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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e implantação do planejamento estratégico para a 

exploração de uma oportunidade trazida pelo programa brasileiro do Operador Econômico 

Autorizado (OEA), gerido pela Receita Federal do Brasil (RFB), que possibilita a redução de 

custos operacionais para empresas que atuam no comércio exterior brasileiro por meio da 

adequação de seus processos internos aos padrões internacionais de compliance nas operações 

aduaneiras. Para que possam se habilitar ao programa, muitas empresas que operam no comércio 

exterior necessitarão de assessoria especializada, isso representa uma oportunidade para as 

consultorias oferecerem o serviço de apoio para as empresas se beneficiarem desse programa.  

Neste relato de caso, será apontada a preparação da consultoria Portorium para o aproveitamento 

desta oportunidade, cujo processo e ações estão apresentados neste  estudo, O trabalho se baseia 

no método de solução de problemas e exploração de oportunidades de Marcondes, Miguel, 

Franklin e Perez (2017)  que se inicia com a caracterização da oportunidade e o contexto em 

termos de mercado, para, em seguida, apresentar seu diagnóstico e, por fim, a proposta final de 

seu aproveitamento. O trabalho contribui como um roteiro estruturado e colocado em prática na 

aplicação de um novo produto na área de assessoria de comércio exterior. A inovação vem do 

ineditismo de um programa internacional (adotado pelo Brasil) de conformidade 

aduaneira/tributária e de segurança na cadeia logística internacional. 

Palavras chave: Operador Econômico Autorizado. Comércio Exterior. Planejamento 

Estratégico. 

 

ABSTRACT 

This study presents the development and application of strategic planning for exploration of an 

opportunity brought by the Brazilian Authorized Economic Operator (AEOE), managed by the 

Brazilian Federal Revenue, which allows the reduction of operational costs for companies 

operating in the Brazilian foreign trade through the adaptation of its internal processes to the 

international standards of compliance in customs operations. In order to qualify themselves for 

the program, many companies operating in foreign trade will need specialized consultancy, 

considering the cost of getting involved in this process. This represents an opportunity for 

consultancies to offer support services to companies that benefit from this program. For this 

purpose, Portorium Consulting prepared itself to take advantage of this opportunity, whose 

process and actions are presented in this report, which starts from the characterization of the 

opportunity and the context in terms of markets, then presents the diagnosis and, finally, the final 

proposal of its use. The study contributes as a structured and implemented roadmap in the new 

product’s application in the area of foreign trade consultancy area. The innovation comes from 

the uniqueness of an international program (adopted by Brazil) of customs/tax compliance and 

of security in the international logistics chain. 

Keywords: Authorized Economic Operator. Foreign Trade. Strategic Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

A aceleração do processo de globalização, que acontece desde meados do século XX, 

provoca um exponencial aumento do fluxo de pessoas, serviços e mercadorias entre os países, 

sendo que, apesar de trazer benefícios, tais como o crescimento da economia mundial, também 

tem um lado negativo, que é poder ser usado como camuflagem para atividades ilegais 

transnacionais, especialmente o terrorismo. O processo de Globalização facilita, dessa forma, o 

tráfico internacional de drogas e armas, como também o contrabando, a lavagem de ativos, entre 

outras atividades criminosas transnacionais. Por conta disto, alguns países iniciaram estudos 

sobre como implantar medidas para dinamizar os fluxos de trabalho das aduanas, tornando-os 

mais céleres, e ao mesmo tempo aumentar  a eficácia e eficiência do controle das  operações de 

passagem pelas fronteiras.  

Para enfrentar esse desafio, foi necessário inovar a gestão do controle aduaneiro e buscar 

alianças entre as aduanas, entre a aduana e outros órgãos governamentais e principalmente, entre 

a aduana e as empresas intervenientes no Comércio Exterior. Nesta nova formatação as empresas 

assumem modelos de gestão de riscos de suas atividades nas alfandegas, recebendo, como 

contrapartida, benefícios de facilitação nessas operações por parte das aduanas. Vários programas 

de conformidade e de facilitação de comércio internacional foram criados, mas o que mais se 

destaca, por sua amplitude de atuação e disseminação internacional, é o Authorised Economic 

Operator (AEO), ou Operador Econômico Autorizado (OEA), coordenado pela World Customs 

Organization (WCO), ou Organização Mundial das Aduanas (OMA). Esse programa inovador 

busca estabelecer parecerias entre as aduanas e suas congêneres, assim como entre outras 

agências governamentais de controle e os intervenientes no comércio exterior (importadores, 

exportadores, transportadores, armazéns etc.). Assim, compartilha responsabilidades e aumenta 

a capacidade de fiscalização das atividades aduaneiras, trazendo maior segurança à cadeia de 

suprimentos internacional. 

O OEA, designação dada pela Receita Federal do Brasil (RFB), trata-se de um programa 

de adesão voluntária e se baseia na gestão de riscos da cadeia logística e/ou das obrigações 

aduaneiras e tributárias das operações internacionais. Ainda conforme a RFB, o OEA é “um 

parceiro estratégico da Receita Federal que, após comprovado o cumprimento dos requisitos e 

critérios do Programa OEA será certificado como um operador de baixo risco, confiável” (Brasil, 

2018a, p. 10). A essência do programa é incentivar a conformidade dos intervenientes por meio 

de benefícios oferecidos pelas aduanas. Dessa forma, as empresas que se credenciam no OEA 

reduzem os prazos em suas operações aduaneiras e a probabilidade de retenção das cargas, com 
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reflexos também na redução de custos de armazenagem, sobrestadia de contêineres, estoques de 

produtos e insumos importados, além de trazer previsibilidade para suas operações 

internacionais. 

Para assessorar os intervenientes na implantação da gestão de riscos específicos das 

operações cross border (transações entre residentes de diferentes países), adequando-se às 

exigências para a obtenção da certificação OEA, algumas empresas de consultoria internacional 

têm se apresentado como auxiliares nesse projeto. Os intervenientes pleiteantes devem promover 

várias alterações em suas operações para estarem aptos ao credenciamento. Essas adaptações vão 

desde a melhora na qualificação de seu pessoal e do estabelecimento de procedimentos formais, 

escritos e de aplicação obrigatória, até a implantação de um planejamento de gestão de riscos 

(GR) específico para os procedimentos de conformidade aduaneira e tributária e da segurança da 

cadeia logística internacional.  

Esses intervenientes, em sua maioria, não se encontram preparados para a implantação de 

tais adequações em suas operações e precisam de ajuda externa para a gestão de um processo de 

mudança que o programa OEA exige. Com base nesse cenário, surge a oportunidade de as 

empresas que trabalham com consultoria e assessoria aduaneira e tributária auxiliarem esses 

intervenientes credenciáveis na adequação de seus processos e políticas de comercio exterior no 

sentido de corresponder às exigências do programa OEA. 

A essência deste trabalho é preparar uma empresa de assessoria em comércio exterior para 

o aproveitamento dessa nova oportunidade de prestação de serviço. A empresa escolhida foi a 

Portorium Consultoria Internacional, estabelecida desde de 2004, mas que nunca havia atuado 

com esse produto antes, mesmo porque a certificação OEA não existia. De plano, a empresa se 

propôs a trabalhar com assessoria e não com consultoria, como é identificada em sua razão social. 

Ou seja, propunha-se efetivamente a implantar o programa OEA nas empresas, ombreando 

esforços com a equipe interna de seus clientes, tanto no desenvolvimento dos programas de 

qualificação como na criação e adequação dos procedimentos necessários para atender às 

demandas do programa OEA e a introdução da GR nos processos aduaneiros. 

O OEA é um controle aduaneiro moderno: 

• Baseado em Gestão de Riscos; 

• Incentiva a conformidade por meio de benefícios; 

• Busca controlar a gestão dos intervenientes e não a transação (embarques, desembarques, 

passagens e etc). 

 

 



11 

 

 

1.1 Situação e oportunidade 

Com a adesão do Brasil ao programa da WCO, surgiu a oportunidade para as empresas 

brasileiras intervenientes do comércio exterior reduzirem seus custos nas operações de passagem 

de fronteira e atingir uma certificação internacional de boas práticas em relação aos riscos de 

segurança na cadeia logística internacional e de suas obrigações tributaria e aduaneiras 

vinculadas ao comércio exterior. Para se credenciarem no programa OEA brasileiro (um 

programa voluntário), as empresas precisam estar adequadas às exigências deste. A Portorium 

vislumbrou a possibilidade de explorar essa oportunidade por meio da prestação dos serviços de 

assessoria para os intervenientes (Tabela 1), auxiliando-os nas adequações necessárias para 

adesão ao programa OEA. 

1.2 Antecedentes 

Antes do início da implantação do OEA, em 2013, o Brasil contava com um programa 

mais tímido de facilitação aduaneira, conhecido como Linha Azul. Porém, esse programa 

limitava o número de intervenientes credenciáveis, além de exigir altos custos na implantação de 

interfaces tecnológicas entre o credenciado e a aduana. A Tabela 1 apresenta um comparativo 

entre o programa Linha Azul (extinto) e o OEA (em fase final de implantação). 

Tabela 1. Linha Azul versus OEA. 

Programa de facilitação Linha Azul OEA 

Atividades credenciáveis Industrial 

Todas as atividades econômicas 

(indústria, comércio, serviços, entre 

outros) 

Intervenientes Importador 

Importador 

Exportador 

Transportador 

Agente de cargas 

Depositário de mercadoria sob 

controle aduaneiro 

Operador portuário e aeroportuário 

Recinto Especial de Exportação 

(Redex) 

Abrangência Nacional Mundial 

Reconhecimento 

internacional 
Não Sim 

Software especial de 

comunicação 
Sim Não 

Método de análise dos 

pleiteantes 
Auditoria Gestão de Riscos. 

Fonte: Elaboração do autor. 

Cotejando-se os dois programas e levando-se em conta somente os aspectos abordados na 

Tabela 1, pode-se verificar os pontos nos quais o programa OEA se apresentava como uma 
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solução mais abrangente e menos custosa de se implantar para as empresas interessadas. No que 

tange, especificamente, à abrangência ao número de entes credenciáveis (potenciais clientes), 

notava-se um aumento significativo de oportunidades. A análise prévia dos pleiteantes (grandes 

empresas importadoras industriais), no extinto Linha Azul, baseada em auditoria fiscal-

aduaneira, afastava muitos interessados a aderirem ao programa, uma vez que seria possível 

impactar em vultosos valores relacionados a passivos tributários de origem aduaneira. 

Ressaltam-se, ainda, os dois aspectos principais que levaram a empresa estudada a não 

oferecer o serviço de credenciamento da Linha Azul: a) o reduzido número de potencias clientes; 

b) os altos custos para desenvolvimento do software de comunicação entre a empresa interessada 

no credenciamento Linha Azul e a aduana, sendo o software desenvolvido por poucas empresas 

de consultoria e ofertado como peça fundamental para êxito no credenciamento para os 

interessados em obter a certificação. 

Para a Portorium, uma empresa de assessoria, de pequeno porte (objeto do presente 

estudo), a substituição do extinto programa Linha Azul pelo OEA trouxe uma nova oportunidade 

para que  esta  empresa pudesse buscar se inserir nesse mercado de assessoria ao credenciamento 

de empresas em programas de facilitação de comércio internacional e de compliance aduaneiro 

via implantação de programas de segurança e/ou conformidade aduaneira. Isso em vista de que, 

o novo programa, diferente do extinto, não exigia o desenvolvimento de sistemas dispendiosos, 

mas somente o estabelecimento de procedimentos baseados no controle e conhecimento profundo 

dos processos aduaneiros e tributários exigidos pela RFB nas operações de comércio exterior, 

que já eram a especialidade da empresa. 

1.3 Objetivo do trabalho 

Buscou-se estruturar a empresa objeto deste estudo para explorar a oportunidade de 

oferecer o serviço de assessoria, visando assistir aos intervenientes de comércio exterior na 

obtenção da certificação do OEA. Os resultantes foram a redução de custos nas operações 

aduaneiras, com a sensível redução do prazo de liberação de produtos importados e exportados e 

a obtenção de certificação internacional, que cria um diferencial competitivo aos credenciados. 

 Este trabalho baseia-se no método de solução de problemas e exploração de 

oportunidades de Marcondes, Miguel, Franklin e Perez (2017).  

No próximo capítulo, são apresentados o contexto e a realidade investigada, o 

entendimento da oportunidade, o diagnóstico da oportunidade, propostas de solução, plano de 

ações e as conclusões. 
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2 CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA 

2.1 A empresa, o negócio e o mercado 

A Portorium é uma empresa nacional, classificada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas – Sebrae (2018), como uma empresa de pequeno porte (EPP). Trata-

se de um empreendimento com faturamento bruto anual de R$ 360 mil a R$ 3,6 milhões, com 

cinco colaboradores, que iniciou seu negócio no ano de 2004, na área de comércio exterior, 

prestando serviços de assessoria e consultoria à importação de grandes equipamentos para obras 

públicas (tais como as Linhas IV, V e VI do Metrô de São Paulo, Linha IV Sul Metro do Rio, as 

Usinas Hidroelétricas de Jirau e de Santo Antônio),  e para implantação/ampliação de plantas 

industriais (Colgate-Palmolive, Natura e Pepsico).  

A empresa busca diversificar suas ofertas de serviços, agregando a assessoria para auxiliar 

os interessados em obter a certificação do OEA. Conta com a experiência de seu pessoal próprio 

e com o estabelecimento de parcerias estratégicas com outros profissionais especialistas em suas 

áreas de atuação, cujo conhecimento convirja para as necessidades do programa. 

2.2 Contexto histórico 

Os programas de segurança e conformidade aduaneira têm sido utilizados por várias 

aduanas do mundo como forma de selecionar as empresas confiáveis e lhes permitir trânsito 

facilitado nas operações aduaneiras. Entre os programas existentes, o principal e de maior 

abrangência é o capitaneado pela OMA e conhecido como OEA. Segundo a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a instituição do modelo do OEA gera 

aproximadamente 10% de redução nos custos operacionais de cross border, além de agregar 

maior segurança à cadeia de suprimentos internacional contra ameaças do terrorismo, 

narcotráfico e outras atividades ilegais. 

A facilitação do comércio é vista como um conceito de controle que reduz os custos 

adicionais para os intervenientes legítimos. No âmbito das negociações da Organização Mundial 

do Comércio (OMC), a facilitação do comércio internacional fornece uma iniciativa 

relativamente não contenciosa e eficiente na área não tarifária. A OCDE calcula que cada 

economia de 1% nos custos relacionados com o comércio internacional gera uma redução de US$ 

43 bilhões (OCDE, 2003). Os investimentos específicos em projetos de facilitação do comércio 

internacional aumentaram de US$ 101 milhões, em 2000, para US$ 391 milhões, em 2006 

(WTO/OECD, 2008). Uma característica substancial em muitos programas de facilitação do 

comércio inclui a modernização aduaneira.   
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O Brasil (2017) começou a i instituir o modelo OEA em 2013 e, em março de 2018, 

contava com um total não superior a 16% de declarações de importação/exportação 

movimentadas por intervenientes credenciados. A meta da RFB era de que o referido percentual 

atingisse 50% das operações até 2019. Para que as empresas de comércio exterior possam se 

credenciar no programa, é necessário que implantem planos de segurança da cadeia logística e/ou 

conformidade aduaneira e tributária, de maneira estruturada e robusta. 

Figura 1. Representatividade dos OEA no fluxo total de comércio exterior. 

 

Fonte: Brasil (2018a). 
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3 ENTENDIMENTO DA OPORTUNIDADE 

3.1 Contexto 

Os problemas de gestão aduaneira no Brasil são tão particulares que impedem até uma 

comparação com outras alfandegas no exterior. Conforme Morini, Inácio Júnior, Santa-Eulália e 

Serafim (2015), a falta de métricas adequadas no Brasil (como credibilidade, produtividade, 

burocracia, disponibilidade de auditores aduaneiros, tempo de resposta da fiscalização, entre 

outros) impede uma correta comparação com as agências coirmãs no mundo, portanto, uma 

análise comparativa com outras agências congêneres encontra-se prejudicada. Outro ponto 

importantíssimo tratado por Morini et al. (2015, p. 509) diz respeito à histórica distorção na 

administração aduaneira no Brasil:  

A esfera aduaneira no Brasil possui algumas características peculiares, em especial a 

sua estrutura de governança, ligada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

ao Ministério da Fazenda. Esta alocação do controle aduaneiro no seio da RFB torna o 

controle aduaneiro no Brasil com uma ênfase no controle e na arrecadação, o que 

impacta diretamente na estratégia de controle do fluxo de mercadorias pelo país. 

Feitas essas ressalvas, alguns rankings internacionais pontuam em baixa posição a 

situação de nossa gestão aduaneira, como os produzidos pelo World Economic Forum (Global 

Competitiveness Index e Global Enabling Trade Report – 2016). Segundo o estudo, a posição do 

Brasil havia caído 13 lugares, atingindo o 110º lugar no ranking em 2016.  Ainda segundo esse 

relatório, o país se mostrava bastante fechado com tarifas elevadas para produtos agrícolas e 

industriais e mantinha uma parcela bastante baixa de importações com acesso ao país, livre de 

impostos (31%).  

As exportações continuavam a enfrentar tarifas relativamente elevadas, com acesso 

preferencial limitado. Ao mesmo tempo, as operações de fronteira permaneciam muito 

complexas no que tange à conformidade documental (tramites aduaneiros), custando mais de 

US$ 1.000 por contêiner, em média, exigindo seis dias, tambem em média, para sua liberação. 

Além disso, a previsibilidade do tempo dos procedimentos de importação ocupava o 135º lugar, 

numa das piores colocações do ranking. Esse diagnóstico não mudou no ano de 2017 e não há 

previsão de alteração para os proximos anos. Ao contáario, é prevista uma redução do número 

de auditores fiscais por conta das limitações orçamentárias do Estado e a imposição da Lei do 

Teto de Gastos (Brasil, 2016). 
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Figura 2. Eficiência e transparência na administração de fronteiras. 

 
 

 

Fonte: World Economic Forum (2017). 

A posição 110, de 136 países estudados, confirmava a necessidade de alterações urgentes 

no modelo de controle aduaneiro brasileiro, que se demonstra ineficaz e oneroso para os 

intervenientes e todo o tecido social do país. 

Figura 1. Comércio exterior – índice de performance logística. 

 

 
 

Fonte: Banco Mundial (2017). 
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Outro importante indicador é o estudo realizado anualmente pelo Banco Mundial que, em 

sua versão de 2017, coloca o Brasil na desconfortável posição 139 de 190 países investigados no 

quesito de trading across borders (comércio internacional). Conforme demonstrado 

anteriormente e corroborado por valiosos estudos realizados no Brasil, as deficiências da 

administração aduaneira nacional, advindas em parte de sua própria gênese, impactam 

negativamente e sobremaneira nos custos operacionais das operações de comércio internacional 

no Brasil. Esse efeito faz que o país seja preterido na escolha como cluster de produção 

(coabitação de industrias correlatas) e como hub point (ponto concentrador) para as operações 

transnacionais, mais particularmente, nas estratégias internacionais de comércio interindustrial.  

Surgiu, então, a possibilidade para as empresas intervenientes em comércio exterior 

mitigarem seus custos operacionais e riscos de segurança na cadeia logística internacional e ainda 

obterem celeridade no trato de suas cargas pela aduana. Diante desse fato, a Portorium entendeu 

que seus futuros clientes (empresas importadoras ou exportadoras no Brasil) iriam reduzir os seus 

custos operacionais de comércio exterior. Para melhor contextualização da oportunidade, 

apresentam-se nos próximos parágrafos, as deficiências dos lead times no comércio exterior 

brasileiro e os custos a eles inerentes.  

O atual modelo burocrático das operações aduaneiras gera um custo adicional para as 

empresas importadoras e exportadoras, estimado de R$ 2,9 a 4,3 bilhões, conforme estudo da 

Confederação Nacional da Indústria (2016), que mostra um forte impacto nos custos finais no 

processo de comércio exterior mundial, como grande especialmente negativo nas operações do 

nosso país. 

Figura 4. Impacto financeiro da burocracia no setor portuário. 

 

Fonte: Confederação Nacional da Indústria (2016). 

Conforme mostram as Figuras 4 e 5, cerca de 14,2% a 13,8% ad valorem são os custos 

adicionais, respectivamente, nos processos de importação e exportação devido a atrasos 

aduaneiros no Brasil. Desse modo, as exportações brasileiras que padecem com os problemas 
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gerados pela ausência de desoneração da cadeia produtiva, que têm raiz no sistema tributário 

caótico, ainda são oneradas com os custos de ineficiência nas operações portuárias nacionais. 

Lembrando ainda que a pauta exportadora brasileira é composta, em sua essência, por produtos 

com baixo fator de estiva (baixa relação de preço versus peso), o que exponencia a criticidade 

desse desperdício nas exportações brasileiras. 

O impacto específico que se pode atribuir à má gestão do sistema aduaneiro, conforme 

apresentado anteriormente, seria da ordem de bilhões de reais e não desprezível como fator 

negativo impactante na competitividade da economia nacional. 

Figura 5. Custos de importação e exportação para atrasos aduaneiros. 

Fonte: 

Confederação Nacional da Indústria (2016). 

 

Na Figura 5, apresenta-se uma importante visão do impacto da ineficiência dos sistemas 

de gestão aduaneira, sob controle da RFB. Conforme o mesmo estudo da Confederação Nacional 

da Indústria (2016), a média das alíquotas do imposto de importação no Brasil era de 7,2%, ou 

seja, os custos de atrasos era quase o dobro da média dos tributos, sendo que deveria ser absorvido 

por toda a sociedade.  

Além de custosa, a gestão aduaneira brasileira se demonstrava ineficaz para combater, ou 

ao menos mitigar, os riscos vinculados às atividades ilegais transnacionais, que são os crimes 

praticados por cadeias internacionais de movimentação ilícita de cargas, pessoas e ativos. Para 

mitigar esse problema e aumentar a segurança na movimentação das cargas pelas aduanas, o 

processo de certificação OEA mostrava-se eficaz e poderia ser considerado uma clara 

oportunidade para as empresas nacionais e internacionais que possuíam dispendiosos processos 

logísticos. A Figura 6 apresentava o impacto na redução de prazos de liberação aduaneira com a 

implantação da certificação OEA para as empresas brasileiras. 
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Figura 6. Redução dos prazos de liberação aduaneira. 

 

Fonte: Brasil (2017). 

A Figura 6 demonstrava que os intervenientes (importadores e exportadores) que já eram 

credenciados no programa OEA brasileiro obtinham uma redução no tempo médio de liberação 

aduaneira, tanto nos canais de conferência física de mercadorias (canal vermelho – importação) 

como nos canais de liberação (canal verde na importação e na exportação). A prática da utilização 

do sistema OEA no Brasil demonstrava um absoluto sucesso na redução dos prazos na análise e 

liberação dos despachos aduaneiros. No que tange às importações, a redução de tempo médio era 

brutal e demonstrava a eficácia do programa OEA para as empresas que já possuíam esta 

certificação. 

3.2 Passos do processo  

Na percepção e identificação da oportunidade seguiram-se alguns passos, dos quais 

podemos destacar os seguintes. 

3.2.1 A maior abrangência do programa OEA  

Os programas de facilitação de comércio exterior precursores do programa OEA atendiam 

exclusivamente às empresas importadoras industriais. Essa vocação estava inserida numa política 

governamental de incentivo à produção industrial e eventual exportação. Com a chamada 

“reabertura dos portos brasileiros” na década de 1990 pelo governo Collor, a indústria deixou de 

ser a única protagonista nas operações de importação. Iniciou-se a importação de bens de 

consumo para revenda e o setor comercial e mesmo de serviços passou a ter uma participação 

mais significativa na aquisição de bens no exterior.  
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Esses setores, representados por algumas das maiores companhias nacionais e 

internacionais, careciam de um programa de facilitação de comércio exterior nos moldes 

estabelecidos para o setor industrial. Um setor que simboliza o impacto desse movimento foi o 

automobilístico, cujo produto nacional foi qualificado, pelo Presidente Collor, em uma reunião 

com empresários na Suíça, como “carroças”. Conforme descreve o jornalista Eduardo Sodré 

(2011), no periódico O Globo: 

Proibidas desde 1976, as importações de automóveis foram liberadas pelo governo 

Collor no dia 9 de maio de 1990. A inflação acumulada ficara em 1.782,90% em 1989, 

ano em que 760 mil carros haviam sido emplacados no Brasil. A Autolatina (desastrada 

união de Volkswagen e Ford) detinha 55% do mercado, seguida por GM (28%) e Fiat 

(10%) – Jornal O Globo (2011). 

Portanto, desde 1990 o mercado importador de bens para revenda ansiava por um 

programa de facilitação de comércio exterior para garantir a previsibilidade de suas operações, 

bem como redução de seus custos operacionais. O programa OEA, adotado pelo Brasil, atendia 

essa necessidade, uma vez que, ao contrário de seus programas precursores, estendia seus 

benefícios aos importadores e exportadores em geral, agentes de cargas, transportadores, 

armazéns sob controle aduaneiro sem estabelecer valores mínimos anuais de operações e ou de 

faturamento.  

3.2.2 A inovação do programa OEA 

Outro ponto importante a se ressaltar no diagnóstico dessa oportunidade relacionava-se, 

especificamente, às empresas de consultoria que assessoravam as empresas importadoras 

industriais em programas anteriores ao OEA. Essas empresas de assessoria não se prepararam 

devidamente para a nova demanda por certificações, que surgiu em virtude da ampliação dos 

intervenientes passiveis de credenciamento, por meio do novo programa OEA. 

De fato, o OEA demonstrava-se uma inovação  em relação aos programas de facilitação 

de comércio exterior no Brasil, uma vez que, ao contrário de se basear em histórico aduaneiro 

amparado em complexo e custoso procedimento de auditoria, baseava-se na manualização de 

procedimentos (padronização) , Gestão de Riscos e capacitação (treinamento), ferramentas mais 

modernas e adequadas à verificação da vulnerabilidade das operações aduaneiras/tributárias dos 

requerentes à certificação. Sendo assim, o aumento exponencial da demanda e a mudança dos 

critérios de certificação determinaram, ademais do ineditismo do programa, um 

desabastecimento de empresas capacitadas a atender aos clientes potenciais.  
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3.2.3 O diferencial do produto OEA Simplificado da Portorium 

Dentro dessa nova perspectiva, a Portorium buscou desenvolver um produto que inovava 

pela importância atribuída ao treinamento/qualificação, que era uma vocação natural dos sócios 

da empresa e que atuavam no meio acadêmico como docentes, bem como os parceiros 

estratégicos da empresa de assessoria. Além disto, a vasta experiencia na área aduaneira, em 

contraste à tradição de auditoria contábil fiscal que os concorrentes possuíam, ensejava em um 

produto com maior valor agregado e adaptável ao programa OEA. Este produto passou a ser 

identificado como OEA Simplificado Portorium ou simplesmente OEA Simplificado. 

3.2.4 A sinergia entre produto OEA Simplificado e a Portorium 

No que tange às condições endógenas da Portorium, uma empresa formada por 

professores e com especialização em assessoria e consultoria de comércio exterior, a 

oportunidade veio suprir as necessidades iminentes por novos produtos, uma vez que sua 

histórica atuação na importação de grandes equipamentos, principalmente para as obras de 

infraestrutura, foi muito afetada pela crise econômica estabelecida no segundo mandato da 

Presidente Dilma. Também é importante visualizar a pertinência do produto OEA nos planos de 

atuação e manutenção da empresa Portorium. Durante o processo de implantação do programa 

nos clientes, estabelece-se uma relação de confiança e a possibilidade de exploração de outros 

serviços de consultoria/assessoria aduaneira – tributária. Seja na mitigação de problemas ou na 

exploração de novas oportunidades, gerando várias possibilidades de vendas e mesmo da criação 

de spin offs (uma empresa criada de outra) ao produto OEA.  

3.3 Apoios ao processo e sua continuidade  

A Portorium buscou dar o apoio possível ao desenvolvimento do novo produto (OEA 

Simplificado). Importante ter em conta que, por tratar-se de uma empresa de pequeno porte, sua 

capacidade de investimento era pouco agressiva. Porém, mesmo dentro dessa limitação, eivou 

esforços no sentido a ter no OEA um dos seus principais produtos. Entre os apoios obtidos para 

a criação e desenvolvimento desse novo produto (OEA Simplificado), pode-se citar os seguintes.  

3.3.1 Compra de tecnologia 

Para suprir a ausência de experiência anterior na área de auditoria aduaneira e acelerar a 

curva de aprendizado na implantação de programas de facilitação de comércio internacional, a 
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Portorium estabeleceu uma parceria estratégica com a empresa Rama Consultoria, que envolveu 

a prospecção, implantação e desenvolvimento de ferramentas para o produto OEA Simplificado.  

Assim, conseguiu suprir suas demandas de aprendizado, bem como trazer para a empresa 

conceitos desconhecidos de precificação e implementação de projetos de consultoria empresarial, 

mais afetos as atividades de auditoria dos que as desempenhadas anteriormente pela Portorium, 

que sempre foram de assessoria, com foco na área aduaneira tributaria. No que tange, 

exclusivamente, à precificação, foi adotado um novo modelo de honorários baseado em horas 

trabalhadas e não em participação em êxito na redução de custos tributários. 

3.3.2 Desenvolvimento de tecnologia própria 

Foi criada, uma ferramenta de auxílio na implantação do programa OEA, pela Portorium. 

Essa ferramenta, intitulada PortoWeb, era um depositório de dados em ambiente de nuvem 

(Microsoft Azure) que promovia e organizava a troca de comunicação entre o cliente e a 

Portorium de forma a agilizar e padronizar informações e procedimentos. Além disso, a 

ferramenta se prestava a auxiliar o cliente no atendimento às exigências do programa por meio 

de notas explicativas e uma vasta biblioteca digital que trazia cópia das apresentações feitas na 

qualificação/treinamento, videoaulas (sendo que esta última ferramenta não estava totalmente 

implementada), material de apoio, artigos e até mesmo entrevistas gravadas acerca do programa.  

Contudo, de longe, o que mais atraiu os clientes para o uso da ferramenta foi o depositório 

de modelos de procedimentos formais, escritos, de aplicação obrigatória, desenvolvidos pelos 

colaboradores da Portorium, que serviam de guia para que as empresas pudessem desenvolver 

seus próprios procedimentos operacionais, com foco na conformidade aduaneira e na segurança 

da cadeia logística internacional.  

Figura 7. PortoWeb – página inicial (administrador). 

 

Fonte: Portorium (2018). Recuperado de http://www.portorium.net/Portorium/index.html 
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Na página inicial, podia-se destacar o acesso à biblioteca PortoWeb, que estava hospedado 

nas nuvens (OneDrive Microsoft) e permitia ao usuário acesso à várias funcionalidades e 

ferramentas de apoio na implementação do programa em suas empresas 

Figura 8. Acesso ao questionário de autoavaliação (QAA). 

 

Fonte: Portorium (2018). Recuperado de http://www.portorium.net/Portorium/index.html 

Essa função trazia uma cópia do questionário de autoavaliação (QAA) original da RFB e 

servia como depositório das respostas, com acesso remoto, para os consultores do OEA. Também 

continha um histórico das comunicações trocadas entre os clientes e a Portorium, possibilidade de 

anexação de evidências e um acesso a um banco de dados com notas explicativas, para auxiliar o 

entendimento de cada questão. 

Figura 9. Mapa de riscos. 

 

Fonte: Portorium (2018). Recuperado de http://www.portorium.net/Portorium/index.html 
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Na aba “Mapa de risco” o cliente podia acessar os eventos de risco mapeados e inserir sua 

análise qualitativa acerca das causas e efeitos dos riscos analisados, no padrão da norma ISO 

31000/2008 e em consonância com os requisitos da RFB para a certificação OEA. 

Figura 10. Resultado do mapa de risco. 

 

Fonte: Portorium (2018). Recuperado de http://www.portorium.net/Portorium/index.html 

Na aba de resultados, o cliente teria a resposta do nível de risco de cada evento e uma 

indicação de ação necessária, ainda segundo a norma ISO 31000/2008. Dessa forma, a partir da 

determinação do nível de riscos de cada evento, prioriza-se as ações, bem como, numa análise 

mais apurada, precifica-se os riscos e, assim, era possível auxiliar o gestor em sua tomada de 

decisões acerca da implantação dos controles necessários para mitigação daquele evento de risco 

específico. 

Esta funcionalidade deverá ser melhor estruturada (com coparticipação de uma softhouse 

(organização que se dedica a construir software, ou seja programas de computador) e amparará 

o monitoramento das empresas já credenciadas no programa. Desta forma, deverá ser 

comercializada como um novo produto independente do usuário ter sido ou não cliente da 

Portorium. 

3.3.3 Treinamento/qualificação 

Como forma de confrontar as necessidades de capacitação para fornecimento dos 

serviços, a Portorium investiu no desenvolvimento de treinamentos específicos com base nas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programas_de_computador
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Normas BASC (Segurança da Cadeia Logística versão 2012) e ISSO 31.000 (versão 2008). De 

tal maneira, a Portorium formou um time de 03 Auditores da BASC 2012 e 04 Auditores da ISO 

31000/2008. Com seu time interno e seus parceiros comerciais, a empresa desenvolveu 

treinamento específicos para atendimento às demandas do programa, dos quais se pode citar: 

gestão da informação (GI) e gestão de processos (GP); gestão de riscos (GR) baseada na ISO 

31000:2018; regras de classificação fiscal (RCF) com descrição completa de mercadorias; gestão 

das operações indiretas (GOI); gestão do comércio exterior (GEX); acordo de valoração 

aduaneira (AVA); regras e certificação de origem (RCO); regimes especiais, imunidades e 

suspensões (REI); gestão das políticas de recursos humanos (GRH); gestão de parceiros 

comerciais (G3P); gestão do controle cambial (GCC); solvência financeira (SOF); segurança da 

cadeia logística internacional (SCL) com conscientização de ameaças. 

3.3.4 Vendas 

A empresa investiu na divulgação de seus serviços por meio da ferramenta Google 

AdWords, que demonstrou um resultado bastante satisfatório. Os esforços de venda e prospecção 

na ordem de 114 empresas obtiveram uma taxa de conversão superior a 20%, o que se tratava de 

uma taxa expressiva, ainda mais ao se considerar a ausência de tradição da empresa no ramo de 

consultoria em programas de conformidade aduaneira. 

- Total Prospectado (fevereiro de 2019). 

- Total       114 empresas 

- Contratos assinados      25 empresas 

- Taxa de conversão de vendas    21,49% 

- Clientes já certificados     8 clientes. 

3.3.5 Participação em eventos 

A Portorium, por meio de seus colaboradores e associados, participou em vários 

seminários relativos ao programa OEA, tanto na figura de ouvintes como de palestrantes, e com 

isso tem gerou um ótimo conteúdo acerca do programa. 
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4 DIAGNÓSTICO DA OPORTUNIDADE 

 

Estimava-se que o mercado para implantação do OEA no Brasil, somente levando em 

conta as empresas importadoras e exportadoras, girava em torno de 1000 empresas. 

Considerando que a meta da RFB era de que que 50% das declarações de importação e exportação 

fossem processadas por meio do OEA até 2019 e que, em setembro de 2018, estavam 

credenciados 93 importadores e 67 exportadores, chega-se a um resultado de potencial de 

mercado de aproximadamente 750 empresas importadoras e exportadoras. Quando visualizado o 

total dos intervenientes que podiam ser credenciados, o total de potenciais clientes aumentava 

para a casa dos milhares, como mostra a Tabela 2. 

Tabela 2. Clientes potenciais. 

Interveniente em operações 

de comércio exterior 
Número aproximado 

Transportador 71.227 

Importadores e exportadores 1000 

Agente de cargas 344 

Depositário de mercadoria sob controle aduaneiro 35 

Operador portuário 70 

Operador aeroportuário 37 

Fonte: Elaboração do autor. 

Apesar da notória necessidade de as empresas importadoras e exportadoras brasileiras 

reduzirem seus processos aduaneiros (burocráticos e dispendiosos), buscou-se no mercado 

conhecer a opinião de alguns clientes atuais e potenciais para diagnosticar e entender quais são 

os principais problemas enfrentados e identificar possíveis oportunidades de negócios e/ou 

serviços que essas empresas podem desenvolver para atendê-los. Nesse sentido, foram escolhidas 

empresas importadoras/exportadoras e agentes de cargas que tivessem o perfil adequado para 

desenvolvimento do OEA, visando empresas com estrutura organizacional que garantissem a 

possibilidade de evidenciar procedimentos formais (escritos) de aplicação obrigatória nos moldes 

que o programa exige. 

O método de pesquisa utilizado foi o survey, para a obtenção de dados ou informações 

sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, utilizando-se um 

questionário padrão (Pinsonneault & Kraemer, 1993). Também foram aplicados os conceitos de 

Fink (1995) sobre o método de pesquisa survey, suas utilidades e quando ele deve ser empregado, 

assim como houve a aplicação dos aspectos principais relacionados com o método, isto é, o modo 
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de produzir descrições quantitativas de uma determinada população e fazer uso de um 

instrumento predefinido. Por meio das informações obtidas nas pesquisas, com um total de 13 

empresas de comércio exterior sendo: 07 – sete, importadores e 06 - seis agentes de carga, , foi 

possível desenvolver o diagrama lógico disposto na Tabela 3, com o resumo dos resultados. 

Tabela 3. Diagrama lógico. 

Interveniente 
Achados Conclusões Hipótese 

• Importadores • Baixa previsibilidade no 

processo de desembaraço 

aduaneiro. 

• Atrasos e custos elevados de 

armazenagem e demurrage. 

• Acúmulo de passivo tributário. 

• Quebra na cadeia de 

suprimentos. 

Maiores custos devido à 

necessidade de manutenção de 

altos estoques, custos adicionais 

de importação, interrupção da 

produção e provisionamento 

maior de recursos em vista de 

eventuais passivos tributários. 

Para as empresas brasileiras 

inseridas na cadeia de 

suprimentos internacional, 

reside um alto grau de 

incertezas. 

• Agentes de 

carga 

• Ausência de certificação 

necessária para venda de 

serviços. 

• Serviços sem um padrão de 

qualidade mundial. 

• Satisfação baixa dos clientes. 

A ausência de uma certificação 

mundial que ateste a qualidade 

dos serviços pode prejudicar e 

até mesmo inviabilizar as 

vendas de fretes. 

Os agentes de cargas não 

dispõem de uma 

qualificação que os 

distingue dos concorrentes 

que se encontram dispersos. 

Fonte: Elaboração do autor. 

Assim, verificava-se que, mesmo com base em hipóteses, os benefícios que a implantação 

do programa OEA podia trazer aos intervenientes de comércio exterior, no caso, importadores e 

agentes de carga. É importante lembrar que, conforme indicado na Tabela 2, a gama de potenciais 

clientes não se restringia somente a essas duas categorias de empresas. 

4.1 Concorrentes 

A época do estudo, devido à especificidade do serviço, poucas empresas se dedicavam a 

assessorar os intervenientes interessados na certificação do programa OEA, pois a maioria foi 

constituída inicialmente para assessorar os importadores no credenciamento do programa Linha 

Azul. Com a extinção deste, a concorrência também era iniciante na certificação OEA. Contudo, 

muitos deles traziam como vantagem o fato de terem no portfólio a possibilidade de indicar 

alguns clientes que eram inicialmente credenciados no Linha Azul e que fizeram a migração 

automática para o novo programa OEA, por meio de uma determinação da Receita Federal. Desta 

forma, estes concorrentes apresentavam empresas credenciadas no Programa OEA, que não 

haviam sido admitidas no programa por ações destes, mas sim, por meio de uma migração 
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automática determinada pela Receita Federal do Brasil a época da implantação do programa OEA 

brasileiro.  

Tabela 4. Grupos de concorrentes. 

Grupo A Grupo B (grandes empresas de consultoria) 

Auditoria Aduaneira Limitada – Omar Rached PricewaterhouseCoopers (PwC) 

Daniel Gobbi Costa Consultoria – Daniel Gobbi Ernst & Young (EY) 

Instituto de Comercio Internacional (ICI) – 

Alexandre Lira de Oliveira 
Deloitte 

HLL Advogados Associados – Helena Athanase KPMG 

LF Consultoria em TI Ltda. – Luis Antonio Ferraro 

Martins 
– 

M2V Consultoria Internacional – Patrick Alexandre 

Souza 
– 

Rama Administração e Consultoria de Negócios – 

Marcos Rama (coligada a Portorium) 
– 

Russo Consultoria em Segurança Aduaneira – 

Antonio Russo Filho 
– 

Fonte: Elaboração do autor. 

Esses concorrentes indicados na Tabela 4 estavam divididos em Grupo A e Grupo B. O 

primeiro grupo era composto de empresas de pequeno porte de consultoria específicas e 

dedicadas anteriormente, na certificação no programa Linha Azul (cujas diferenças em relação 

ao programa OEA estão descritas na Tabela 1). O Grupo A apresentava empresas de porte 

comparável à Portorium, mas com as seguintes vantagens comparativas: conhecimento prévio 

dos mecanismos de certificação em programas de facilitação aduaneira; estrutura dedicada 

exclusivamente a estas atividades; clientes que migraram, automaticamente, do Programa Linha 

Azul para o Programa OEA. O Grupo B, por sua vez, reunia grandes empresas internacionais de 

consultoria, que eram conhecidas como “Big Four” (em português, as quatro grandes – 

nomenclatura utilizada para se referir às quatro maiores empresas contábeis especializadas em 

auditoria e consultoria do mundo), com as seguintes vantagens comparativas: apresentação de 

uma estrutura mundial; maior poder de investimentos e contratos globais de consultoria. 

Em uma análise da concorrência a época, podia-se destacar alguns aspectos relevantes. 

No Grupo A, encontravam-se empresas que, apesar de apresentarem características semelhantes 

às da Portorium, não estavam oferecendo uma estratégia de implantação do programa que fosse 

estruturada com base no treinamento e nem uma ferramenta de implantação semelhante à 

PortoWeb. Contudo, tinham a seu favor o fato de terem participado do credenciamento de 

empresas em outros programas de facilitação de comércio, como o extinto Linha Azul. No que 
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tange às empresas classificadas no grupo B, suas enormes estruturas, comparadas às da Portorium 

e das empresas do Grupo A, representavam vantagens em termos de poderio de investimento. 

Porém, estavam em desvantagem em razão de seus custos operacionais, que as tornavam, 

eventualmente, não concorrentes, uma vez que precisavam precificar seus serviços em valores 

muito superiores aos praticados pelas empresas do Grupo A e da própria Portorium.  

A estratégia pretendida pela Portorium para tentar mitigar as ações das concorrentes se 

baseava em aumentar sua capacidade operacional com o uso da ferramenta PortoWeb, videoaulas 

e elaboração de uma paleta de modelos de procedimentos e evidências que auxiliassem a 

implantação do OEA nos clientes. Aliada a essa estratégia, se buscava manter baixos custos 

operacionais, com a terceirização de etapas dos treinamentos e até mesmo a terceirização da 

implantação do OEA nas empresas com o estabelecimento de parcerias estratégicas com outros 

consultores autônomos. 

4.2 Serviços a serem ofertados 

Das análises realizadas, podia-se identificar ao menos quatro produtos, que poderiam ser 

comercializados isoladamente ou em conjunto: 

4.2.1 Capacitações iniciais – treinamento presencial e EAD. 

O programa OEA exige de seus credenciados e candidatos ao credenciamento o 

estabelecimento de um programa de treinamento e capacitação nas rotinas de segurança e de 

conformidade. Os assuntos abordados nesses treinamentos deveriam ser: gestão da informação 

(GI) e gestão de processos (GP); gestão de riscos (GR) baseada na ISO 31000:2018; regras de 

classificação fiscal (RCF) com descrição completa de mercadorias; gestão das operações 

indiretas (GOI); gestão do comércio exterior (GEX); acordo de valoração aduaneira (AVA); 

regras e certificação de origem (RCO); regimes especiais, imunidades e suspensões (REI); gestão 

das políticas de recurso humanos (GRH); gestão de parceiros comerciais (G3P); gestão do 

controle cambial (GCC); solvência financeira (SOF); segurança da cadeia logística internacional 

com conscientização de ameaças (SCL). 

Além da apresentação presencial e customizada a cada cliente, pretendia-se que estes 

mesmos conteúdos estivessem disponíveis no PortoWeb. 

4.2.2 Validação dos procedimentos 

Tratava-se da atividade central na implantação de um programa OEA. Nesta atividade 

deveria ser avaliada a inerente aderência do interveniente ao programa e à proposição de 
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adequações necessárias à habilitação. Nesta fase, realizar-se-ia uma análise pormenorizada dos 

procedimentos do pleiteante ao programa, na busca da formalização, revisão e apresentação de 

evidências de implementação, bem como da aderência desses procedimentos aos requisitos do 

programa. Este deveria ser o serviço de maior valor agregado a ser vendido a um interveniente 

candidato ao credenciamento do programa OEA. 

4.2.3 QAA na PortoWeb 

A biblioteca PortoWeb permitia o compartilhamento das informações entre o cliente e a 

Portorium, sendo uma importante ferramenta de implantação e proporcionava um 

acompanhamento remoto do desenvolvimento da implantação do programa nas empresas. 

Hospedado na plataforma Azure da Microsoft, permita transferências em tempo real entre o que 

era gerado pelos owners dos requisitos nas empresas pleiteantes e os especialistas na Portorium. 

Os documentos (evidências) e informações transmitidas (respostas) eram analisados e 

registrados, o que trazia uma diferença para a dinâmica da execução do projeto devido ao pronto-

atendimento das análises e ao registro das atividades. 

4.2.4 Gerenciamento de riscos ISO 31000 – 2018. 

A implantação do programa exigia a implementação de um programa de Gestão de Riscos 

que contemplasse as áreas a serem abordadas. O mapa de risco aduaneiro da Portorium era 

atualizado com a ISO 31000 – 2008, buscava desenvolver um processo eficaz para automação e 

integração dos processos de governança, riscos e compliance, permitindo, assim, a mensuração 

e o controle dos riscos, como também reduzindo os custos logísticos com os benefícios 

alcançados com a certificação do OEA. O sistema Enterprise Risk Management (ERM), utilizado 

pela Portorium, tratava dos principais indicadores de GR, que basicamente são os seguintes: nível 

de risco, ou key risk indicator (KRI); escalas predefinidas de probabilidade (P) e consequências 

(C); indicadores de vulnerabilidades (V%) do controle e sob a exposição, associados aos eventos 

de risco por categoria; exposição ao risco (em $ X 1000) customizada para cada subcritério 

avaliado. 

4.2.5 Monitoramento do OEA 

Após a certificação, as empresas clientes precisariam demonstrar a implantação de um 

processo plan-do-check-act (PDCA). Como a estrutura de recursos humanos voltadas ao 

comércio exterior não era enfatizada na grande maioria das empresas, seria necessário a 
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participação de consultores externos para auxiliar na montagem e no monitoramento desse 

procedimento. A Figura 11 ilustra esse processo. 

Figura 11. Processo PDCA. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

A proposta de monitoramento da Portorium se propunha a auxiliar os clientes a 

planejarem melhor suas operações, minimizando seus riscos e identificando novas oportunidades 

para a melhoria de seus negócios e resultados. A empresa oferecia também o monitoramento 

OEA após certificação, com inclusão da assessoria permanente, por meio de pacotes de 12, 24 e 

36 meses, em que as licenças para o uso das ferramentas de apoio seriam fornecidas para os 

usuários dos clientes. Os sistemas da Portorium eram atualizados regularmente, sempre que havia 

alguma demanda dos clientes ou pela própria evolução normativa do programa OEA. 

4.3 Diagnóstico das condições capacitadoras 

4.3.1 Pontos fortes da Portorium 

A Portorium foi a única empresa de consultoria de OEA que contava com um grupo de 

profissionais terceirizados com elevada base curricular e experientes. Esses profissionais, em sua 

maioria, também são professores, especialistas em treinamento, bem como podiam identificar 

oportunidades de novos negócios, analisando os problemas e as oportunidades encontradas nas 

empresas pleiteantes da certificação. Por possuir uma estrutura mais enxuta, a empresa poderia 

ser mais agressiva na sua política de preços, ao menos até conseguir formar uma carteira de 

clientes que sustentasse suas as vendas futuras. A empresa teve tradição no setor de consultoria 

de comércio internacional e dispunha de vários casos de sucesso, mesmo que não relacionados 

especificamente à certificação do programa OEA. 

4.3.2 Pontos fracos da Portorium 
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Havia ainda deficiências a serem superadas, como a pouca experiência na certificação 

OEA, ou ainda não contar com colaboradores com conhecimento sobre administração de 

projetos. Além disso, não dispunha de um framework de implantação de projetos de compliance 

nas empresas e ainda não havia concluído ou aprimorado uma ferramenta tecnológica que 

auxiliasse nas tarefas de implantação do programa OEA nas empresas. Por último, é importante 

destacar que as alianças estratégicas com seus parceiros especialistas ainda eram informais. 

4.3.3 Recursos necessários 

Com o objetivo de evidenciar possíveis gaps de recursos, foi realizada uma análise da 

disponibilidade de recursos, assim como dos processos e procedimentos internos da Portorium 

no sentido de se adequar ao aproveitamento da oportunidade. Com relação aos recursos humanos, 

a empresa contava com profissionais qualificados para conduzir o projeto, sendo que estiveram 

envolvidos dois auditores da Portorium e quatro auditores que são parceiros estratégicos. Em 

relação aos recursos financeiros, foi necessário para a implantação do projeto um aporte de R$ 

80 mil (para a aquisição do programa MARA (Software desenvolvido por uma empresa com a 

qual a Portorium firmou parceria estratégica). Este software permitiu o desenvolvimento do 

PortoWeb, ferramenta mais robusta e baseada na Web. Também é relevante indicar que um 

manual de procedimentos, baseado nas normas da Receita Federal – Aduana, para a implantação 

do programa OEA nas empresas, deveria ser elaborado para a auxiliar na certificação dos clientes 

com base nas notas explicativas do OEA e no mapa de risco. 

4.4 Desenvolvimento do plano de ações 

Utilizando a metodologia 5W2H, foi elaborado o plano de ações com prioridade para a 

implementação das ações prioritárias, assim como para mapear os investimentos e custos para 

realização das ações necessárias. Essa ferramenta consiste em uma forma simples de planejar as 

ações operacionais, formatando um plano de resposta às seguintes questões: O quê? (What?); Por 

quê? (Why?); Onde? (Where?); Quando? (When?); Quem? (Who?); Como? (How?); Quanto 

custa? (How much?). 

De acordo com Brum (2013 p. 29), Behr et al. (2008, p. 39) definem 5W2H como sendo 

“uma maneira de estruturarmos o pensamento de uma forma bem organizada e materializada 

antes de implantarmos alguma solução no negócio”. A denominação se deve ao uso das sete 

palavras de interrogativas em inglês apresentadas anteriormente. Essa ferramenta é amplamente 

utilizada devido à sua compreensão e facilidade de utilização. O método consiste em responder 
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às sete perguntas de modo que todos os aspectos básicos e essenciais de um planejamento sejam 

analisados. 

A fim de guiar as ações, orientar estratégias e padronizar procedimentos. foi elaborado 

um fluxo completo de processos em business process management (BPM), que inclui as etapas 

de:  

• comercialização,  

• back office,  

• treinamento,  

• consultoria,  

• validação,  

• elaboração,  

• relatório final e  

• acompanhamento conjunto com a RFB até a certificação final ou arquivamento do 

pedido. 

Figura 12. Fluxo de processos – Fase 1 Treinamentos– Portorium OEA. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

A fase de treinamentos descrita na Figura 12 determinava o diferencial entre o produto 

oferecido pela Portorium e seus concorrentes. Tinha como objetivos a preparação do cliente para 

assumir os compromissos da certificação OEA, além de servir para a coleta de informações que 
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seriam usadas na elaboração de um assessment da empresa pleiteante. A Figura 13, em 

contrapartida, apresenta a fase de validação, isto é, a fase em que o pré-projeto construído pelos 

consultores e cliente era estressado por uma validação feita pelos instrutores dos parceiros da 

Portorium. A partir disso, pretendia-se dar maior robustez ao processo antes de sua apresentação 

oficial à RFB. Esses procedimentos também representavam um diferencial do produto 

apresentado pela Portorium para trazer maior assertividade ao pedido de certificação. 

Figura 13. Fluxo de processos – Validação – Portorium OEA. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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5 PROPOSTAS DE SOLUÇÃO 

Identificadas e caracterizadas a oportunidade de prestação de serviço e as ameaças dos 

concorrentes, procedeu-se ao levantamento dos pontos fortes e fracos da Portorium visando à 

obtenção de vantagem competitiva nesse negócio.  

A empresa já havia estabelecido uma aliança estratégica com a empresa Rama Consultoria 

para acelerar sua curva de aprendizado, bem como adquiriu uma ferramenta tecnológica de 

auxílio na implantação do programa OEA. Essa ferramenta foi o software MARA, que cumpria 

a função de um manual de implantação e um repositório de documentos a serem validados como 

evidências pelos consultores da Portorium de maneira remota e serviu de base para a elaboração 

do PortoWeb. 

5.1 Qualificação dos prospects 

Os tipos de empresas apresentados adiante eram característicos dos possíveis clientes da 

Portorium. 

Conforme definição dada pelo Guia do Investimento do Banco Nacional de 

Desenvolvimento (BNDES) em 2018 (Brasil, 2018b), as empresas médias geram uma receita 

operacional bruta (ROB) maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões, enquanto 

as grandes empresas produzem uma ROB maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 

milhões. 

No caso de empresas com participação do comércio exterior igual ou superior a 30% do 

ROB, considera-se a relevância da implantação de procedimentos formais de gerenciamento de 

riscos, tanto nas obrigações aduaneiras/tributárias como na gestão da segurança da cadeia 

logística. Em contrapartida, quando se trata de empresas com gestão de processos implantada ou 

em fase de implantação, existe a possibilidade de uma cultura organizacional que valoriza a 

implantação de procedimentos mapeados e a rastreabilidade das informações em suas ações 

empresariais. 

5.2 Mensuração de resultados 

Para avaliar a efetividade das ações aplicadas, foram estabelecidas algumas metas a serem 

alcançadas quando do início da implantação do produto OEA na Portorium. Essas metas previam 

uma participação de até 50% do produto OEA nas vendas mensais da Portorium e um 

faturamento médio mensal de R$ 50.000,00. Em setembro de 2018, o produto OEA participa em 
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mais de 70% do faturamento mensal da Portorium. Quanto ao valor de vendas do produto, a 

Tabela 5 apresenta os contratos em andamento. 

Tabela 5. Contratos em andamento. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Considerando-se como data de início de prospecção março de 2017 e data de fechamento 

do relatório setembro de 2018, soma-se um total de 16 meses e uma remuneração média de R$ 

51.633,31. Dessa forma, atingiu-se a meta inicial, mesmo durante o período de maturação e curva 

de aprendizagem. No que tange à taxa de conversão de cientes, a Tabela 6 indica a quantidade 

de prospects e a efetividade da conversão. A partir dela, identifica-se que há taxa de conversão 

de 20,48%, também no período indicado. 

Tabela 6. Conversão de clientes. 

 

Fonte: Elaboração do autor.  

CONTRATOS EFETIVADOS REF. PROPOSTA DATA INÍCIO  VALOR CONTRATO 

XYZ OEA-C 018 11/05/2017 41.456,80

XYZ OEA-C 023.4 05/06/2017 34.500,00

XYZ OEA-P 024 16/06/2017 45.000,00

XYZ OEA-S 22/09/2017 32.500,00

XYZ OEA-S 029.2 19/10/2017 25.293,72

XYZ OEA-S 046 30/10/2017 27.162,50

XYZ OEA-P 042.3 20/11/2017 60.409,40

XYZ OEA-C 026.5 02/01/2018 47.400,00

XYZ OEA-C 032.1 29/01/2018 47.425,73

XYZ OEA-C 062 30/01/2018 71.165,75

XYZ OEA-C 083 09/03/2018 70.622,50

XYZ OEA-C 081.2 09/03/2018 70.622,50

XYZ OEA-C 047.1 19/03/2018 59.330,00

XYZ OEA-C XXX 22/03/2018 75.000,00

XYZ OEA-C XXX 23/03/2018 29.000,00

XYZ OEA-C 090 02/05/2018 85.000,00

XYZ OEA-D 806 25/05/2018 4.350,00

17 826.238,90

248.330,60

PROSPECTADOS CONVERTIDOS TX CONVERSÃO VALOR PROPOSTA

83 17 20,48% 4.734.835,80               
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5.3 Quantificação de horas de trabalho de assessoria gastas em cada modalidade de 

certificação 

Para ajudar na mensuração dos resultados e estabelecer metas de melhoria, foi 

estabelecida uma métrica básica das horas gastas em cada uma das modalidades de certificação 

(segurança ou conformidade). Nas diversas fases do projeto de implementação do programa OEA 

nas empresas, estabeleceu-se uma média de horas gastas, desde a reunião de kick off até a 

conclusão final do projeto, com suas variadas fases demonstradas na Figura 14. 

Figura 14. Alocação de horas de trabalho nas fases de implantação do OEA. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Conforme apresentado anteriormente, tem-se uma média de 94 horas de assessoria para o 

OEA Conformidade e de 76 horas de assessoria para o OEA Segurança.  

Horas

Segurança SEM  1 SEM  2 SEM  3 SEM  4 SEM  5 SEM  6 SEM  7 SEM  8 SEM  9 SEM  10 SEM  11SEM  12SEM  13SEM  14SEM  15SEM  16

Kickoff 2

Programa OEA 1,0 1

Agenda (definir datas trabralho) 0,5 1

Porto Web 0,5 1

Treinamentos 8
Segurança da cadeia logística / BPM 

/ Gestão de Risco
4,0 4

GRH / Parceiros Comerceiais 4,0 4

Bloco 1 4 2 2

Informações Gerais

Bloco 2 20 6 6 8

Critérios de Elegibil idade

Bloco 3 24 8 8 8

Segurança da Cadeia Logística

Relatório Final 2,0 2

60
Divisão 

horas por 

semana
2 4 4 8 0 8 8 8 8 0 8 2

+- 20% (12 h)

Conformidade

Kickoff 2

Programa OEA 1,0 1

Agenda (definir datas trabralho) 0,5 1

Porto Web 0,5 1

Treinamentos 16

Informação / Processos 2 2

Risco 2 2

Classificação Fiscal / Descrição 4 4

Op Ind / Comex 2 2

Valoração / Certificação 2 2

Controle Cambial / Cap Fin 2 2

Gestão RH 2 2

Bloco 1 4 2 2

Informações Gerais

Bloco 2 20 6 6 8

Critérios de Elegibil idade

Bloco 4 32 8 8 8 8

Critérios de Conformidade

Relatório Final 2
Divisão 

horas por 

semana 2

76 2 8 8 8 0 8 8 8 8 0 8 0 8 2

+/- 20% (15 h)

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

Total de Horas

Etapa
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6 PLANOS DE FUTURO 

Durante o desenvolvimento deste estudo aliado à prática da implantação do Programa 

OEA nas empresas, verificou-se a possibilidade de desenvolvimento de estratégias futuras, 

descritas a seguir: 

6.1 Heflo BPM 

O programa OEA brasileiro é baseado, fundamentalmente, em sua modalidade de 

conformidade, em procedimentos formais (escritos) de aplicação obrigatória e GR ISO 31.000. 

É mister que as empresas pleiteantes à certificação tenham seus procedimentos mapeados até 

mesmo em representações pictográficas para serem administrados, como também para que seja 

possível implementar as ferramentas de Gestão de Riscos. A Heflo é uma empresa que fornece 

uma ferramenta web based (baseada na internet) de modelagem e hospedagem de diagramas 

(procedimentos em BPM – Business Process Management), conceito que une gestão de negócios 

e tecnologia da informação com foco na otimização dos resultados das organizações por meio da 

melhoria dos processos de negócio, ou gestão por processos. Por meio de um software bastante 

intuitivo, videoaulas e até mesmo canais de consulta on-line, fornece uma boa arquitetura de 

mapeamento de procedimentos. A Portorium e a Heflo estudavam promover uma aliança 

estratégica, na qual a Portorium obteria uma licença genérica para um número predeterminado 

de usuários (clientes da Portorium) e hospedaria os procedimentos desses clientes com a 

tecnologia da Heflo, revendendo o serviço de hospedagem de BPM e auxiliando os clientes na 

manutenção de suas certificações OEA, com a aplicação da melhoria contínua nesses mesmos 

procedimentos. 

6.2 OEA BASC Certificação 

A Business Alliance for Secure Commerce (BASC) é uma aliança internacional de 

negócios, criada para promover o comércio internacional seguro em cooperação com governos e 

organizações internacionais. Essa entidade credencia pessoas físicas na condição de auditores 

internacionais da segurança da cadeia logística. Na Portorium, três colaboradores são auditores 

BASC de um total de nove, em todo território nacional. A BASC (2018) divulgou a informação 

de que foi reconhecida pela OMA como como um importante programa de segurança global, 

categorizando-a como referência em sua nova guia para validadores OEA, conforme notícia 

coletada, apresentada a seguir: 
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La Organización Mundial de Aduanas (OMA), recientemente lanzó la publicación de 

la Guía para la validación de los Programas de Operador Económico Autorizado 

(OEA). Esta publicación proporciona orientación y apoyo a las Aduanas para la 

preparación y desarrollo de las validaciones de empresas bajo el programa OEA. 

En este sentido, BASC se complace en ser incluida entre las organizaciones 

referenciadas en esta guía, como uno de los programas que deberían aplicar las empresas 

para llevar a cabo una validación del proceso OEA de manera efectiva. (Ver pág. 9 de 

la guía) 

Cabe destacar que, desde la firma del Memorándum de Entendimiento en 2007, BASC 

ha trabajado con la OMA en diferentes áreas de trabajo, tales como la promoción y 

apoyo a los programas de Operador Económico Autorizado (OEA). Asimismo, BASC 

forma parte de diferentes grupos de trabajo, entre ellos, el Grupo Consultivo del Sector 

Privado (PSCG) en la OMA y el Grupo del Sector Privado Regional (RPSG) reportando 

a las aduanas de las Americas y el Caribe, con fin de ayudar fomentar la facilitación del 

comercio para el beneficio de las empresas BASC a nivel global. 

6.3 Escalar a consultoria 

O conceito de escalabilidade está atrelado à redução de custos em função do aumento da 

produção. Por exemplo, os carros eram artigos de luxo até que Henry Ford desenvolveu a 

produção em linha, o que fez que a quantidade de carros produzidos diariamente subisse para 

números antes impensáveis. O resultado disso foi a queda nos custos e preços. Em serviços a 

escalabilidade é um pouco mais complicada, uma vez que o nível de personalização costuma ser 

maior, contudo, é possível também escalar esse tipo de trabalho. Na era digital, a escalabilidade 

está relacionada com o aumento das receitas sem um aumento proporcional nos custos.  

A escalabilidade em serviços é bem mais complexa que na indústria ou comércio pois, em 

geral, o setor de serviços exige um nível maior de personalização para o consumo do cliente. 

Porém, com a internet, algumas firmas, principalmente aquelas com serviços ligados a algum 

tipo de informação, puderam experimentar uma escalabilidade inimaginável. Um grande 

exemplo são as empresas de software, que produzem o material apenas uma vez e a quantidade 

de potenciais usuários é praticamente ilimitada. Também estão em alta as empresas ligadas à 

educação, aos serviços bancários e muitos outros, e agora o mercado em potencial é do tamanho 

do mundo. Nessa linha, a Portorium pretende avançar na informatização e disponibilização de 

conteúdo on-line, para seus clientes como forma de aumentar a base de atendimento sem 

aumentar proporcionalmente os custos. Algumas plataformas e empresas de assessoria para esse 

processo de escalabilidade vêm sendo contatadas pela Portorium. 

6.4 Aulas gravadas 

Ainda no conceito de escalar a assessoria, a Portorium obteve parceria com uma empresa 

de venda de conteúdos didáticos on-line, como forma a suprir seus clientes com material de apoio 

na implantação do programa OEA, bem como gerar um spin off dos serviços de assessoria na 



40 

 

 

implantação desses programas com a venda on-line deste material, que serviria tanto ao programa 

de melhoria continua como à qualificação necessária na fase pós-certificação. 
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7 INTERVENÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

A intervenção na organização se deu de forma continua e persistente. Porém, apresentou 

uma ruptura no quadro de sócios. Um dos sócios que não conseguiu se adaptar as necessidades e 

dinâmicas que o novo produto (OEA Simplificado) exigia, acabou por se afastar da sociedade.  

A ruptura no quadro de sócios teve relação com a dinâmica imposta pelo novo produto, 

que tem características intensivas em capacitação. Desta forma, exigindo dos colaboradores da 

empresa uma atuação como instrutores na implantação do produto nas empresas pleiteantes ao 

credenciamento no programa OEA Brasileiro. 

A vocação docente, não é uma característica fácil de se encontrar, mesmo nos 

profissionais de consultoria e assessoria empresarial. Esta habilidade se demonstrou fundamental 

na venda e implantação do produto OEA Simplificado para as empresas intervenientes do 

Comércio Exterior. 

Pode-se se entender o programa e, consequentemente, a solução de sua implantação 

(ferramentas de implantação), baseado em três pilares que se retroalimentam: a. Capacitação 

(treinamento), Gestão por processos (manualização de procedimentos) e Gestão de Riscos 

(aplicação de instrumento de mensuração do nível de risco e estabelecimento de controles). Desta 

forma, se faz mister a capacidade de transmissão de conhecimentos para a capacitação necessária 

aos intervenientes que buscam a certificação. Os colaboradores da empresa de consultoria ou 

assessoria aduaneira contratada para a implementação do programa OEA nos intervenientes, 

devem ter a atuação pautada para a condição de facilitadores, uma vez que, a empresa que busca 

a certificação é quem deverá demonstrar o amadurecimento necessário para a inclusão e 

permanência no programa. 

Outro ponto importante a se destacar, durante a intervenção é a plasticidade que os 

consultores/assessores, que se propõem a prestar este serviço, devem possuir para se adaptar as 

diversas características organizacionais que os clientes apresentam. Se de um lado, a elaboração 

de modelos de procedimentos formais e escritos, bem como de modelos de evidencias, se 

demonstrou como um forte apelo de vendas e de um facilitador na implantação do programa, por 

outro, a pratica demonstrou que as características peculiares da gestão de cada empresa cliente 

do OEA Simplificado, exigiu uma enorme capacidade de adaptação e de analise dos profissionais 

envolvidos em sua implementação. 
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Uma resistência inesperada interna (fogo amigo) foi encontrada na implantação do 

produto OEA Simplificado nos clientes. Alguns fatores contribuem sobremaneira para este 

fenômeno, dentre s quais pode-se destacar: 

• Falta de cultura de compliance (conformidade); 

• Baixa qualificação das áreas de Comex nas empresas, mesmo as essencialmente 

importadoras ou exportadoras; 

• Pouca permeabilidade das áreas de recursos humanos, de tecnologia da 

informação e de controle de estoques para as adaptações necessárias ao 

cumprimento das regras do programa. Principalmente, no que tange, a criação dos 

cargos sensíveis as obrigações aduaneiras e tributarias e a segurança da cadeia 

logística internacional. 

• Resistências no compartilhamento de informações. 

• Dificuldades em se levar a termo as atividades desenvolvidas para elaboração dos 

procedimentos formais e escritos. 

• Procedimentos desalinhados com as formalidades requeridas na própria legislação 

e normas infralegais tributarias e aduaneiras. 

• Subavaliação dos riscos das operações tributarias/aduaneiras e de segurança da 

cadeia logística internacional. 

Em resumo a intervenção não apresentou desafios intransponíveis. A convergência das 

habilidades dos dirigentes, principalmente no que tange as atividades de ensino, apoiaram a 

estruturação da intervenção. 

Pode-se avaliar, portanto, que a solução desenvolvida, em fase inicial de implantação, foi 

bem-sucedida. A Tabela 7, abaixo, relaciona a estratégia de intervenção desenvolvida em 2017, 

com seu índice de execução e aderência verificado em fevereiro de 2019. 

Tabela 7 – Plano intervenção PORTORIUM 

Nome da Organização: Portorium Consultoria Internacional 

  Responsável Plano Ação: Walter Thomaz 05/06/2017 

PLANO DE AÇÃO 

O que fazer Como fazer Por que Execução 

1) Plano de 

Marketing (Sites, 

Mídias, 

Publicações, Blog, 

E-mail, Redes 

Sociais) 

Cadastro de Mídias e controle atualização 

(Sites, Portal, E-mail) 

Adequação ao perfil dos clientes que necessitam de 

informações sobre o processo de certificação 

100% 

Resultados Consolidados - Relatório de mídia 

cadastrada além de indicadores para avaliar o 

desempenho das mídias 

Controle do canal de acesso dos clientes 30% 

Cadastramento de palavras no Google - ADWORDS Priorizar o buscador para manter o site da PORTORIUM 

na primeira página da Web 

100% 
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Seminários Aduaneiras 

Palestras (OAB / Universidades / Associações / 

Sindicatos) 

Divulgação ao público alvo sobre certificação OEA e 

serviços oferecidos pela PORTORIUM 

70% 

2) Prospecção 

Clientes (Cadastro 

de Perfil e 

Políticas, Controle 

de Negociações, 

Indicadores 

Consolidados, 

Relatórios) 

Listar através do sítio da RFB os potenciais clientes  Ter uma lista de contato dos potenciais clientes 60% 

Entrar em contato com os potenciais clientes Agendar uma reunião de apresentação do portfólio de 

serviços 

30% 

Cadastrar os contatos e resultado das reuniões no 

sistema ERP 

Manter base de clientes e futuras possibilidades de 

negócios 

20% 

3) Plano de 

Vendas 

(Visão da 

Empresa) 

Montar um portfólio dos produtos  Para estimular a venda casada de serviços 100% 

Traçar META mensal de vendas R$ 50 mil / mês Entrar no mercado de certificação OEA e mantendo a 

estrutura atual de recursos humanos 

100% 

Controle e Relatório Consolidado dos Clientes - 

Gerar os principais indicadores para entender as 

situações de vendas. Analisar aspectos Gerais e 

Específicos: Clientes e Produtos 

Administrar e controlar o processo junto aos clientes 20% 

4) Sistema 

Eletrônico de 

apoio a 

Certificação 

Adquirir o know-how através da aquisição de um 

sistema de uma empresa parceira 

Acelerar a curva de aprendizado e estabelecer uma 

aliança estratégica com uma empresa concorrente 

100% 

Transformar o sistema em um Portal Web Facilitar o trânsito de informações e reduzir os custos de 

transação com deslocamentos, horas/trabalho, etc. 

100% 

Analisar as informações para Certificação OEA e 

criar um repositório de documentos (evidências) 

das empresas clientes 

Estruturar o trabalho e criar um histórico eletrônico para 

garantir o cumprimento do check list com as informações 

para OEA 

75% 

5) Plano de 

Trabalho 

(Processos) 

Desenvolver metodologia de trabalho através da 

criação dos processos de certificação OEA 

Padronizar o processo de certificação visando redução do 

tempo 

75% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Desta forma, o plano de intervenção elaborado ainda em 2017, encontra um bom nível 

de execução e de aderência as estratégias adotadas pela empresa, quando visualizados em 2019. 

Nota-se que algumas estratégias não tinham sido, plenamente, implantadas porem, a essência 

da intervenção havia sido colocada em prática. Considerando a taxa de conversão de vendas, 

pode-se auferir que, plano de trabalho obteve resultados bastante consideráveis. 

Esta intervenção é lhanamente replicável, uma vez que, utiliza-se de ferramentas de gestão 

de inovação e de processo, bastante conhecidas e cuja eficácia e eficiência era consolidada.  
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8 CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES 

O desafio deste trabalho foi tratar com o ineditismo e as variáveis do processo de 

implantação do OEA no Brasil. O programa traz uma mudança de paradigma na relação do 

Estado com o ente privado, mais especificamente da aduana (em outras palavras, a RFB) com os 

atores no comércio exterior (importador, exportador, operador portuário e aeroportuário, 

despachante aduaneiro, transportador e agente de cargas). Também busca estabelecer uma 

relação inédita de parceria e confiança, mas, por si só, essa nova visão traz um grande desafio na 

mudança cultural daqueles que pleiteiam a certificação.  

A importância do programa reflete em vários estudos que comprovam os elevadíssimos 

custos das operações de cross border no Brasil. Fruto de uma infraestrutura ultrapassada, acima 

do limite de utilização, com um arcabouço jurídico que privilegia a retenção das cargas e uma 

estrutura sindical forte que visa a manutenção de privilégios antieconômicos. 

No que tange à empresa de assessoria, objeto deste trabalho, mapeou-se a oportunidade 

de atuação em um novo ramo de serviços, identificou-se a necessidade de adotar novos modelos 

de gestão e ampliar os seus recursos humanos e instrucionais, bem como de realizar alianças 

estratégicas na aceleração da curva de aprendizado e desenvolvimento de ferramentas de gestão.  

Entre as contribuições pretendidas por este relato está a de estruturar um serviço novo, de 

forma consistente e embasado em técnicas atuais, mesmo que em uma empresa de pequeno porte. 

Outra contribuição foi apresentar um processo completo de planejamento em que se procura 

garantir um mínimo de consistência para ser bem-sucedido. 

Desde o seu início, o processo envolveu grande parte dos colaboradores, clientes e outros 

interessados, o que permitiu chegar ao final com o envolvimento e a motivação de todos visando 

os resultados a serem obtidos com o novo serviço oferecido. O número de vendas revertidas, 

superior a 20%, demonstra que a proposta de serviço estruturado de implantação do programa 

tem encontrado eco no mercado. 

As dificuldades encontradas durante a implantação desse plano de negócios se fundiram 

com as oportunidades de sua implementação como um novo produto para as empresas de 

consultoria em comércio exterior. Destarte, temos que as principais classes de dificuldades se 

prenderam a ineditismo, reativismo e constantes mutações do programa. No que tange ao 

ineditismo, é importante frisar que um programa no Brasil que tenha como um dos seus objetivos 

a facilitação do comércio exterior, por si só, já era inédito. O programa OEA, internacionalmente, 

teve como pontos fulcrais a facilitação do comércio e a conformidade nas operações aduaneiras. 

Além disso, basear as análises de conformidade dos pleiteantes na gestão de riscos em 
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contraponto aos procedimentos de auditoria foi uma inovação da relação entre o fisco e os 

contribuintes. 

Nesse mesmo sentido, foi lançada a consulta pública 4/2018, em 18 de outubro de 2018, 

que se baseia nos mesmos princípios do programa OEA brasileiro e pretende criar categorias de 

conformidade para os contribuintes federais em geral. Esse programa foi denominado Pró-

Conformidade, que tem como objetivo criar condições mais favoráveis aos contribuintes que têm 

um bom relacionamento com o fisco, facilitando o cumprimento de suas obrigações e lhes 

prestando atendimento eficiente e ágil, quando demandarem. O bom contribuinte terá, desse 

modo, prioridade em suas demandas e será previamente comunicado de suas pendências para 

fins de a uto regularização. Portanto, o Pró-Conformidade segue os passos do OEA, seu 

precursor, na busca da conformidade incentivada por meio de benefícios do órgão fiscalizador. 

Esses novos conceitos enfrentaram uma reação de pouca confiança dos contribuintes. 

Numa determinação estratégica própria brasileira, a aduana encontrava-se sob a égide da RFB, o 

que acabou por aumentar a desconfiança do interveniente em comércio exterior brasileiro, uma 

vez que enxerga a aduana em uma função tributária, mas não em sua real atribuição, que é de 

órgão de controle das atividades aduaneiras. Assim, muitos possíveis intervenientes 

credenciáveis resistiam a estabelecer uma parceria com um órgão que lhes pode prejudicar com 

elevadíssimas penalidades tributárias.  

Por fim, as constantes adaptações que o programa OEA brasileiro sofreu, desde sua 

implementação, trouxeram um desafio maior para as empresas de consultoria. Frise-se que essas 

alterações, seja por demanda de acordos internacionais, seja por peculiaridades das atividades 

aduaneiras no Brasil, foram, em geral, no sentido de facilitar a inserção de novos participantes 

no programa, bem como de uma melhor fruição dos benefícios. Mesmo positivas, as mudanças 

trouxeram as empresas de consultoria, que se propuseram em auxiliar os intervenientes 

pretendentes ao credenciamento ao programa, uma mudança constante nas plataformas e 

modelos de implantação, bem como uma insegurança na elaboração dos pedidos. 

Toda essa complexidade, seja no ineditismo, no reacionismo ou nas mutações no 

programa, melhorou as condições de competição por exigir das empresas de assessoria de 

comércio exterior maior profissionalismo e capacidade de adaptação. Dessa maneira, afastou 

competidores menos preparados e temerosos pela complexidade do programa.  

Todo o plano de ação apontado neste trabalho possui a condição de replicação no 

desenvolvimento de produtos adicionais para as empresas de assessoria empresarial. Apesar de 

se consubstanciar na exploração da oportunidade de explorar um novo nicho criado a partir do 
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programa OEA, esse plano de trabalho pode ser, com as devidas adaptações, replicado a outros 

ramos da atividade de assessoramento empresarial. 

Para a melhor fruição da presente proposta, será necessário que se busque atenção especial 

aos aspectos condicionantes e capacitadores, tais como: capacidade de adaptação; vocação para 

o desenvolvimento de programas de educação; estruturação de gestão por processos; adaptação 

para trabalhar com estruturas organizacionais diversas de seus clientes. 

Este projeto trata de duas formas de inovação: no que tange à criação do programa OEA 

brasileiro, pode-se entender como uma inovação disruptiva. Entretanto, no que tange à 

oportunidade de exploração do serviço de assessorar os intervenientes em comércio exterior, em 

sua busca pela certificação, a inovação de processos, que leva a uma otimização do tempo das 

organizações, e possui em seu bojo um cunho de ineditismo inquestionável.  

Enquanto a criação do programa OEA brasileiro pela RFB inovou ao criar um novo 

mercado e rompeu com os antigos programas de facilitação de comércio internacional, 

particularmente, o Linha Azul, a criação de um novo serviço de assessoria empresarial na 

Portorium, por sua vez, trouxe uma inovação incremental em sua paleta de serviços, atribuindo 

maior estruturação e menor grau de empirismo em suas atuações passadas. À vista disso, 

convivem das formas de inovação que, em fases distintas, também têm diferente rotulação. 

Recomenda-se às empresas interessadas na exploração de uma oportunidade de prestação 

de serviço de natureza semelhante que dediquem um bom tempo na identificação da oportunidade 

e no que cria valor para os clientes, bem como em qual a oferta de valor com maior possibilidade 

de ser eficaz. Assim, será possível proceder para uma estruturação adequada quanto a recursos e 

capacidades indispensáveis para se obter esse resultado. 
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APÊNDICE A – SISTEMAS E PROCESSOS 

Nome da Organização: Portorium Consultoria Internacional 
  

  

Porque Fazer? (Why?) – Meta: abertura de 9 clientes até dezembro de 2018 com faturamento de R$ 

200.000 

        
O que fazer? Como fazer? Por quê? Quem faz? Onde? Quando? Quanto? Realizado 

Sistema 

eletrônico de 

apoio à 

certificação 

Adquirir o 

know-how 

por meio da 

aquisição de 

um sistema 

de uma 

empresa 

parceira 

Acelerar a 

curva de 

aprendizado e 

estabelecer uma 

aliança 

estratégica com 

uma empresa 

concorrente 

Portorium Portorium Outubro 

de 2018 

R$ 45.000 

CAPEX 

100% 

Transformar 

o sistema em 

um 

PortalWeb 

Facilitar o 

trânsito de 

informações e 

reduzir os 

custos com 

deslocamentos, 

horas/trabalho 

etc. 

TI externa Home 

Office 

Outubro 

de 2018 

R$ 2.000 

CAPEX 

100% 

Analisar as 

informações 

para a 

certificação 

do OEA e 

criar um 

repositório 

de 

documentos 

(evidências) 

das empresas 

clientes 

Estruturar o 

trabalho e criar 

um histórico 

eletrônico para 

garantir o 

cumprimento 

do check-list 

com as 

informações 

para o OEA 

TI externa Home 

Office 

Outubro 

de 2018 

Custo da 

empresa 

80% 

Plano de 

trabalho 

(processos) 

Desenvolver 

metodologia 

de trabalho a 

partir da 

criação dos 

processos de 

certificação 

OEA 

Padronizar o 

processo de 

certificação 

visando 

redução do 

tempo 

Portorium e 

TI externa 

Portorium Outubro 

de 2018 

Custo da 

empresa 

70% 

Fonte: Elaboração do autor. 
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APÊNDICE B – FOLDER DIGITAL DA PORTORIUM 
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APÊNDICE C – FLUXOGRAMA PROCESSO DE CAPTAÇÃO (VENDAS) E 

FATURAMENTO 

 

Fonte: Elaboração do autor.  
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APÊNDICE D – FLUXOGRAMA DE AGENDAMENTO, KICK OFF E 

TREINAMENTOS 

 

Fonte: Elaboração do autor.  
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APÊNDICE E – FLUXOGRAMA DE MONITORAMENTO E VALIDAÇÃO 

 

Fonte: Elaboração do autor.  
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ANEXO A – IMPORTADORES E EXPORTADORES E SUA PARTICIPAÇÃO NA 

BALANÇA COMERCIAL 

 

Fonte: Brasil (2018a). 

  

TIPO CO_ANO FAIXA NUM_EMPRESAS

EXP 2016 6 - Até US$ 1 milhão 19.410

EXP 2016 5 - Entre US$ 1 e US$ 5 milhões 3.289

EXP 2016 4 - Entre US$ 5 e US$ 10 milhões 0.884

EXP 2016 3 - Entre US$ 10 e US$ 50 milhões 1.291

EXP 2016 2 - Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 0.325

EXP 2016 1 - Acima de US$ 100 milhões 0.342

EXP 2017 6 - Até US$ 1 milhão 19.102

EXP 2017 5 - Entre US$ 1 e US$ 5 milhões 3.325

EXP 2017 4 - Entre US$ 5 e US$ 10 milhões 0.878

EXP 2017 3 - Entre US$ 10 e US$ 50 milhões 1.373

EXP 2017 2 - Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 0.354

EXP 2017 1 - Acima de US$ 100 milhões 0.399

EXP 2018 6 - Até US$ 1 milhão 14.015

EXP 2018 5 - Entre US$ 1 e US$ 5 milhões 2.149

EXP 2018 4 - Entre US$ 5 e US$ 10 milhões 0.545

EXP 2018 3 - Entre US$ 10 e US$ 50 milhões 0.730

EXP 2018 2 - Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 0.129

EXP 2018 1 - Acima de US$ 100 milhões 0.134
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ANEXO B – EMPRESAS JÁ CREDENCIADAS 

 

Fonte: Brasil (2018a). 

RAZÃO SOCIAL / NOME CNPJ / CPF FUNÇÕES CERT. MODALIDADE STATUS

3M DO BRASIL LTDA. 45.985.371/0001-08 Impo/Exportador nº 004 OEA-Pleno Ativo

ADAMA DO BRASIL S.A. 02.290.510/0001-76 Importador nº 025 OEA-C 1 (LA) Ativo

ATLAS COPCO CONSTRUCTION TECHNIQUE BRASIL LTDA. 06.314.429/0001-30                              Importador nº 070 OEA-C 1 (LA) Ativo

AVON INDUSTRIAL LTDA. 00.680.516/0001-24 Impo/Exportador nº 139 OEA-Pleno Ativo

BASF POLIURETANOS LTDA. 29.512.332/0001-37 Impo/Exportador nº 147 OEA-C 2 Ativo

BASF S.A. 48.539.407/0001-18 Impo/Exportador nº 014 OEA-C 2 Ativo

BAYER S.A. 18.459.628/0001-15 Importador nº 038 OEA-C 1 (LA) Ativo

CARGILL ALIMENTOS LTDA. 01.961.898/0001-27 Importador nº 042 OEA-C 1 (LA) Ativo

CATERPILLAR BRASIL LTDA. 	61.064.911/0001-77 Impo/Exportador nº 185 OEA-C 2 Ativo

CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA. 01.844.555/0001-82 Impo/Exportador nº 029 OEA-C 1 (LA) Ativo

COMPALEAD ELETRÔNICA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 10.142.624/0001-05 Importador nº 036 OEA-C 1 (LA) Ativo

CONTINENTAL BRASIL IND. AUTOMOTIVA LTDA. 48.754.139/0001-57 Importador nº 061 OEA-C 1 (LA) Ativo

CUMMINS BRASIL LIMITADA 43.201.151/0001-10 Importador nº 062 OEA-C 1 (LA) Ativo

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA. 00.857.758/0001-40                   Importador nº 048 OEA-C 1 (LA) Ativo

DENSO DO BRASIL LTDA. 43.375.930/0001-32 Impo/Exportador nº 142 OEA-C 2 Ativo

DOW BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. 60.435.351/0001-57 Importador nº 016 OEA-C 2 Ativo

DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA. 53.877.627/0001-91 Importador nº 058 OEA-C 1 (LA) Ativo

DU PONT DO BRASIL S.A. 61.064.929/0001-79 Importador nº 065 OEA-C 1 (LA) Ativo

EATON LTDA. 54.625.819/0001-73 Impo/Exportador nº 172 OEA-Pleno Ativo

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR. 42.540.211/0001-67 Importador nº 039 OEA-C 1 (LA) Ativo

EMBRAER S.A. 07.689.002/0001-89 Impo/Exportador nº 001 OEA-Pleno Ativo

ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A. 33.067.745/0001-27 Importador nº 047 OEA-C 1 (LA) Ativo

FARMOQUÍMICA S.A. 33.349.473/0001-58 Importador nº 017 OEA-C 2 Ativo

FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. 74.404.229/0001-28 Impo/Exportador nº 152 OEA-Pleno Ativo

FOXCONN BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 08.285.374/0001-02 Impo/Exportador nº 125  OEA-Pleno Ativo

GE CELMA LTDA. 33.435.231/0001-87 Importador nº 055 OEA-C 1 (LA) Ativo

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. 59.275.792/0001-50 Impo/Exportador nº 008 OEA-Pleno Ativo

HELICÓPTEROS DO BRASIL S.A. 20.367.629/0001-81 Importador nº 124 OEA-C 2 Ativo

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 61.797.924/0001-55 Impo/Exportador nº 143 OEA-Pleno Ativo

HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA. 01.192.333/0001-22 Importador nº 032 OEA-C 1 (LA) Ativo

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONT. AUTOMÓVEIS LTDA. 10.394.422/0001-42 Impo/Exportador nº 120 OEA-C 2 Ativo

IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS 61.142.550/0001-30 Importador nº 024 OEA-C 1 (LA) Ativo

JABIL DO BRASIL IND. ELETROELETRÔNICA LTDA. 04.854.120/0001-07 Importador nº 051 OEA-C 1 (LA) Ativo

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND. E COM. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA.54.516.661/0001-01 Importador nº 066 OEA-C 1 (LA) Ativo

KOMATSU DO BRASIL LTDA. 44.410.199/0001-00 Importador nº 050 OEA-C 1 (LA) Ativo

LG ELETRONIC DO BRASIL LTDA. 01.166.372/0001-55 Impo/Exportador nº 007  OEA-C 2 Ativo

LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL 17.162.579/0001-91 Impo/Exportador nº 146  OEA-C 2 Ativo

LUXOTTICA BRASIL PROD. OTICOS E ESPORTIVOS LTDA 61.064.911/0001-77	 Impo/Exportador nº 183  OEA-C 2 Ativo

MAGNETI MARELLI SIST. AUTOM. IND. E COM. LTDA 02.990.605/0001-00 Importador nº 162 OEA-Pleno Ativo

MAHLE BEHR GER. TÉRMICO BRASIL LTDA. 56.167.091/0001-09 Importador nº 040 OEA-C 1 (LA) Ativo

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. 04.104.117/0001-76 Importador nº 054 OEA-C 1 (LA) Ativo

NOVOZYMES LATIN AMERICA LTDA. 47.247.705/0001-71 Importador nº 059 OEA-C 1 (LA) Ativo

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. 67.405.936/0001-73 Impo/Exportador nº 151 OEA-Pleno Ativo

RENAULT DO BRASIL S.A. 00.913.443/0001-73 Impo/Exportador nº 167  OEA-Pleno Ativo

ROBERT BOSCH LTDA. 45.990.181/0001-89 Importador nº 010   OEA-C 2 Ativo

SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND. E COM. DO BRASIL LTDA. 48.090.120/0001-53 Impo/Exportador nº 057 OEA-C 1 (LA) Ativo

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. 00.280.273/0001-37 Importador nº 006   OEA-C 2 Ativo

SANMINA – SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA. 01.498.525/0001-61 Importador nº 030 OEA-C 1 (LA) Ativo

SANTISTA WORK SOLUTION S.A. 61.520.607/0001-97 Importador nº 052 OEA-C 1 (LA) Ativo

SOLVAY INDUPA DO BRASIL S.A. 61.460.325/0001-41 Importador nº 043 OEA-C 1 (LA) Ativo

SONY BRASIL LTDA. 43.447.044/0001-77 Importador nº 033 OEA-C 1 (LA) Ativo

STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA. 87.235.172/0001-22 Impo/Exportador nº 138 OEA-C 2 Ativo

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. 60.744.463/0001-90 Importador nº 060 OEA-C 1 (LA) Ativo

TAM LINHAS AÉREAS S.A. 02.012.862/0001-60 Impo/Exportador e Transportadornº 012 OEA-C 2 Ativo

TECUMSEH DO BRASIL LTDA. 45.361.425/0001-64 Importador nº 067 OEA-C 1 (LA) Ativo

TETRA PAK LTDA. 	61.528.030/0001-60 Impo/Exportador nº 171 OEA-C 2 Ativo

THYSSENKRUPP MET. CAMPO LIMPO LTDA. 50.942.135/0001-44 Importador nº 023 OEA-C 1 (LA) Ativo

TOYOTA DO BRASIL LTDA. 59.104.760/0001-91 Importador nº 013  OEA-C 2 Ativo

TRW AUTOMOTIVE LTDA. 60.857.349/0001-76 Impo/Exportador nº 034 OEA-C 1 (LA) Ativo

TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA. 00.907.845/0015-60 Importador nº 035 OEA-C 1 (LA) Ativo

VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍC. AUTOMOTORES LTDA. 59.104.422/0001-50 Importador nº 069 OEA-C 1 (LA) Ativo

VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. 43.999.424/0001-14 Importador nº 011   OEA-C 2 Ativo

WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S.A. 63.699.839/0001-80 Importador nº 037 OEA-C 1 (LA) Ativo

WHIRLPOOL S.A. 59.105.999/0001-86 Impo/Exportador nº 049 OEA-C 1 (LA) Ativo

YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA. 04.817.052/0001-06 Importador nº 056 OEA-C 1 (LA) Ativo

YAZAKI AUTOPARTS DO BRASIL LTDA. 01.942.223/0001-30 Importador nº 028 OEA-C 1 (LA) Ativo




