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Qual é o cenário atual do Programa

Brasileiro de Operador Econômico

Autorizado (OEA)?

Fique por dentro das últimas informações sobre a certificação que

proporciona um controle aduaneiro moderno para a sua empresa



São 347 funções certificadas, sendo:

Empresas Certificadas

203 OEA-Segurança;

8 OEA-Conformidade Nível 1 Importadores, recepcionados do Linha Azul; e

134 OEA-Conformidade Nível 2.

 Importadores e/ou exportadores (OEA-S ou C);

Transportadores (OEA-S);

Agentes de Carga (OEA-S);

Operador Portuário (OEA-S); 

Operador Aeroportuário (OEA-S);

Depositários de mercadoria sob controle aduaneiro (OEA-S); e

Redex (OEA-S).
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Considerando os números por intervenientes, são:

70% São importadores e exportadores

30% Demais funções da cadeia logística

Empresas Aguardando Certificação

São 131 pedidos em análise:

77 OEA-Segurança;

3 OEA-Conformidade Nível 1

51 OEA-Conformidade Nível 2

Importadores e/ou exportadores 

Transportadores

Agentes de Carga

Operador Portuário  

Depositários de mercadoria sob controle aduaneiro

Redex
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Empresas que não conseguiram a Certificação

222 Requerimentos arquivados

57 Pleitos indeferidos

Podemos observar um número alto de pedidos de certificação

que não foram aprovadas.  Das 757 solicitações, 279 não foram

aprovadas.

 

222 solicitações foram arquivadas por não cumprirem algum

dos requisitos de admissibilidade. E 57 indeferidos por não

cumpriram, total ou parcialmente, os critérios de elegibilidade

ou segurança e/ou conformidade, de acordo com a modalidade

requerida.

 

Muitas empresas julgam o processo de certificação simples e

não contam com ajuda de uma consultoria especializada para

fazer os trabalhos e acabam entrando para essa estatística e,

pior, demorando ainda mais para ter direito aos benefícios.

Alerta

279
Solicitações 

não aprovadas

36%=

Saiba mais!

[Ebook gratuito]

Tudo o que você
precisa saber sobre a

Certificação OEA

7 motivos do por que a

sua empresa deve

estar atenta à
Certificação OEA 

Como preparar a sua

empresa para a

Certificação OEA

[Ebook gratuito] [Ebook gratuito]

http://https://materiais.tradeworks.com.br/tudo-sobre-a-certificacao-oea
https://materiais.tradeworks.com.br/7-motivos-do-por-que-a-sua-empresa-deve-estar-atenta-a-certificacao-oea
https://materiais.tradeworks.com.br/como-preparar-sua-empresa-para-certificacao-oea


Qual é a representatividade das empresas OEA no

comércio exterior brasileiro?

23,51% é a representatividade, em quantidade de declarações (DI + DE), registradas em

junho 2019 das empresas OEA em relação ao fluxo de comércio exterior

22,96% percentual movimentado se analisarmos em moeda nacional, no mesmo mês.

das operações de comércio

exterior realizadas por

empresas Certificadas OEA é

objetivo da RFB , até

dezembro de 2019. Isso

significa, aproximadamente,

500 empresas.

50%
O OEA no Brasil é um

compromisso firmado entre a

Aduana Brasileira e a

Organização Mundial das

Aduanas (OMA) e tem a visão de

que “o Brasil seja reconhecido

como um líder mundial no

controle e na gestão dos fluxos

de comércio exterior por meio do

seu Programa OEA em 2019".

Canais de Conferência 

1,49% volume das cargas inspecionadas

nos embarques de importação das

empresas certificadas OEA

Importação

5,28% volume das cargas inspecionadas

nos embarques de importação

das empresas não certificadas

1,27% volume das cargas inspecionadas

nos embarques de exportação das

empresas certificadas OEA

2,72% volume das cargas inspecionadas

nos embarques de exportação

das empresas não certificadas

Exportação



Despacho sobre Águas OEA

48 das 134
empresas certificadas como OEA-C

Nível 2 já utilizam o benefício do

Despacho sobre Águas OEA. Os

despachos realizados por meio desta

modalidade corresponderam,

em junho/2019, a 19% das

declarações de importação realizadas

pelos operadores OEA-C2, pelo modal

marítimo. Em julho de 2018 esse

percentual era de apenas 10%.

O Despacho sobre Águas OEA é um

benefício disponível a todos os

importadores certificados como

OEA-C Nível 2. Ele consiste no

registro da declaração de importação

antes da chegada da carga a

qualquer um dos portos brasileiros. O

benefício é disciplinado pela Portaria

Coana nº 85 de 2017.

O que é Despacho sobre Águas OEA?

Que o Operador Econômico Autorizado (OEA) é um programa modelo idealizado pela

Organização Mundial das Aduanas (OMA), que diversos países estão implementando, e que

tem o objetivo de padronizar, agilizar e simplificar as normas e procedimentos

aduaneiros?

 

Que o OEA é o principal instrumento da ‘Estrutura Normativa da OMA’ para facilitar e

assegurar o comércio internacional e tem como base a parceria entre Aduana e Empresa?

Visa credenciar empresas que demonstrem controles de segurança de sua cadeia logística

e elevado grau de conformidade de suas obrigações aduaneiras, que assim se tornam

parceiros da Administração Aduaneira que, em contrapartida, oferece benefícios especiais

para essas corporações.

Você sabia?

Todos os dados publicados neste material foram obtidos na página

https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/oea/estatisticas-

do-programa-oea do site da RFB publicadas em 10/07/2019.



(19) 3517.1000
www.tradeworks.com.br

tradeworks@tradeworks.com.br

Serviços de Excelência no Comércio Exterior!

Despacho Aduaneiro Logística Internacional

Excelência e Tradição Agilidade e Eficiência

Assessoria em importação e exportação com

atuação junto aos órgãos governamentais e

outras entidades

 

Desembaraço Aduaneiro em zonas primárias e

secundárias para todos os tipos de modais

Agenciamento Internacional de Cargas

Gestão de Processos ‘door-to-door’

Projetos Logísticos Especiais

Operador Econômico Autorizado (OEA) Assessoria Aduaneira e Fiscal

Auxiliando a sua empresa a se tornar OEA Tradição e Know-How

Consultoria para obtenção da Certificação

OEA

Consultoria para atendimento do “Achados de

Validação”

Monitoramento da Certificação OEA

Auditoria de Prestadores de Serviços

Logísticos

Implementação de Gerenciamento de Riscos

Aduaneiros (ISO 31000)

Treinamentos

          - Programa OEA

          - Segurança da Cadeia Logística

          - Gerenciamento de Riscos Aduaneiros

Análise da Legislação de Comércio Exterior,

Tributária e Fiscal

Diagnóstico da operação de Importação e

Exportação (Redução Prazos, Custos e

Ocorrências)

Pedidos de Redução de Tributos

Administração e Controle de Drawback

Habilitação no RECOF, RECOF-SPED e demais

regimes aduaneiros especiais

Obtenção e/ou Renovação de Ex-Tarifários

Classificação e Registro no Siscoserv (NBS)

Classificação Fiscal de Mercadorias (NCM)

Catálogo de Produtos - Criação e aderência do

banco de dados para upload no Portal Único

Revisão e Manutenção de Banco de Dados de

Produtos

Emissão de Laudos Técnicos e Pareceres

https://www.tradeworks.com.br/pt/despacho-aduaneiro/
https://www.tradeworks.com.br/pt/logistica-internacional/
https://www.tradeworks.com.br/pt/operador-economico-autorizado-oea/
https://www.tradeworks.com.br/pt/assessoria-aduaneira-e-fiscal/
https://www.tradeworks.com.br/
https://www.facebook.com/tradeworks.comercioexterior
https://www.linkedin.com/company/tradeworks-log-stica-e-com-rcio-exterior
https://www.instagram.com/tradeworks.comercioexterior/
https://twitter.com/tradeworkscomex

