Destaca-se que deve 

existir a possibilidade de geração de relatórios em diferentes extensões, como .xls, .pdf, .xml, 

.txt, .csv, entre outros. Sugere-se que os relatórios gerenciais do MAPA, com os mais diversos 

indicadores estratégicos, também sejam publicados periodicamente. 

Categoria: Sistema 

Subcritério: Alteração de um sistema 

Estimativa de Complexidade: Baixa (4) 

Estimativa de Impacto: 4h 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Matriz-resumo: macro etapas versus gargalos identificados 

Fluxo Macro etapa Gargalos Vinculados 

Exportação e 

Importação 

 

Todo o processo de importação e de exportação 
Instabilidade dos sistemas SISCOMEX Exportação Web, 

Importação Web e DATAVISA 

Parametrização – Desembaraço (exportação); 

Registro de DI – Desembaraço (importação)  

Falta de redistribuição do processo quando da ausência do 

auditor-fiscal 

 

 
Distribuição de processos em canal amarelo ou vermelho 
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Falta de comunicação entre o auditor-fiscal e o recinto 

para preparação de cargas 

 

 

 

Falta de padronização na interpretação do quadro 

normativo 

 

 

 

Retirada de amostra para análise laboratorial 

 

 

 

Não há prazo específico na legislação para desembaraço 

 

 

 

Tempo de análise documental dos canais amarelo e 

vermelho pela Receita Federal 

Início da operação – Presença de carga 

(Importação); Atracação do navio – Embarque 

(Exportação) 

Assistentes técnicos designados para terminais 

alfandegados com sistema automatizados: demora na 

emissão do laudo 

Registro de DE – Presença de carga (exportação); 

Presença de carga – Registro de DI (Importação) 
Impossibilidade de exclusão de documentos no VICOMEX 

Presença de carga - Registro de DI (importação); 

Registro de DE - Atracação do navio (exportação) 
Falta de efetivo do MAPA 

Presença de carga - Parametrização (exportação); 

Presença de carga – Registro de DI (Importação) 
Horários de parametrização 

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) 

Posicionamento: múltiplas vistorias 
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Falta de aviso automático ao cumprir exigências 

(VICOMEX) 

Atracação do navio – Início da operação 
Demora no BAPLIE de chegada por parte do armador com 

impacto na atracação e descarga de unidades 

Atracação do navio – Embarque (exportação); 

Atracação do navio – Início da operação 

(importação) 

Instrução Normativa RFB 1.020/10 – Draft Survey 

Desembaraço – Atracação do navio (Exportação); 

Desembaraço – Entrega da carga (Importação) 

Falta de transparência com o exportador ou o importador 

da informação do bloqueio da carga após o canal verde 

Desembaraço – Atracação do navio (Exportação); 

Saída para trânsito – Presença de carga 

(Importação) 

Demora na conclusão de trânsito 

Parametrização – Desembaraço (Exportação); 

Registro DI – Desembaraço (Importação) 

Falta de mão de obra nos terminais para posicionamento 

das cargas 

Exportação 

Todo o processo de exportação 
Falta de integração entre o sistema TRADEX e os Módulos 

do SISCOMEX 

Início da operação - Desatracação Abastecimento de navios 

Parametrização – Desembaraço Emissão de BL errado 

 

 

 

Obrigatoriedade de colar etiqueta com código de barras no 

envelope 

 

 

 

Elaboração requerimento manual para liberação do 

TRADEX 

Desembaraço - Atracação do navio 
Lançamento do Registro de Exportação (RE) no TRADEX e o 

início do trânsito 

 

 

 

Entrega física da DE 



 

 

244 

 

 

 

Falta de harmonização no recebimento de cargas com 

divergência do nome do navio informado no TRADEX 

Importação 

Atracação do navio – início da operação Pagamento do frete apenas após a atracação 

Início da operação – Presença de carga Problemas de pesagem nos terminais 

 

 

 

Os terminais não permitem a atracação sem o papel da 

SAT 

 

 

 

Envio do Conhecimento de Embarque para alguns 

terminais para que seja dada a presença de carga 

Início da operação – Saída para trânsito (DTA 

Pátio); Presença de carga – Saída para trânsito 

(DTA Armazenamento) 

Falta de visibilidade das exigências no SISCOMEX Trânsito 

 

 

 

Demora para o início de trânsito 

 

 

 

Dificuldades na liberação de DTA aos fins de semana 

 

 

 

Conferência física na DTA Pátio 

 

 

 

Cancelamento de DTA-Pátio 

 

 

Procedimento manual para corrigir o lançamento 

equivocado dos dados do lacre 
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Apresentação de documentos em papel – Trânsito 

Aduaneiro 

Presença de carga - Registro de DI 
Retenção de cargas devido ao não pagamento de taxas 

vinculadas ao transporte marítimo internacional 

 

 

 

Sequencialismo de atividades: declaração de informações e 

presença de carga 

 

 

 

Imprevisibilidade para análise de Licença de Importação 

 

 

 

Necessário apresentar a presença de carga no dossiê 

 

 

 

Indeferimento sumário: ANVISA 

 

 

 

Quantidade de parametrização do SIGVIG – Módulo 

Madeira 

 

 

 

Ausência de gerenciamento de risco 

 

 

 

Atraso no processo de importação devido à apresentação 

de documentação física e extravio e perda de documentos 
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Comando do Exército: agendamento para fiscalização 

 

 

 

Falta de possibilidade de alteração da LI 

 

 

 

Dificuldades em visualizar documentos vinculados no 

VICOMEXX 

 

 

 

Ausência do Módulo Madeira do SIGVIG 

 

 

 

Análise documental de embalagem de madeira apenas 

ocorre após a presença de carga 

 

 

 

As verificações físicas não ocorrem todos os dias 

 

 

 

Sequencialismo: pagamento de GRU para início da análise 

documental 

 

 

 

ANVISA e MAPA: tempo de análise para NCMs que não 

estão sob responsabilidade 

 

 

 

Não especificação de padrão de verificação de embalagem 

de madeira 
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Rejeição do certificado de tratamento caso não esteja 

carimbado pelo órgão fitossanitário do país 

exportador/origem 

 

 

 

Emissão em 4 vias do Trânsito Aduaneiro por 

Procedimento Simplificado (TAPS) 

 

 

 

Duplas e triplas anuências 

 

 

 

Demora liberação após a inspeção de embalagem de 

madeira 

 

 

 

Em casos de dupla anuência, não reconhecimento da 

primeira anuência em determinadas NCMs pela ANVISA 

 

 

 

Falta de clareza nas exigências do Termo de Ocorrência 

 

 

 

Alternativas à devolução da embalagem de madeira com 

ocorrência 

 

 

 

Duplo posicionamento do contêiner 

 

 

 

Impossibilidade de mudança de modal quando embalagem 

de madeira apresenta ocorrência 
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Retenção da carga de importação após a dissociação da 

embalagem de madeira 

 

 

 

Obrigatoriedade pelo recinto na apresentação do BL 

original 

Registro de DI – Desembaraço Liberação dos resultados da parametrização às 17h 

 

 

 

Envio de e-mail pelo despachante para a distribuição de 

processos 

 

 

 

Primeiro horário de parametrização 

 

 

 

Demora na lavratura de auto de infração quando não 

existe consentimento entre auditor-fiscal e importador 

Desembaraço – Entrega da carga Visto manual de exoneração de ICMS 

 

 

 

Obrigatoriedade pelo recinto na apresentação do BL 

original 

 

6. Matriz: Complexidade versus Impacto Positivo 

A presente seção tem como objetivo aplicar a metodologia de Low Hanging Fruits, 

conforme solicitado no edital do presente projeto. Para isso, conforme explicado também na 

Seção Metodologia, critérios foram aplicados para identificar o nível de complexidade 

operacional para implementar cada solução proposta. Posteriormente, o impacto positivo dessa 

solução proposta foi calculado.  
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Gráficos foram gerados de acordo com o fluxo (importação e exportação) e carga 

(contêiner, granel e Roll on-Roll off). Cada gráfico demonstra o cruzamento da informação entre 

o nível de complexidade operacional e o impacto positivo. A seguir, tem-se todos os gráficos. 

 

Fluxo: Importação – Complexo Portuário: Santos  – 

Tipos de Carga: Contêiner e Roll on-Roll off 

 

 

 

Fluxo: Importação – Complexo Portuário: Santos – Tipo de Carga: Granel 

 

Fluxo: Importação – Complexo Portuário: Itajaí – Tipo de Carga: Contêiner 
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Fluxo: Exportação – Complexo Portuário: Santos – Tipo de Carga: Contêiner 

 

 

Fluxo: Exportação – Complexo Portuário: Santos  – 

Tipo de Carga: Granel / Roll on-Roll off  
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Fluxo: Exportação – Complexo Portuário: Itajaí – Tipo de Carga: Contêiner 

 

 

 

 

Fluxo: Importação – Complexo Portuário: Santos 

Tipos de Carga: Contêiner e Roll on-Roll off 
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Fluxo: Importação – Complexo Portuário: Santos – Tipo de Carga: Granel 

 

Fluxo: Importação – Complexo Portuário: Itajaí – Tipo de Carga: Contêiner 
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Fluxo: Exportação – Complexo Portuário: Santos – Tipo de Carga: Contêiner 

 

 

Fluxo: Exportação – Complexo Portuário: Santos 

Tipo de Carga: Granel / Roll on-Roll off  

 

 

Fluxo: Exportação – Complexo Portuário: Itajaí – Tipo de Carga: Contêiner 
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 Com o objetivo de facilitar a interpretação dos gráficos, elaboraram-se matrizes que 

estão organizadas de acordo com a metodologia Low Hanging Fruits. Portanto, as soluções de 

mais fácil implementação são demonstradas prioritariamente de acordo com o maior impacto 

positivo. Para cada fluxo, de acordo com o tipo de carga, uma matriz foi gerada. A seguir estão 

demonstradas todas as matrizes. 
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Problemas Comuns Importação-Exportação: Exportação Santos Contêiner 

Solução Descrição do Problema 
Nível de Complexidade 

Operacional 

Impacto 

Positivo (h) 
Custo x Benefício 

41 Demora na conclusão de trânsito 2 6.17 3.086 

32 
Empresas OEA: não há tratamento diferenciado dos 

órgãos anuentes 
2 2.00 1.000 

17 
Demora no BAPLIE de chegada por parte do armador 

com impacto na atracação e descarga de unidades 
2 1.00 0.501 

20 
Dificuldade em estabelecer contatos com órgãos 

anuentes 
2 0.50 0.250 

27 Dificuldades em contatar os órgãos anuentes 2 0.50 0.250 

34 
Dificuldade em encontrar informações sobre 

legislações nos sites dos órgãos anuentes 
2 0.50 0.250 

38 Falta de reuniões, treinamentos e seminários técnicos 2 0.50 0.250 

37 

Obrigatoriedade de anexar determinados 

documentos em todos os dossiês nos casos de 

retificação de declarações de exportação ou de 

importação 

2 0.42 0.209 

13 
Falta de padronização na interpretação do quadro 

normativo 
2 0.10 0.050 

42 
Falta de mão de obra nos terminais para 

posicionamento das cargas 
2 0.02 0.011 

5 
Impossibilidade de exclusão de documentos no 

VICOMEX 
4 6.72 1.680 

18 
Falta de aviso automático ao cumprir exigências 

(VICOMEX) 
4 3.58 0.895 

15 Horários de parametrização 5 7.32 1.463 

33 
Incompatibilidade dos sistemas de comércio exterior 

com navegadores 
5 0.50 0.100 

25 
Escaneamento não utilizado como ferramenta de 

apoio à análise de risco 
8 1.75 0.219 

8 
Distribuição de processos em canal amarelo ou 

vermelho 
10 1.67 0.167 

1 
Falta de redistribuição do processo quando da 

ausência do auditor-fiscal 
10 0.13 0.013 
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2 
Tempo de análise documental dos canais amarelo e 

vermelho pela Receita Federal 
12 1.77 0.147 

14 
Não há prazo específico na legislação para 

desembaraço  
12 1.57 0.131 

19 Relacre após conferência 14 1.86 0.133 

16 Posicionamento: múltiplas vistorias 14 0.12 0.009 

9 Não aplicação da Instrução Normativa 1.020/10 30 0.50 0.017 

30 MAPA – Ausência de sistema 72 7.73 0.107 

6 
Alimentação das mesmas informações em diversos 

sistemas 
126 24.00 0.190 

23 
Falta de interface única de comunicação entre todos 

os intervenientes 
126 24.00 0.190 

39 
Ausência de gerenciamento de risco dos órgãos 

anuentes 
126 24.00 0.190 

 

Problemas sem impacto no tempo do fluxo: 

22- Inexistência de planos de contingência 

31- VIGIAGRO não possui lei própria 

36- Atendimento demorado pelo SERPRO 

35- Ausência de ferramentas no SISCOMEX para a geração de relatórios 

26- Quando há troca de jurisdição entre as Polícias, geralmente a carga fica parada na 

espera do novo responsável 

40- Falta de transparência com o exportador ou o importador da informação do 

bloqueio da carga após o canal verde 

24- Solução de consulta de NCM muito demorada 

7- Instabilidade dos sistemas SISCOMEX Importação Web e DATAVISA 
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Problemas Comuns Importação-Exportação: Exportação Santos Granel/ Roll on Roll off 

Solução Descrição do Problema 
Nível de Complexidade 

Operacional 

Impacto 

Positivo (h) 
Custo x Benefício 

32 
Empresas OEA: não há tratamento diferenciado dos 

órgãos anuentes 
2 2.00 1.000 

20 
Dificuldade em estabelecer contatos com órgãos 

anuentes 
2 0.50 0.250 

27 Dificuldades em contatar os órgãos anuentes 2 0.50 0.250 

34 
Dificuldade em encontrar informações sobre 

legislações nos sites dos órgãos anuentes 
2 0.50 0.250 

38 Falta de reuniões, treinamentos e seminários técnicos 2 0.50 0.250 

37 

Obrigatoriedade de anexar determinados 

documentos em todos os dossiês nos casos de 

retificação de declarações de exportação ou de 

importação 

2 0.42 0.212 

18 
Falta de aviso automático ao cumprir exigências 

(VICOMEX) 
4 2.88 0.720 

5 
Impossibilidade de exclusão de documentos no 

VICOMEX 
4 0.11 0.027 

15 Horários de parametrização 5 11.92 2.385 

33 
Incompatibilidade dos sistemas de comércio exterior 

com navegadores 
5 0.50 0.100 

8 
Distribuição de processos em canal amarelo ou 

vermelho 
10 1.38 0.138 

1 
Falta de redistribuição do processo quando da 

ausência do auditor-fiscal 
10 0.08 0.008 

4 

Assistentes técnicos designados para terminais 

alfandegados com sistema automatizados: demora na 

emissão do laudo 

12 10.17 0.847 

9 Não aplicação da Instrução Normativa 1.020/10 30 0.50 0.017 

28 Retirada de amostra para análise laboratorial 48 0.38 0.008 

30 MAPA – Ausência de sistema 72 5.21 0.072 

6 
Alimentação das mesmas informações em diversos 

sistemas 
126 12.00 0.095 
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23 
Falta de interface única de comunicação entre todos 

os intervenientes 
126 12.00 0.095 

39 
Ausência de gerenciamento de risco dos órgãos 

anuentes 
126 12.00 0.095 

 

Problemas sem impacto no tempo do fluxo: 

31- VIGIAGRO não possui lei própria 

26- Quando há troca de jurisdição entre as Polícias, geralmente a carga fica parada na 

espera do novo responsável 

24- Solução de consulta de NCM muito demorada 

7- Instabilidade dos sistemas SISCOMEX Importação Web e DATAVISA 

 

Problemas Comuns Importação-Exportação: Exportação Itajaí Contêiner 

Solução Descrição do Problema 
Nível de Complexidade 

Operacional 

Impacto 

Positivo (h) 
Custo x Benefício 

32 

Empresas OEA: não há tratamento diferenciado dos 

órgãos anuentes 2 4.00 2.000 

20 

Dificuldade em estabelecer contatos com órgãos 

anuentes 2 0.50 0.250 

27 Dificuldades em contatar os órgãos anuentes 2 0.50 0.250 

34 

Dificuldade em encontrar informações sobre 

legislações nos sites dos órgãos anuentes 2 0.50 0.250 

38 Falta de reuniões, treinamentos e seminários técnicos 2 0.50 0.250 

11 

Falta de comunicação entre o auditor-fiscal e o 

recinto para preparação de cargas 2 0.13 0.064 

21 

Ausência de plantão fiscal para orientações ao 

contribuinte 2 0.01 0.005 

18 

Falta de aviso automático ao cumprir exigências 

(VICOMEX) 4 3.08 0.770 

5 

Impossibilidade de exclusão de documentos no 

VICOMEX 4 2.20 0.550 
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15 Horários de parametrização 5 11.40 2.280 

33 

Incompatibilidade dos sistemas de comércio exterior 

com navegadores 5 0.50 0.100 

25 

Escaneamento não utilizado como ferramenta de 

apoio à análise de risco 8 1.56 0.195 

8 

Distribuição de processos em canal amarelo ou 

vermelho 10 1.85 0.185 

10 Não especificação de horário de vistoria 10 1.00 0.100 

12 Falta de efetivo do MAPA 10 1.00 0.100 

3 

Envio de e-mail pelo despachante para a distribuição 

de processos 10 0.08 0.008 

1 

Falta de redistribuição do processo quando da 

ausência do auditor-fiscal 10 0.08 0.008 

2 

Tempo de análise documental dos canais amarelo e 

vermelho pela Receita Federal 12 3.34 0.279 

14 

Não há prazo específico na legislação para 

desembaraço  12 1.84 0.153 

30 MAPA – Ausência de sistema 72 8.38 0.116 

6 

Alimentação das mesmas informações em diversos 

sistemas 126 24.00 0.190 

23 

Falta de interface única de comunicação entre todos 

os intervenientes 126 24.00 0.190 

39 

Ausência de gerenciamento de risco dos órgãos 

anuentes 126 24.00 0.190 

 

Problemas sem impacto no tempo: 

22- Inexistência de planos de contingência 

31- VIGIAGRO não possui lei própria 

36- Atendimento demorado pelo SERPRO 

35- Ausência de ferramentas no SISCOMEX para a geração de relatórios 

24- Solução de consulta de NCM muito demorada 
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7- Instabilidade dos sistemas SISCOMEX Importação Web e DATAVISA 

 

 

Problemas Comuns Importação-Exportação: Importação Santos Contêiner/ Roll on Roll off 

Solução Descrição do Problema 
Nível de Complexidade 

Operacional 

Impacto 

Positivo (h) 
Custo x Benefício 

41 Demora na conclusão de trânsito 2 11.40 5.702 

32 

Empresas OEA: não há tratamento diferenciado dos 

órgãos anuentes 
2 6.00 3.000 

20 

Dificuldade em estabelecer contatos com órgãos 

anuentes 
2 3.50 1.750 

27 Dificuldades em contatar os órgãos anuentes 2 3.50 1.750 

34 

Dificuldade em encontrar informações sobre 

legislações nos sites dos órgãos anuentes 
2 3.50 1.750 

38 Falta de reuniões, treinamentos e seminários técnicos 2 3.50 1.750 

17 

Demora no BAPLIE de chegada por parte do armador 

com impacto na atracação e descarga de unidades 
2 1.56 0.782 

22 Inexistência de planos de contingência 2 1.00 0.500 

37 

Obrigatoriedade de anexar determinados 

documentos em todos os dossiês nos casos de 

retificação de declarações de exportação ou de 

importação 

2 0.98 0.492 

13 

Falta de padronização na interpretação do quadro 

normativo 
2 0.25 0.125 

42 

Falta de mão de obra nos terminais para 

posicionamento das cargas 
2 0.07 0.036 

18 

Falta de aviso automático ao cumprir exigências 

(VICOMEX) 
4 5.83 1.457 

5 

Impossibilidade de exclusão de documentos no 

VICOMEX 
4 0.83 0.207 

15 Horários de parametrização 5 37.69 7.538 

33 

Incompatibilidade dos sistemas de comércio exterior 

com navegadores 
5 0.50 0.100 
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25 

Escaneamento não utilizado como ferramenta de 

apoio à análise de risco 
8 4.39 0.548 

8 

Distribuição de processos em canal amarelo ou 

vermelho 
10 7.90 0.790 

8 

Distribuição de processos em canal amarelo ou 

vermelho 
10 4.66 0.466 

1 

Falta de redistribuição do processo quando da 

ausência do auditor-fiscal 
10 0.23 0.023 

2 

Tempo de análise documental dos canais amarelo e 

vermelho pela Receita Federal 
12 10.77 0.898 

2 

Tempo de análise documental dos canais amarelo e 

vermelho pela Receita Federal 
12 5.98 0.498 

14 

Não há prazo específico na legislação para 

desembaraço  
12 1.38 0.115 

16 Posicionamento: múltiplas vistorias 14 2.18 0.156 

19 Relacre após conferência 14 1.50 0.107 

9 Não aplicação da Instrução Normativa 1.020/10 30 0.50 0.017 

30 MAPA – Ausência de sistema 72 10.00 0.139 

7 

Instabilidade dos sistemas SISCOMEX Importação 

Web e DATAVISA 
72 1.00 0.014 

6 

Alimentação das mesmas informações em diversos 

sistemas 
126 72.00 0.571 

23 

Falta de interface única de comunicação entre todos 

os intervenientes 
126 72.00 0.571 

39 

Ausência de gerenciamento de risco dos órgãos 

anuentes 
126 72.00 0.571 

 

Problemas sem impacto no tempo do fluxo: 

31- VIGIAGRO não possui lei própria 

36- Atendimento demorado pelo SERPRO 

35- Ausência de ferramentas no SISCOMEX para a geração de relatórios 

24- Solução de consulta de NCM muito demorada 
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26- Quando há troca de jurisdição entre as Polícias, geralmente a carga fica parada na 

espera do novo responsável 

40- Falta de transparência com o exportador ou o importador da informação do 

bloqueio da carga após o canal verde 

 

Problemas Comuns Importação-Exportação: Importação Santos Granel 

Solução Descrição do Problema 
Nível de Complexidade 

Operacional 

Impacto 

Positivo (h) 
Custo x Benefício 

32 
Empresas OEA: não há tratamento diferenciado dos 

órgãos anuentes 
2 6.00 3.000 

20 
Dificuldade em estabelecer contatos com órgãos 

anuentes 
2 3.50 1.750 

27 Dificuldades em contatar os órgãos anuentes 2 3.50 1.750 

34 
Dificuldade em encontrar informações sobre 

legislações nos sites dos órgãos anuentes 
2 3.50 1.750 

38 Falta de reuniões, treinamentos e seminários técnicos 2 3.50 1.750 

37 

Obrigatoriedade de anexar determinados 

documentos em todos os dossiês nos casos de 

retificação de declarações de exportação ou de 

importação 

2 0.91 0.456 

5 
Impossibilidade de exclusão de documentos no 

VICOMEX 
4 3.00 0.750 

18 
Falta de aviso automático ao cumprir exigências 

(VICOMEX) 
4 2.90 0.725 

15 Horários de parametrização 5 31.81 6.362 

33 
Incompatibilidade dos sistemas de comércio exterior 

com navegadores 
5 0.50 0.100 

8 
Distribuição de processos em canal amarelo ou 

vermelho 
10 7.38 0.738 

8 
Distribuição de processos em canal amarelo ou 

vermelho 
10 3.31 0.331 

1 
Falta de redistribuição do processo quando da 

ausência do auditor-fiscal 
10 0.28 0.028 
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4 

Assistentes técnicos designados para terminais 

alfandegados com sistema automatizados: demora na 

emissão do laudo 

12 18.50 1.542 

9 Não aplicação da Instrução Normativa 1.020/10 30 0.50 0.017 

28 Retirada de amostra para análise laboratorial 48 1.27 0.026 

30 MAPA – Ausência de sistema 72 6.05 0.084 

6 
Alimentação das mesmas informações em diversos 

sistemas 
126 36.00 0.286 

23 
Falta de interface única de comunicação entre todos 

os intervenientes 
126 36.00 0.286 

39 
Ausência de gerenciamento de risco dos órgãos 

anuentes 
126 36.00 0.286 

 

 

Problemas sem impacto no tempo do fluxo: 

31- VIGIAGRO não possui lei própria 

26- Quando há troca de jurisdição entre as Polícias, geralmente a carga fica parada na 

espera do novo responsável 

24- Solução de consulta de NCM muito demorada 

7- Instabilidade dos sistemas SISCOMEX Importação Web e DATAVISA 

 

Problemas Comuns Importação-Exportação: Importação Itajaí Contêiner 

 

Solução Descrição do Problema 
Nível de Complexidade 

Operacional 

Impacto 

Positivo (h) 
Custo x Benefício 

32 
Empresas OEA: não há tratamento diferenciado dos 

órgãos anuentes 
2 6.00 3.000 

20 
Dificuldade em estabelecer contatos com órgãos 

anuentes 
2 3.50 1.750 

27 Dificuldades em contatar os órgãos anuentes 2 3.50 1.750 
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34 
Dificuldade em encontrar informações sobre 

legislações nos sites dos órgãos anuentes 
2 3.50 1.750 

38 Falta de reuniões, treinamentos e seminários técnicos 2 3.50 1.750 

22 Inexistência de planos de contingência 2 1.00 0.500 

13 
Falta de padronização na interpretação do quadro 

normativo 
2 0.25 0.125 

11 
Falta de comunicação entre o auditor-fiscal e o 

recinto para preparação de cargas 
2 0.08 0.038 

21 
Ausência de plantão fiscal para orientações ao 

contribuinte 
2 0.01 0.005 

18 
Falta de aviso automático ao cumprir exigências 

(VICOMEX) 
4 5.14 1.285 

15 Horários de parametrização 5 23.00 4.600 

33 
Incompatibilidade dos sistemas de comércio exterior 

com navegadores 
5 0.50 0.100 

25 
Escaneamento não utilizado como ferramenta de 

apoio à análise de risco 
8 4.39 0.548 

12 Falta de efetivo do MAPA 10 3.00 0.300 

8 
Distribuição de processos em canal amarelo ou 

vermelho 
10 2.70 0.270 

10 Não especificação de horário de vistoria 10 0.50 0.050 

3 
Envio de e-mail pelo despachante para a distribuição 

de processos 
10 0.45 0.045 

1 
Falta de redistribuição do processo quando da 

ausência do auditor-fiscal 
10 0.16 0.016 

2 
Tempo de análise documental dos canais amarelo e 

vermelho pela Receita Federal 
12 5.25 0.437 

14 
Não há prazo específico na legislação para 

desembaraço  
12 1.30 0.108 

30 MAPA – Ausência de sistema 72 5.55 0.077 

7 
Instabilidade dos sistemas SISCOMEX Importação 

Web e DATAVISA 
72 1.00 0.014 

6 
Alimentação das mesmas informações em diversos 

sistemas 
126 72.00 0.571 
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23 
Falta de interface única de comunicação entre todos 

os intervenientes 
126 72.00 0.571 

39 
Ausência de gerenciamento de risco dos órgãos 

anuentes 
126 72.00 0.571 

 

 

 

Problemas sem impacto no tempo do fluxo: 

31- VIGIAGRO não possui lei própria 

36- Atendimento demorado pelo SERPRO  

35- Ausência de ferramentas no SISCOMEX para a geração de relatórios 

24- Solução de consulta de NCM muito demorada 

 

Exportação Santos Contêiner 

Solução Descrição do Problema 
Nível de Complexidade 

Operacional 

Impacto 

Positivo (h) 
Custo x Benefício 

18 Entrega física da DE 2 6.11 3.054 

11 Abastecimento de navios 2 1.09 0.546 

15 
Obrigatoriedade de colar etiqueta com código de 

barras no envelope 
2 0.28 0.139 

21 
Redundância de informações: lançamento de 

informações de embarque e boletim de carga 
5 32.40 6.480 

6 
Duplicidade de informações para o Registro de 

Operações de Crédito 
7 1.86 0.265 

23 Registro de Exportação – Convênio CONFAZ 84/09 8 48.00 6.000 

14 Emissão de BL errado 12 1.21 0.100 

8 RE: prazo de validade 60 dias 24 2.27 0.095 

28 Elaboração de Memorando de Exportação 40 19.34 0.484 
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7 
Falta de automatização para a aprovação do 

financiamento do RC 
48 1.71 0.036 

20 Demora da averbação devido à retificação da DE 72 0.29 0.004 

24 Nova análise documental – Retificação de RE 90 0.69 0.008 

26 Demora na retificação do RE após o desembaraço 90 0.50 0.006 

 

Problemas sem impacto no tempo do fluxo: 

22- Emissão de certificados fitossanitários 

29- Instrução Normativa RFB 1.020/10 – Draft Survey 

13- VGM - falta de esclarecimento no Brasil 

Exportação Santos Granel 

Solução Descrição do Problema 
Nível de Complexidade 

Operacional 

Impacto 

Positivo (h) 
Custo x Benefício 

11 Abastecimento de navios 2 0.48 0.240 

15 
Obrigatoriedade de colar etiqueta com código de 

barras no envelope 
2 0.35 0.176 

4 Parametrização do E-PEM 4 7.04 1.760 

21 
Redundância de informações: lançamento de 

informações de embarque e boletim de carga 
5 32.40 6.480 

23 Registro de Exportação – Convênio CONFAZ 84/09 8 48.00 6.000 

14 Emissão de BL errado 12 1.54 0.128 

28 Elaboração de Memorando de Exportação 40 19.34 0.484 

12 Bill of Lading – P ovis io  e Comercial 60 38.40 0.640 

20 Demora da averbação devido à retificação da DE 72 13.06 0.181 

24 Nova análise documental – Retificação de RE 90 0.69 0.008 

5 
Falta de visualização do status do processo – 

Departamento da Polícia Federal (DPF) 
126 0.50 0.004 

 

Problemas sem impacto no tempo do fluxo: 
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22- Emissão de certificados fitossanitários 

Exportação Itajaí Contêiner 

Solução Descrição do Problema 
Nível de Complexidade 

Operacional 

Impacto 

Positivo (h) 

Custo x 

Benefício 

16 
Elaboração requerimento manual para liberação do 

TRADEX 
2 0.11 0.056 

3 
Duplicidade de preenchimento de informação no 

DRAFT do BL e do VGM 
4 11.49 2.872 

17 
Lançamento do Registro de Exportação (RE) no 

TRADEX e o início do trânsito 
4 1.15 0.288 

6 
Duplicidade de informações para o Registro de 

Operações de Crédito 
7 1.71 0.245 

25 
Certificado Sanitário Internacional (CSI) elaborado 

individual e manualmente 
8 14.98 1.872 

19 
Falta de harmonização no recebimento de cargas com 

divergência do nome do navio informado no TRADEX 
8 0.18 0.023 

1 
Falta de integração entre o sistema TRADEX e os 

Módulos do SISCOMEX 
12 3.84 0.320 

9 
Não atendimento no último dia útil da semana por 

parte do Banco do Brasil 
12 1.50 0.125 

28 Elaboração de Memorando de Exportação 40 19.34 0.484 

7 
Falta de automatização para a aprovação do 

financiamento do RC 
48 2.54 0.053 

27 
Apresentação de documentos em duplicidade para 

CSI 
60 10.80 0.180 

2 
Limitação do procedimento de embarque antecipado 

às mercadorias que estão indicadas em legislação 
60 6.00 0.100 

20 Demora da averbação devido à retificação da DE 72 0.15 0.002 

24 Nova análise documental – Retificação de RE 90 0.69 0.008 

26 Demora na retificação do RE após o desembaraço 90 0.50 0.006 

 

Problemas sem impacto no tempo do fluxo: 

10- Horários limitados para retirada de contêineres vazios 
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Importação Santos Contêiner 

Solução 
Órgão 

Anuente* 
Descrição do Problema 

Nível de Complexidade 

Operacional 

Impacto 

Positivo (h) 

Custo x 

Benefício 

64   
Obrigatoriedade pelo recinto na apresentação do BL 

original 
2 17.47 8.736 

8   Pagamento do frete apenas após a atracação 2 3.00 1.500 

25   

Atraso no processo de importação devido à 

apresentação de documentação física e extravio e 

perda de documentos 

2 1.56 0.778 

45   
Retroalimentação no sistema informatizado para 

cargas sem embalagem de madeira 
2 0.90 0.450 

46   
Impossibilidade de mudança de modal quando 

embalagem de madeira apresenta ocorrência 
2 0.90 0.450 

6   
MAPA: o recebimento de documentos não é 

padronizado 
2 0.75 0.375 

12   Problemas de pesagem nos terminais 4 4.30 1.075 

26 INMETRO Duplas e triplas anuências 4 2.64 0.660 

26 DECEX Duplas e triplas anuências 4 1.44 0.360 

33   
Dificuldades em visualizar documentos vinculados no 

VICOMEX 
4 0.70 0.175 

26  Duplas e triplas anuências 4 0.19 0.048 

9   

Recinto alfandegado de destino não possui visão do 

Conhecimento de Embarque até o momento da 

atracação 

5 14.85 2.970 

15   
Falta de visibilidade das exigências no SISCOMEX 

Trânsito 
5 3.42 0.684 

29   Comando do Exército: agendamento para fiscalização 7 0.37 0.052 

41   
Não especificação de padrão de verificação de 

embalagem de madeira 
8 1.82 0.228 

31   Necessário apresentar a presença de carga no dossiê 9 4.10 0.456 
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43   
Retenção da carga de importação após a dissociação 

da embalagem de madeira 
12 1.82 0.152 

44   Distinção entre a NIMF 15 e a norma brasileira 12 1.82 0.152 

47   Duplo posicionamento do contêiner 12 1.78 0.149 

18   Dificuldades na liberação de DTA aos fins de semana 14 21.89 1.563 

48   
Alternativas à devolução da embalagem de madeira 

com ocorrência 
14 5.81 0.415 

20   Conferência física na DTA Pátio 14 1.74 0.125 

19   
Solicitação de posicionamento para trânsito 

aduaneiro 
14 1.50 0.107 

62   Visto manual de exoneração de ICMS 17 24.08 1.416 

23   Redestinação sem autorização do importador 30 2.85 0.095 

21   Cancelamento de DTA-Pátio 30 0.98 0.033 

16   
Sequencialismo de atividades: declaração de 

informações e presença de carga 
42 27.36 0.651 

17   Demora para o início de trânsito 42 9.60 0.229 

32   
Apresentação de documentos em papel – Trânsito 

Aduaneiro 
60 5.00 0.083 

22   
Procedimento manual para corrigir o lançamento 

equivocado dos dados do lacre 
60 1.83 0.030 

28 ANVISA 
Sequencialismo: pagamento GRU para início da 

análise documenta 
63 6.62 0.105 

28 INMETRO 
Sequencialismo: pagamento GRU para início da 

análise documenta 
63 0.21 0.003 

7   Autorização pré-embarque do MAPA não é eletrônica 72 17.28 0.240 

30   Indeferimento sumário: ANVISA 79 2.12 0.027 

34   
Quantidade de parametrização do SIGVIG – Módulo 

Madeira 
108 26.40 0.244 

42   Ausência de gerenciamento de risco 126 72.00 0.571 

24 ANVISA 
Imprevisibilidade para análise de Licença de 

Importação 
126 56.16 0.446 

5 ANVISA 
Embarque de mercadoria no exterior sem a 

necessária autorização 
126 18.00 0.143 
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24 MAPA 
Imprevisibilidade para análise de Licença de 

Importação 
126 10.13 0.080 

5 INMETRO 
Embarque de mercadoria no exterior sem a 

necessária autorização 
126 6.00 0.048 

24 INMETRO 
Imprevisibilidade para análise de Licença de 

Importação 
126 5.44 0.043 

24 EXERCITO 
Imprevisibilidade para análise de Licença de 

Importação 
126 4.80 0.038 

5 DECEX 
Embarque de mercadoria no exterior sem a 

necessária autorização 
126 1.20 0.010 

24 DECEX 
Imprevisibilidade para análise de Licença de 

Importação 
126 0.67 0.005 

 

 

Problemas sem impacto no tempo do fluxo: 

65- Impossibilidade de impressão de histórico de conformidade 

56- Falta de unificação do pagamento do adicional ao Frete para Renovação da Marinha 

Mercante (AFRMM) com os impostos federais e a Taxa SISCOMEX 

1- Validação de cadastro 

27- ANVISA e MAPA: tempo de análise para NCMs que não estão sob responsabilidade 

3- ANVISA e INMETRO: morosidade de anuência para autorização pré-embarque 
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Importação Santos Granel 

Solução 
Órgão 

Anuente 
Descrição do Problema 

Nível de Complexidade 

Operacional 

Impacto 

Positivo (h) 

Custo x 

Benefício 

14   
Envio do Conhecimento de Embarque para alguns 

terminais para que seja dada a presença de carga 
2 1.96 0.980 

25   

Atraso no processo de importação devido à 

apresentação de documentação física e extravio e 

perda de documentos 

2 1.56 0.778 

6   
MAPA: o recebimento de documentos não é 

padronizado 
2 0.75 0.375 

26 INMETRO Duplas e triplas anuências 4 2.64 0.660 

26 DECEX Duplas e triplas anuências 4 1.44 0.360 

26 MAPA Duplas e triplas anuências 4 0.19 0.048 

62   Visto manual de exoneração de ICMS 17 24.08 1.416 

16   
Sequencialismo de atividades: declaração de 

informações e presença de carga 
42 27.36 0.651 

63   Desembaraço junto com a liberação para consumo 60 11.52 0.192 

7   Autorização pré-embarque do MAPA não é eletrônica 72 17.28 0.240 

35   Falta de possibilidade de alteração da LI 108 6.50 0.060 

24 ANVISA 
Imprevisibilidade para análise de Licença de 

Importação 
126 56.16 0.446 

5 ANVISA 
Embarque de mercadoria no exterior sem a 

necessária autorização 
126 18.00 0.143 

24 MAPA 
Imprevisibilidade para análise de Licença de 

Importação 
126 10.13 0.080 

5 INMETRO 
Embarque de mercadoria no exterior sem a 

necessária autorização 
126 6.00 0.048 

24 INMETRO 
Imprevisibilidade para análise de Licença de 

Importação 
126 5.44 0.043 

24 EXERCITO 
Imprevisibilidade para análise de Licença de 

Importação 
126 4.80 0.038 
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5 DECEX 
Embarque de mercadoria no exterior sem a 

necessária autorização 
126 1.20 0.010 

24 DECEX 
Imprevisibilidade para análise de Licença de 

Importação 
126 0.67 0.005 

 

Problemas sem impacto no tempo do fluxo: 

4- ANP: solicita informações nos campos complementares da LI 

56- Falta de unificação do pagamento do adicional ao Frete para Renovação da 

Marinha Mercante (AFRMM) com os impostos federais e a Taxa SISCOMEX 

2- Exigência da emissão da SAT 

13- Os terminais não permitem a atracação sem o papel da SAT 

 

Importação Itajaí Contêiner 

Solução 
Órgão 

Anuente 
Descrição do Problema 

Nível de 

Complexidade 

Operacional 

Impacto 

Positivo (h) 

Custo x 

Benefício 

51   

Rejeição do certificado de tratamento caso não esteja 

carimbado pelo órgão fitossanitário do país 

exportador/origem 

2 23.18 11.590 

64   
Obrigatoriedade pelo recinto na apresentação do BL 

original 
2 17.47 8.736 

39   
Análise documental de embalagem de madeira 

apenas ocorre após a presença de carga 
2 11.73 5.866 

11   
Obrigatoriedade de apresentação do BL original para 

o armador 
2 2.48 1.240 

25   

Atraso no processo de importação devido à 

apresentação de documentação física e extravio e 

perda de documentos 

2 2.31 1.154 

10   
Retenção de cargas devido ao não pagamento de 

taxas vinculadas ao transporte marítimo internacional 
2 1.60 0.798 

50   
Falta de clareza nas exigências do Termo de 

Ocorrência 
2 0.40 0.200 
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61   Horário de início de verificação física 2 0.18 0.090 

49   

Em casos de dupla anuência, não reconhecimento da 

primeira anuência em determinadas NCMs pela 

ANVISA 

2 0.08 0.038 

37   Ausência do Módulo Madeira do SIGVIG 4 25.94 6.484 

58   Primeiro horário de parametrização 4 13.20 3.300 

57   Liberação dos resultados da parametrização às 17h 4 9.68 2.420 

26 INMETRO Duplas e triplas anuências 4 2.64 0.660 

26 DECEX Duplas e triplas anuências 4 1.44 0.360 

26 MAPA Duplas e triplas anuências 4 0.19 0.048 

36   
Dificuldade de informação nos processos requeridos 

pelo MAPA 
6 3.20 0.533 

41   
Não especificação de padrão de verificação de 

embalagem de madeira 
8 1.82 0.228 

31   Necessário apresentar a presença de carga no dossiê 9 5.00 0.556 

55   
Emissão em 4 vias do Trânsito Aduaneiro por 

Procedimento Simplificado (TAPS) 
10 0.58 0.058 

43   
Retenção da carga de importação após a dissociação 

da embalagem de madeira 
12 1.82 0.152 

44   Distinção entre a NIMF 15 e a norma brasileira 12 1.82 0.152 

40   
Demora liberação após a inspeção de embalagem de 

madeira 
12 1.15 0.096 

53   
Falta de padronização na solicitação da Declaração 

Simplificada de Exportação (DSE) 
12 0.03 0.003 

48   
Alternativas à devolução da embalagem de madeira 

com ocorrência 
14 1.95 0.139 

27   
ANVISA e MAPA: tempo de análise para NCMs que 

não estão sob responsabilidade 
14 0.01 0.000 

30   Indeferimento sumário: ANVISA 72 1.34 0.019 

7   Autorização pré-embarque do MAPA não é eletrônica 72 0.89 0.012 

38   As verificações físicas não ocorrem todos os dias 84 6.24 0.074 

42   Ausência de gerenciamento de risco 126 72.00 0.571 
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24 ANVISA 
Imprevisibilidade para análise de Licença de 

Importação 
126 56.16 0.446 

24 MAPA 
Imprevisibilidade para análise de Licença de 

Importação 
126 10.13 0.080 

24 INMETRO 
Imprevisibilidade para análise de Licença de 

Importação 
126 5.44 0.043 

24 EXERCITO 
Imprevisibilidade para análise de Licença de 

Importação 
126 4.80 0.038 

24 DECEX 
Imprevisibilidade para análise de Licença de 

Importação 
126 0.67 0.005 

62   Visto manual de exoneração de ICMS   9.19   

 

   

Problemas sem impacto no tempo do fluxo: 

3- ANVISA e INMETRO: morosidade de anuência para autorização pré-embarque 

59- Demora na lavratura de auto de infração quando não existe consentimento entre 

auditor-fiscal e importador 

1-Validação de cadastro 

54- Impossibilidade de consolidação de cargas (aéreo ou contêiner de 20 pés) 

56-Falta de unificação do pagamento do adicional ao Frete para Renovação da Marinha 

Mercante (AFRMM) com os impostos federais e a Taxa SISCOMEX 

52-Falta de padronização na interpretação para o início da contagem do tempo da 

devolução da embalagem de madeira 

60- Falta de aviso ao importador sobre movimentações de cargas 
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7. Tópicos específicos da macro etapa Dese araço adua eiro 

à E trega da arga  

A coleta de dados realizada nos Complexos Portuários de Santos e de Itajaí, a qual 

resultou na geração das tabelas dispostas na Seção 3, permitiu a melhor avaliação sobre os 

tempos das macro etapas dos processos de exportação e de importação. Observou-se, de modo 

desta ado, a Ta ela , ue a a o etapa Dese a aço → E t ega da Ca ga , o Co plexo 

Portuário de Santos, leva 141 horas (5,8 dias) em média, o que representa 40% do tempo total 

do processo de importação de cargas em contêiner ou de cargas roll on-roll off. 

             Esta seção do presente Relatório busca analisar com mais detalhes as razões desse 

te po, visto ue a opo tu idade de elho ia Visto Ma ual de Exo e aç o de ICMS , ue est  

descrita no Problema 62 de Importação, não é suficiente para explicar o tempo dilatado para a 

retirada da carga dos recintos alfandegados do Complexo Portuário de Santos. Essa última 

afirmação está baseada, também, na Tabela 5, a qual dispõe da comparação das macro etapas 

Dese a aço → Entrega da Carga (com exo e aç o de ICMS  e Dese a aço → Entrega da 

Ca ga se  exo e aç o de ICMS . 

             A partir de uma análise mais profunda com a cooperação de empresas importadoras, 

representantes legais, operadores portuários e recintos alfandegados, mais tópicos foram 

identificados para tentar explicar essa macro etapa, que corresponde a 40% do tempo de 

importação de cargas em contêiner ou de cargas roll on-roll off. 

             Destaca-se que, até a publicação do Relatório, os recintos alfandegados não 

conseguiram levantar estatísticas para cada oportunidade de melhoria identificada. Observa-se, 

também, que nenhum recinto alfandegado do Complexo Portuário de Santos elabora um 

ranking de eficiência logística, à semelhança dos Aeroportos Internacionais de Viracopos, em 

Campinas, e do Galeão, no Rio de Janeiro. Segue-se, portanto, as descrições dos tópicos 

identificados com a cooperação do Setor Privado. 

 1.   Recepção de Nota Fiscal cancelada ou equivocada 
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O recinto alfandegado, ao recepcionar o caminhão no portão, procede com a consulta no 

sistema da Secretaria de Fazenda Estadual para checar a validade da Nota Fiscal emitida pelo 

importador. Não raramente, o recinto alfandegado depara-se com Notas Fiscais canceladas pelo 

próprio importador ou emitidas com dados equivocados. Alguns dos erros mencionados são: 

peso equivocado; número da Declaração de Importação; número do contêiner. 

Esses erros são ocasionados pela falta de integração entre o SISCOMEX Importação e os 

sistemas de todas as Secretarias de Fazenda Estadual. Destaca-se que, no caso de Nota Fiscal 

emitida de modo equivocado, o importador possui 24 horas para cancelá-la. Caso esse tempo 

tenha sido ultrapassado, o importador deverá elaborar uma Carta de Correção. 

Independente de qual o problema identificado com a Nota Fiscal, o caminhão é impedido de 

carregar o contêiner. Dessa maneira, a janela de carregamento é perdida. A depender do recinto 

alfandegado, uma próxima janela é apenas aberta de 3 horas a 6 horas. Entretanto, o comum é 

que, nos casos de problemas com a Nota Fiscal, o carregamento seja realizado apenas no dia útil 

seguinte. 

  

2.    Período de Emissão da Nota Fiscal 

Na época de fechamento contábil de cada mês, geralmente nos 3 (três) últimos dias, 

muitos importadores não emitem as Notas Fiscais. Ademais, de modo geral, as empresas 

limitam a emissão da Nota Fiscal até às 15 horas de cada dia útil. Consequentemente, existe 

uma restrição logística com a causa-raiz no departamento tributário. Deve-se destacar que essa 

situação não é exclusiva às empresas de grande porte. Para essas empresas em específico, 

destaca-se que os estoques de insumos são mantidos mais altos no fim do mês em razão dessa 

restrição de emissão de Nota Fiscal. 

 

  

3.    Validação dos documentos – agendamento de retirada e entrada do caminhão 

Para proceder com o agendamento para a retirada do contêiner, representantes dos 

transportadores necessitam entregar um dossiê com diversos documentos, entre eles a 

documentação do motorista, do caminhão e da carga a ser carregada. Após a validação desses 

documentos em papel, a transportadora pode proceder com o agendamento. Destaca-se que 
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alguns recintos alfandegados no Complexo Portuário de Santos aceitam a apresentação desses 

documentos de modo eletrônico. Entretanto, o comum é a solicitação em papel devido à 

necessidade de os recintos alfandegados procederem com a guarda de documentos durante os 

5 (cinco) anos previstos em legislação, como o Art. 57 da Instrução Normativa 680/06. 

Destaca-se que, não raramente, algum documento não é devidamente entregue para o 

recinto alfandegado. Consequentemente, esse não permite o agendamento para a retirada do 

contêiner. Uma das causas raízes desse problema é a falta de perfil para o recinto alfandegado 

para visualizar documentos anexados pelo representante legal no Sistema de Anexação 

Eletrônica de Documentos. 

Após a conferência de documentos e a liberação por parte do recinto alfandegado, a 

transportadora pode, então, proceder com o agendamento para a retirada do contêiner. Deve-

se destacar que o motorista deve estar cadastrado no Banco de Dados de Cadastro Comum 

(BDCC), da Receita Federal do Brasil, e no ISPS Code, da CODESP. Esses cadastros não são 

integrados. Tampouco, o BDCC está integrado entre os recintos alfandegados para analisar a 

entrada de motoristas não cadastrados em uma frequência maior do que a permitida pela 

Receita Federal do Brasil (5 vezes ao mês). Quando o motorista não está vinculado diretamente 

à transportadora no ISPS Code, o recinto alfandegado não permite a entrada. Essa situação 

ocorre devido à contratação de motoristas autônomos, quando a frota própria da 

transportadora está em completa utilização. Atualmente, esse problema não ocorre com 

frequência devido à baixa movimentação portuária. Destaca-se que o Departamento de Polícia 

Federal é o órgão que mais procede com auditorias quanto ao cadastro de motoristas. 

  

4.    Janela nos terminais portuários 

A Autoridade Portuária Local (CODESP) regulamenta a quantidade de janelas que um 

recinto alfandegado pode disponibilizar para a retirada de contêineres durante os períodos do 

dia. Entretanto, essa quantidade de janelas de carregamento é considerada insuficiente para a 

necessidade dos importadores (e dos exportadores). 

Os recintos alfandegados necessitam seguir o determinado pela CODESP, visto que, caso 

sejam abertas janelas indevidas, esse órgão procede com multas. Entretanto, não é observada 

a atualização do cálculo, por parte da CODESP, para a maior disponibilidade de janelas a partir 

da maior eficiência de movimentação de contêineres nos recintos alfandegados, com destaque 

nos operadores portuários. 
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Os cálculos realizados pela CODESP em relação à quantidade de janelas para 

carregamento não são completamente transparentes, visto que apenas as variáveis são 

explicitadas, mas sem o efetivo cálculo. Destaca-se que a limitação de janelas tem motivação na 

crise de movimentação de caminhões em 2008, um dos anos com maior movimentação 

portuária da história brasileira. 

  

5.    Agendamento para retirada 

O agendamento para a retirada do contêiner apenas pode ser realizado após a validação 

dos documentos, conforme descrito anteriormente. Devido à limitação das janelas de 

carregamento e à restrição operacional de movimentação do contêiner para deixa-lo disponível, 

raramente a transportadora consegue agendar a retirada para o mesmo dia. Frequentemente, 

o agendamento está disponível apenas para dois dias depois. Destaca-se que o importador pode 

soli ita  ao e i to alfa degado u g ia  pa a o age da e to, e t eta to, esse o a  u  

adicional. 

A disponibilidade para proceder com o agendamento é de, pelo menos, 3 (três) horas 

após a validação dos documentos. A depender do recinto alfandegado, esse prazo pode ser de 

6 (seis) horas. A confirmação do agendamento também não pode ser realizada durante o 

período de interrupção do SISCOMEX Importação, que ocorre durante a madrugada. 

Os horários mais solicitados para o agendamento da retirada de contêiner são os de 

manhã, visto a limitação do tráfego de caminhões em algumas cidades. Como exemplo, a cidade 

de São Paulo não permite rotas de caminhões no perímetro urbano durante um determinado 

período do dia. Portanto, os caminhões carregam no período matutino para poderem prosseguir 

com a rota ininterruptamente, respeitando também as leis impostas pelo Ministério do 

Trabalho. 

Ressalta-se que a CODESP, a Guarda Portuária, a Companhia de Engenharia de Tráfego, 

entre outros órgãos, acompanham o agendamento e a movimentação dos caminhões no 

perímetro urbano das cidades do Complexo Portuário de Santos, estando os recintos 

alfandegados e as transportadoras sujeitas a multas, caso todas as regras não sejam cumpridas. 

  

6.       Falta de planejamento 
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Repetidamente ao longo da execução do projeto, observou-se a ausência de controles 

de acompanhamento, principalmente em relação a tempos, das macro etapas do processo de 

importação por parte das empresas importadoras. Portanto, identifica-se uma oportunidade de 

melhoria nos planejamentos de produção e de logística dos importadores. 

Vale destacar que essa situação não é generalizada e existem boas práticas aplicadas 

por muitas empresas. Exemplos citados por recintos alfandegados são de: 

·         Empresas importadoras de produtos perecíveis que, em média, entre a 

atracação do navio à retirada da carga, executam o processo completo, que 

também inclui anuência de algum órgão, em 7 (sete) dias. 

·         Algumas empresas da cadeia automotiva finalizam todo o processo de 

importação em 4 (quatro) dias, em média (desde a atracação do navio à 

entrega da carga). 

Portanto, observa-se que o acompanhamento do próprio importador pode ser um 

diferencial para diminuir o tempo do processo de importação. Entretanto, existe também a 

opção do importador em manter a carga no recinto alfandegado enquanto está no free time, 

visto que a armazenagem está paga e o estabelecimento produtor não dispõe de espaço físico 

para acomodar o novo estoque. 

  

7.       Registro de Declaração de Importação antes de algumas atividades 

O Registro da Declaração de Importação pode ser realizado após a presença de carga. 

Caso a gestão de riscos da Receita Federal do Brasil parametrize o processo em canal verde, a 

carga estará liberada automaticamente para a entrega, no âmbito aduaneiro. Entretanto, 

existem outras pendências, conforme listado abaixo, que podem existir antes de realmente 

proceder com o agendamento para a retirada do contêiner: 

·         Pagamento de frete: caso essa etapa não seja realizada, o armador não retira 

a trava no SISCOMEX Carga e, consequentemente, o importador não poderá 

retirar a carga. Essa etapa deverá ser cumprida se o importador não possuir 

a flexibilidade de faturamento junto ao armador. 
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·         Pagamento da armazenagem: conforme tópico descrito anteriormente. Essa 

etapa deverá ser cumprida se o importador não possuir a flexibilidade de 

faturamento junto ao recinto alfandegado. 

·         Liberação de cargas com embalagem de madeira: a seleção para a verificação 

de embalagem de madeira deve ser realizada pelo MAPA. A carga de 

importação está sujeita à liberação do MAPA, mesmo que o contêiner não 

possua embalagem de madeira. Destaca-se que o tempo pode ser dilatado 

se a carga for selecionada para verificação física. O tempo pode ser ainda 

mais dilatado, se a carga estiver acompanhada de embalagem de madeira 

que possua algum tipo de ocorrência. 

•   Não raramente, o MAPA exige que o representante legal esteja 

com a procuração legal. Se o mesmo não está munido da 

mesma, a verificação física não é realizada e a carga com 

embalagem de madeira é armazenada e posicionada 

novamente no dia seguinte. 

Devido à determinação da Receita Federal do Brasil, entre 60% a 70% dos contêineres 

amparados por Declaração de Importação desembaraçada devem estar posicionados em frente 

às câmeras específicas, que possuem alta resolução, caso seja necessária alguma atividade de 

abertura desse contêiner, a exemplo da verificação física da embalagem de madeira e da 

verificação de defensivos agrícolas executada pelo IBAMA. Essas câmeras possuem uma 

amplitude de visão que permite ao órgão acompanhar, no máximo, 3 (três) contêineres 

simultaneamente. Portanto, existe uma limitação de capacidade física que impacta no 

posicionamento desses contêineres com Declaração de Importação desembaraçada e, por sua 

vez, impacta no tempo de liberação das cargas de importação. Na época de maior 

movimentação de contêineres, essa situação é agravada. 

  

8.    Ausência de documentação relacionada à transportadora 

Para determinados tipos de cargas, como as perigosas, no momento da validação dos 

documentos na entrada do caminhão, o recinto alfandegado deve observar se o motorista e a 

transportadora têm as habilitações e as autorizações necessárias para proceder com a retirada 

do contêiner. Os caminhões também devem atender aos requisitos mínimos necessários 

dispostos em legislações específicas. Quando os recintos alfandegados se deparam com essa 
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situação, o caminhão é impedido de carregar o contêiner e, consequentemente, atrasa-se todo 

o processo de retirada, além de perder-se a janela. 

  

9.  Não comparecimento para retirada do contêiner 

Após proceder com o agendamento para a retirada do contêiner, com uma certa 

frequência, as transportadoras não comparecem no horário previsto, acarretando a perda da 

janela de carregamento. Deve-se destacar que os recintos alfandegados cobram uma taxa por 

essa ausência, visto que essa situação impacta: nos dados estatísticos que serão apresentados 

à CODESP; na utilização do espaço do próprio recinto, pois outro contêiner não foi agendado 

devido à janela de carregamento estar ocupada. 

Destaca-se que algumas empresas procedem com agendamentos múltiplos, o que 

bloqueia várias janelas de carregamento, sendo que, na realidade, apenas necessitaria de uma. 

Apesar dos sistemas dos recintos alfandegados bloquearem certos agendamentos múltiplos, se 

uma Declaração de Importação ampara mais do que um contêiner, o sistema não procederá 

com a trava. O sistema exige que sejam informados o número da Declaração de Importação 

desembaraçada, dados da transportadora e do motorista, entre outros. Essa situação impacta 

na oportunidade de carregamento de mais contêineres de outros importadores. 

  

10.   Pagamento de armazenagem 

As empresas de grande porte, de um modo geral, possuem negociação comercial com 

os recintos alfandegados e esses procedem com faturamento do período de armazenagem, 

eliminando-se uma etapa do processo de importação. Entretanto, caso esse faturamento não 

seja realizado, o representante legal ou o importador necessita solicitar a fatura da 

armazenagem para proceder com o pagamento. Algumas vezes, essa etapa pode demorar 

algumas horas. 

Na sequência, o importador deve proceder com o pagamento. A depender da transação 

bancária executada, o reconhecimento será realizado apenas no dia útil seguinte. De um modo 

geral, os recintos alfandegados apenas liberam o carregamento do contêiner após o 

reconhecimento bancário do pagamento, não sendo aceita a apresentação apenas do 

comprovante de transação financeira. 
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8. Conclusão do trabalho 

Ao longo do primeiro semestre de 2017, o Instituto Procomex conduziu a pesquisa que 

visava analisar os intervalos de tempos de trâmites processuais e de movimentação de cargas 

na exportação e importação pelo modal marítimo, compreendendo a identificação de gargalos 

e ineficiências e suas causas, e na indicação das ações necessárias para a melhoria dos processos 

e para a redução dos tempos de cada etapa, nos Complexos Portuários de Santos e Itajaí. 

O trabalho consistiu na entrega de cinco produtos correspondentes a três fases, 

divididas de acordo com as necessidades de entrega definidas previamente no projeto.  Os 

dados obtidos por meio dos mapeamentos e questionários permitiu propor diagnósticos dos 

principais problemas identificados nos Portos avaliados. Com base nesses diagnósticos, 

definiram-se as ações necessárias para a melhoria dos processos. O uso dos dados relativos ao 

tempo das etapas dos processos de importação e exportação foi fundamental para permitir a 

estimação dos potenciais impactos da implementação das melhorias, considerando o tempo 

exigido das empresas para contornar as deficiências apontadas (relação do tempo x problemas 

x causas).  

Ao levantar um problema, buscou-se estimar a frequência de sua ocorrência assim como 

as condições necessárias para seu surgimento. As avaliações e as estimativas dos impactos das 

melhorias propostas levaram em consideração esses aspectos e apresentam cenários coerentes 

de previsões dos tempos de comércio exterior com ou sem a implementação da melhoria 

apontada, considerando as deficiências apresentadas nos processos e sistemas em uso. 

As análises dos gráficos dispostos, apoiadas pelo levantamento de informações junto 

aos representantes do setor privado, possibilitaram um diagnóstico claro e uma visão geral da 

situação atual e das possíveis ações a serem tomadas pelo Poder Público. Em todo o trabalho 

foram propostas 155 soluções que visam responder aos 136 problemas encontrados. Tais 

soluções correspondem a quatro grupos: 

• Prática/Procedimento/Processo (rotinas de trabalho, treinamentos, capacitação, entre 

outros) 

• Base Normativa (INs, convênios, portarias, atos e resoluções) 

• Sistema (p.e. SISCOMEX, SIGVIG, entre outros) 

• Leis (federais, estaduais, portaria conjunta) 
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A distribuição dos resultados obtidos em termos de impacto positivo no tempo de 

comércio exterior (redução nos tempos médios dos fluxos) e complexidade de implementação 

correspondem ao custo benefício das melhorias sugeridas e têm o intuito de categorizar as 

soluções encontradas em termos de esforço de implementação e potencial de redução dos 

tempos de comércio. Estão assim distribuídas: 

• 10% das soluções propostas são de Alta Complexidade. Da mesma forma 

apresentam alto índice de impacto positivo na redução das horas para o 

Desembaraço Aduaneiro, seja na importação seja na exportação; 

• Outros 10% representam oportunidades de alto impacto positivo e baixa 

complexidade de implementação; 

• 25% das soluções de médio impacto positivo apresentam alta variabilidade no 

que tange ao grau de complexidade exigido; 

• 55% representam soluções de baixa complexidade e baixo impacto positivo. 

O resultado final deste trabalho reflete o esforço do Instituto em prover conhecimento 

validado por diversos elos da cadeia logística brasileira. Sobretudo, dá destaque a uma avaliação 

qualitativa dos tipos de problemas e soluções e outra avaliação quantitativa do nível de 

complexidade, do tempo gasto com cada um dos problemas, da frequência de sua ocorrência e 

do custo benefício das soluções. A aplicação da metodologia low hanging fruits, que categorizou 

as propostas de soluções em blocos de ações prioritárias, proporcionou a equação da redução 

esperada do tempo em decorrência da aplicação da solução proposta. 

O trabalho demonstra que o diálogo entre o Setor Público e o Setor Privado permite que 

as visões sejam compartilhadas e as soluções de melhorias para os processos aduaneiros sejam 

criadas, mantendo os objetivos de cada um: diminuir o tempo e dar maior previsibilidade ao 

processo por parte do Setor Privado; garantir segurança, controle e receita por parte do Setor 

Público.  Como agenda a ser apreciada pelos órgãos competentes, indica-se que há muito a ser 

avaliado em termos de melhores práticas, procedimentos e processos específicos para cada um 

dos fluxos, bem como o aprimoramento do gerenciamento de riscos e integração dos sistemas 

de gestão. 

Por fim, destaca-se que os resultados alcançados neste projeto se devem ao trabalho 

conjunto desenvolvido com os importadores, exportadores, recintos, representantes de portos 

privados, terminais portuários, despachantes e outros elos, todos eles fundamentais para os 

avanços alcançados.  
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