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Electronic Data Interchange (EDI)
como ferramenta para facilitação
dos processos de importações
0DUFLR7UL]RWWLGH0DWWRV1

Resumo
2%-(7,92(VWHDUWLJRWHPRREMHWLYRGHDQDOLVDURVLPSDFWRVTXHRXVRGDWHFQRORJLDElectronic Data
Interchange (', FRPRIHUUDPHQWDGHJHUHQFLDPHQWRGRVˌX[RVGHLQIRUPD©·HVDJUHJDDRSURFHVVRGH
importações dos serviços postais no Centro Internacional de Curitiba – CEINT/PR. METODOLOGIA:
)RLUHDOL]DGRHVWXGRGHFDVR¼QLFRGRVVHUYL©RVPetit Paquet dos Correios, no CEINT/PR, nos processos
GHGHVSDFKRSRVWDOGDHPSUHVDQRVSURFHGLPHQWRVGHGHVHPEDUD©RDGXDQHLURGD5)%HµUJ¥RVDQXHQWHVHQDVLQWHUD©·HVFRPRVLPSRUWDGRUHVSDUDDFRQFOXV¥RGRSURFHVVRGHQDFLRQDOL]D©¥RGDVUHPHVsas postais. RESULTADOS$WURFDHOHWU¶QLFDGHLQIRUPD©·HVFRQWULEXLGHIRUPDVLJQLˋFDWLYDSDUDD
PHOKRULDGRVSURFHVVRVRSHUDFLRQDLVHSRVVLELOLWDDJHVW¥RHˋFD]GDLQIRUPD©¥RQDSUHVWD©¥RGHVHUYL©RV
de desembaraço aduaneiro e de entrega de encomendas internacionais destinadas ao Brasil. A substiWXL©¥RGDVRSHUD©·HVPDQXDLVDJLOL]DRVSURFHVVRVUHGX]FXVWRVHDXPHQWDDSURGXWLYLGDGHQR&(,17
PR. CONCLUSÃO: A introdução da troca eletrônica de informações, por meio da implantação do “Novo
0RGHORGH,PSRUWD©¥RȥGHPRQVWURXVHDOWDPHQWHHˋFD]SRLVDO«PGHSHUPLWLUDLQWHJUD©¥RGDVDWLYLGDGHVGRVGLYHUVRVµUJ¥RVDQXHQWHVGRSURFHVVRGHLPSRUWD©¥RHPHOKRUDUDLQWHUD©¥RFRPRVLPSRUWDGRUHVWURX[HPHOKRULDVVLJQLˋFDWLYDVDRVSURFHVVRVGHQDFLRQDOL]D©¥RHHQWUHJDGRVVHUYL©RVSRVWDLV
Petit Paquet.
Palavras-chave: Electronic Data Interchange. Comércio eletrônico. Importações.
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1 INTRODUÇÃO
O excesso de burocracia no Brasil, com os inúPHURV SURFHGLPHQWRV SDUD D OHJDOL]D©¥R GDV
transações comerciais de importação, ocasiona
atrasos nos processos logísticos.

Com o uso do Siscomex Remessa, as remessas
postais internacionais passam a ser processaGDVGHIRUPDHOHWU¶QLFDSRUGHFODUD©¥RD
partir de informações inseridas no sistema pelo
operador postal. Segundo a RFB (2017), essa
PRGHUQL]D©¥R LPSOHPHQWDGD WUD] PDLV DJLOLA falta de métricas pré-estabelecidas em vádade e segurança na passagem das remessas
rios indicadores provoca instabilidade no ampostais pelo controle aduaneiro.
biente aduaneiro, retirando competitividade
GHFDGHLDVGHVXSULPHQWRVLQWHUQDFLRQDLVTXH De acordo com a World Customs Organization
SDVVDPSHOR%UDVLOHGLˋFXOWDQGRDQHFHVV£ULD :&2   RX 2UJDQL]D©¥R 0XQGLDO GDV
integração entre os diferentes elos da cadeia. O $GXDQDV 20$ XPDGDVTXHVW·HVFKDYHUHODTXHWHPVLGRPHGLGRQDDGXDQDQDFLRQDOQ¥R WLYDV¢VLPSOLˋFD©¥RGRFRP«UFLRHOHWU¶QLFR«D
está em consonância com as melhores práticas H[LVW¬QFLDGHSURFHVVRVSDGURQL]DGRV$SDGURPXQGLDLVRTXHHQVHMDDEXVFDSRUUHIRUPDVQR QL]D©¥R H D KDUPRQL]D©¥R GRV SURFHGLPHQWRV
ambiente aduaneiro (MORINI et al., 2015).
proporcionam facilidade nas transações para
os fornecedores de comércio eletrônico e para
$WXDOPHQWHHVVH«RJUDQGHGHVDˋRHQIUHQWDGR
DV SDUWHV LQWHUHVVDGDV DVVRFLDGDV VHP TXH D
SHORV&RUUHLRVHSHORVGLYHUVRVµUJ¥RVLQWHUYHDOI¤QGHJD WHQKD TXH FRPSURPHWHU VHJXUDQ©D
nientes do sistema aduaneiro, pois a burocrareceita e outros riscos.
FLD H[FHVVLYD WRUQD R SURFHVVR GH QDFLRQDOL]Dção de importações complexo e extremamente Nesse contexto, a Electronic Data Interchange
moroso.
(EDI) ou “troca eletrônica de dados” tem como
ˋQDOLGDGH DXWRPDWL]DU H SHUPLWLU D SDGURQL$ FRQVHTX¬QFLD GLVVR V¥R RV ORQJRV SUD]RV GH
]D©¥R GDV WUDQVD©·HV FRPHUFLDLV HOLPLQDQGR
entrega e a falta de uniformidade dos procediR ˌX[R GH SDS«LV TXH V¥R WURFDGRV HQWUH DV
PHQWRV DGXDQHLURV TXH Q¥R SHUPLWHP DR LPRUJDQL]D©·HV
SRUWDGRU XPD GHˋQL©¥R SU«YLD GRV FXVWRV GH
importação.
A OMA tem criado muitos instrumentos para
VLPSOLˋFDU R FRP«UFLR LQWHUQDFLRQDO WDLV
Entretanto, a publicação da Instrução
como: a Convenção de Quioto Revisada (CQR),
1RUPDWLYDQ|GD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
Compêndio da Janela Única e Estudo do Tempo
(RFB) no dia 15 de setembro de 2017 trouxe
de Desalfandegamento (ETD). Esses instruuma série de mudanças no tratamento tributáPHQWRVW¬PFRPRSUHPLVVDPHOKRUDUDHˋF£FLD
rio e nos procedimentos de controle aduaneiro
HDHˋFL¬QFLDGDVDGPLQLVWUD©·HVDGXDQHLUDV
aplicáveis às remessas internacionais.
Além dessas iniciativas da OMA, a União Postal
Além de mudanças na legislação, essa normaUniversal, por meio da resolução C 49/2012,
WLYD RˋFLDOL]RX D LPSODQWD©¥R GH XPD QRYD
determinou aos operadores postais a impleIHUUDPHQWD WHFQROµJLFD R 6LVFRPH[ 5HPHVVD
mentação de troca eletrônica de dados (EDI)
GHVHQYROYLGRSHOD5)%HTXHSDVVRXDFRQWURde forma a dar suporte à segurança aduaneira
lar as remessas postais internacionais de forma
eletrônica.
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e de transporte e às demais autoridades, além
de acelerar o processamento dos itens postais.
$2UJDQL]D©¥R0XQGLDOGR&RP«UFLR 20& FRmunicou, em fevereiro de 2017, a entrada em
vigor do acordo sobre Facilitação de Comércio,
TXH KDYLD VLGR FRQFOX¯GR QD &RQIHU¬QFLD
0LQLVWHULDOGH%DOLHPTXHEXVFDFRQIHULU
maior transparência na relação entre governos
e operadores de comércio exterior, bem como
UHGX]LU LPSDFWRV EXURFU£WLFRV VREUH LPSRUWDções e exportações (MDIC, 2017).
A falta de um padrão de comunicação estabelecido entre os Correios, as demais administra©·HVSRVWDLVHRVY£ULRVµUJ¥RVLQWHUYHQLHQWHV
aduaneiros é um dos grandes problemas veriˋFDGRVDWXDOPHQWHQRSURFHVVRGHLPSRUWD©¥R
de encomendas internacionais. Assim, é mais
GR TXH QHFHVV£ULR RV &RUUHLRV H RV GHPDLV LQWHUYHQLHQWHV GR FRP«UFLR H[WHULRU DGHTXDUHP
VH¢VGLUHWUL]HVGD20&20$H838SDUDFRQIHULUHPPDLRUHˋFL¬QFLDHHˋF£FLDDRVWU¤PLWHV
aduaneiros.

ideias, tendo em vista a formulação de problePDV PDLV SUHFLVRV RX KLSµWHVHV SHVTXLV£YHLV
para estudos posteriores”.
$FROHWDGHGDGRVIRLUHDOL]DGDSRUPHLRGHHVWXdo de caso único da modalidade de serviço Petit
Paquet no CEINT/PR, nas atividades de suporte
GHVHQYROYLGDVSHORV&RUUHLRVQHFHVV£ULDV¢ˋVFDOL]D©¥R GDV DXWRULGDGHV DGXDQHLUDV SDUD QDFLRQDOL]D©¥RGHPHUFDGRULDVLPSRUWDGDVHQDV
respectivas interações com os importadores.
Para Yin (2010), os estudos de caso geralmente combinam métodos de coleta de dados, tais
FRPR DQ£OLVH GRFXPHQWDO HQWUHYLVWDV TXHVtionários, observações e artefatos físicos. O esWXGRGHFDVR«XPDLQYHVWLJD©¥RHPS¯ULFDTXH
investiga um fenômeno contemporâneo em
profundidade e no contexto de vida real, espeFLDOPHQWHTXDQGRRVOLPLWHVHQWUHRIHQ¶PHQR
e o contexto não são claramente evidentes. Gil
 DSRQWDFRPRSURSµVLWRVGRVHVWXGRVGH
caso: explorar situações da vida real cujos limiWHV Q¥R HVW¥R FODUDPHQWH GHˋQLGRV SUHVHUYDU
o caráter unitário do objeto estudado; descreYHUDVLWXD©¥RGRFRQWH[WRHPTXHHVW£VHQGR
feita uma determinada investigação; formular
KLSµWHVHVRXGHVHQYROYHUWHRULDVHH[SOLFDUDV
variáveis causais de determinado fenômeno em
VLWXD©·HV FRPSOH[DV TXH Q¥R SHUPLWDP R XVR
de levantamentos e experimentos.

'HVVD IRUPD IRL UHDOL]DGR HVWXGR GH FDVR ¼QLco dos serviços Petit Paquet dos Correios, no
&(,1735FRPRREMHWLYRGHLGHQWLˋFDURVLPpactos gerados pelo uso da tecnologia EDI no
processo de despacho postal dos Correios, nos
procedimentos de despacho aduaneiro da RFB
HGRVµUJ¥RVDQXHQWHVHQDVLQWHUD©·HVFRPRV
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
importadores.
2 METODOLOGIA
(VWHDUWLJRXWLOL]RXVHGHSHVTXLVDH[SORUDWµULD
SDUDLGHQWLˋFDUDUHOD©¥RHQWUHRXVRGR(',H
os respectivos impactos disso nos processos de
QDFLRQDOL]D©¥R GH HQFRPHQGDV SRVWDLV LQWHUQDFLRQDLV6HJXQGR*LO S ȤDVSHVTXLVDVH[SORUDWµULDVW¬PFRPRSULQFLSDOˋQDOLGDGH
GHVHQYROYHUHVFODUHFHUHPRGLˋFDUFRQFHLWRVH

3.1 FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL
$ :RUOG &XVWRPV 2UJDQL]DWLRQ :&2  
SURPRYHX HP GH]HPEUR GH  HP %DOL
Indonésia, a IX Conferência Ministerial da
2UJDQL]D©¥R0XQGLDOGR&RP«UFLRQDTXDOVH
adotou o “Acordo de Facilitação de Comércio”,
TXH FRQVWLWXLVH FRPR R SULPHLUR DFRUGR GH
grande escala estabelecido pelos Estados
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Membros da OMC desde a conclusão da Rodada
Uruguai, ocorrida há mais de vinte anos.

QR TXH WDQJH ¢ WULEXWD©¥R TXDQWR QR TXH GL]
respeito às exigências.

O Acordo de Facilitação de Comércio prevê uma
série de direitos e obrigações com o objetivo de
promover a reforma de procedimentos aduaneiros em todo o mundo. O acordo contempla
PHGLGDVSDUDPRGHUQL]DUDDGPLQLVWUD©¥RDGXDQHLUDVLPSOLˋFDUHDJLOL]DURVSURFHGLPHQWRV
de comércio exterior e superar as barreiras administrativas para importações, exportações e
trânsito de bens (RFB, 2013).

Para Sá Porto et al. (2013), o Brasil ainda precisa avançar muito para atingir as propostas
do Acordo de Facilitação Comercial da OMC.
3DUDDGHTXDURVSURFHVVRVGHPRGRDDGHULUGH
maneira consistente, ao Acordo, o país precisa enfrentar os problemas como a ausência de
previsibilidade; a falta de coordenação entre
os anuentes; o elevado número de documentos exigidos e o longo tempo despendido com
o desembaraço.

De acordo com Trevisan (2012), a aduana, no
SDSHO GH UHJXODU R ˌX[R GH FRP«UFLR H[WHULRU
GHYHSURSXJQDUSRUXPDDWXD©¥RHˋFD]VHJXUD
TXHJDUDQWDDSURWH©¥RGDVRFLHGDGHHGDHFRnomia nacional, e célere, de forma a não criar
REVW£FXORVDRˌX[ROHJ¯WLPRGHFRP«UFLRH[WHULRU$838 S WDPE«PDˋUPDTXHȤR
rápido desembaraço aduaneiro e o transporte
seguro de itens postais são componentes esVHQFLDLVGDTXDOLGDGHJHUDOGRVVHUYL©RVSRVWDLV
internacionais”.
$SDGURQL]D©¥RIDFLOLWDDRSHUDFLRQDOL]D©¥RGRV
SURFHVVRV H WUD] RXWURV EHQHI¯FLRV WDLV FRPR
agilidade, aumento da produtividade, redução
GH FXVWRV PDLRU HˋFL¬QFLD H HˋF£FLD DRV WU¤mites aduaneiros, de forma a promover a facilitação para os importadores e demais partes
interessadas do processo.
3.2 FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO NO BRASIL
O Acordo de Facilitação de Comércio entrou em
vigor em 22 de fevereiro de 2017, e o Brasil ainda possui trâmites aduaneiros complexos, morosos e com excesso de burocracia. Essa visão é
FRPSDUWLOKDGDSRU6RX]DHWDO  TXDQGR
DˋUPDP TXH RV SURFHGLPHQWRV LPSRVWRV SHOR
governo brasileiro nos processos de importa©¥R DLQGD QHFHVVLWDP GH VLPSOLˋFD©¥R WDQWR

(VVHV SRQWRV GH YLVWD V¥R UDWLˋFDGRV SHOR
5HODWµULR ȤThe Global Enabling Trade Report
ȥ HODERUDGR SHOR )µUXP (FRQ¶PLFR
0XQGLDOQRTXDOR%UDVLORFXSDDlSRVL©¥R
GHQWUHSD¯VHVQRUDQNLQJGREnabling Trade
Index (ETI) ou Índice de Viabilidade Comercial
,9& TXHLQFRUSRUDLQVWLWXL©·HVHSRO¯WLFDVS¼EOLFDVTXHIDFLOLWDPROLYUHˌX[RGHEHQVHQWUH
SD¯VHVHPHGHHQWUHRXWURVTXHVLWRVDHˋFL¬Qcia da administração das fronteiras.
2UHODWµULRDoing Business 2017, publicado anualmente pelo Banco Mundial (WORLD BANK
*5283 TXHDQDOLVDDFDGDDQRDVOHLVH
DVUHJXOD©·HVTXHIDFLOLWDPRXGLˋFXOWDPDVDWLvidades das empresas em cada economia, tamE«PLQGLFDTXHR%UDVLO«XPSD¯VFRPJUDQGH
número de entraves aduaneiros, ocupando a
123ª posição entre 190 países analisados.
3DUD .RW]LDV H 6LOYHLUD   QR TXH GL] UHVSHLWR DR VLVWHPD EUDVLOHLUR V¥R IUHTXHQWHV DV
críticas endereçadas aos controles fronteiriços interestaduais e à falta de celeridade das
autoridades intervenientes. Esses entraves reSUHVHQWDPFXVWRVGHWUDQVD©¥RTXHGLPLQXHP
VHQVLYHOPHQWHDHˋFL¬QFLDHDFRPSHWLWLYLGDGH
das empresas e são pontos sensíveis da política
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Segundo Morini e Sá Porto (2014), o Brasil
apresenta condições de adesão à Convenção,
embora não o tenha feito ainda. A adesão à
Convenção de Quioto Revisada representaria
XPVLQDOGHTXHDDGXDQDEUDVLOHLUDYHPVHPR1HVVHFHQ£ULRSHUFHEHVHTXHDLQGD«QHFHVV£- GHUQL]DQGRHHVW£VLQWRQL]DGDFRPDVQRUPDWLULRDGRWDUD©·HVTXHYLVHPDVLPSOLˋFDUHPH- vas internacionais.
OKRUDUDHˋFL¬QFLDGRVWU¤PLWHVDGXDQHLURVQR
Brasil, como forma de aprimorar e promover a 3.4 COMPÊNDIO DA JANELA ÚNICA
SINGLE WINDOW
facilitação do comércio no país.
O Compêndio sobre a Janela Única tem como
3.3 CONVENÇÃO DE QUIOTO REVISADA CQR
premissa a adoção de padrões para a facilitaA Convenção de Quioto Revisada (CQR) ou ção do comércio, com a distribuição dos dados
Revised Kyoto Convention (RKC) é um instru- ou documentos para as autoridades aduaneiras
mento jurídico proposto em 1973 pela OMA UHDOL]DGDV SRU PHLR GDȤ-DQHOD QLFDȥ H DSµV
FRPRREMHWLYRGHGHVEXURFUDWL]DURVWU¤PLWHV as respectivas análises, os resultados são coaduaneiros e estabelecer procedimentos co- municados no mesmo local.
muns às aduanas, como meios para promover a
De acordo com Sá Porto et al. (2013), o acorfacilitação do comércio internacional.
do da Janela Única ou Single Window preconiSegundo Morini e Sá Porto (2014), a Convenção ]DTXHRVSD¯VHVGHYHPFULDUXPD¼QLFDMDQHOD
de Quioto Revisada diferencia-se da Convenção SHUPLWLQGRTXHRVRSHUDGRUHVGHFRP«UFLRH[RULJLQDO SRUTXH HVWDEHOHFH PHOKRUHV SU£WLFDV terior apresentem documentação e/ou exigênQRV VHJXLQWHV WµSLFRV JHVW¥R GH ULVFR FRQ- cia de dados para importação, exportação ou
troles baseados em auditorias de controles in- trânsito de mercadorias a um único ponto de
ternos; informação prévia à chegada da carga; entrada. Morini e Sá Porto (2014) complementecnologia da informação; intervenções co- WDPTXHDHIHWLYDLQWHJUD©¥RQDVRSHUD©·HVGH
ordenadas e conferência física como exceção; controle em Janela Única contribui para a simconsulta a operadores econômicos e sistema SOLˋFD©¥R H GHVEXURFUDWL]D©¥R GDV RSHUD©·HV
de recursos em assuntos aduaneiros, de forma de controle aduaneiro e está em consonância
VLPSOLˋFDGD
com a Convenção de Quioto Revisada.
de facilitação do comércio. Assim, a eliminação
GHEXURFUDFLDV«IXQGDPHQWDOSDUDTXHRSD¯V
ganhe competitividade e consiga se inserir de
forma mais direta no cenário internacional.

$ 20$   GHIHQGH TXH D &RQYHQ©¥R GH
Quioto Revisada promove a facilitação do comércio e controles efetivos por meio de suas
GLVSRVL©·HVOHJDLVTXHGHWDOKDPDDSOLFD©¥RGH
SURFHGLPHQWRVVLPSOHVHHˋFLHQWHV

No Brasil, a Janela Única é chamada Portal
Único de Comércio Exterior e pode ser considerada a principal ferramenta para a facilitação
do comércio no país, pois elimina o uso de papéis nos procedimentos de importação e exporO Brasil ainda não é signatário da Convenção tação e ainda integra todos os intervenientes
de Quioto Revisada e, entre os chamados BRICS, do processo de desembaraço aduaneiro em um
único sistema.
«R¼QLFRTXHDLQGDQ¥RSDUWLFLSDGHOD
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6HJXQGR .RW]LDV H 6LOYHLUD   R 3RUWDO
Único permite a interface simultânea e concentrada do operador de comércio exterior
FRPRVµUJ¥RVLQWHUYHQLHQWHVH[LVWHQWHVQR
Brasil. Morini e Sá Porto (2014) acrescentam
TXHR3RUWDOQLFRWUDEDOKDFRPRVSULQF¯SLRV
de integração entre plataformas de operação
GH µUJ¥RV TXH DWXDP QRV FRQWUROHV GR FRP«UFLR H[WHULRU EUDVLOHLUR D H[HPSOR GD SUµSULD
Receita, Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), Ministério do Exército,
6(&(;HRXWURVµUJ¥RVDQXHQWHV
3.5 A TECNOLOGIA ELETRONIC DATA
INTERCHANGE EDI
A troca de informações pelo envio de documentos em papel sempre foi a base das transações
comerciais, mas aos poucos, as informações
das transações começaram a ser levantadas de
forma manual, digitadas e transmitidas para
VLVWHPDV LQIRUPDWL]DGRV (QWUHWDQWR QRV ¼OWLmos anos, esse cenário vem se alterando, pois
os documentos comerciais já estão sendo trocados de forma eletrônica em muitos segmenWRVGHQHJµFLRVSRUPHLRGDWHFQRORJLD(',
De acordo com Intrieri (2017), a troca eletrônica de informações ou Eletronic Data Interchange
(EDI) é o intercâmbio eletrônico de informa©·HVFRPHUFLDLVXVDQGRXPIRUPDWRSDGURQL]DGRXPSURFHVVRTXHSHUPLWHTXHXPDHPSUHVD
envie informações para outra de forma eletrônica e não mais via papéis.
A tecnologia EDI é baseada na comunicação
eletrônica e foi desenvolvida para eliminar as
barreiras na comunicação entre empresas, já
TXH DV LQIRUPD©·HV V¥R HQYLDGDV H UHWRUQDP
VHPTXDOTXHULQWHUIHU¬QFLDKXPDQD *$//21
e BEUREN, 2011).

Segundo Bento et al. (2013), a tecnologia EDI
proporciona melhor controle e segurança, pois
WRGR R WU£IHJR GH GRFXPHQWR ˋFD DUPD]HQDdo em banco de dados. Esse controle contribui
SDUD UHGX]LU R WHPSR GH GLJLWD©¥R H RV HUURV
devido aos dados estarem integrados, além de
diminuir os custos operacionais onde a interferência humana era necessária.
Assim, o uso da EDI tem como proposta suprir
DV GHˋFL¬QFLDV GRV SURFHVVRV GH HQYLR GH SDS«LV TXH SURSLFLDYD XP FHQ£ULR GH EDL[D SURdutividade, elevada necessidade de mão de
obra, grande número de erros e demora na disSRQLELOL]D©¥RGDVLQIRUPD©·HV
3.6 EDI COMO SUPORTE AO PROCESSO
DE IMPORTAÇÕES PELOS SERVIÇOS POSTAIS
Seguindo o ritmo do mercado de comunicações
em mudança, as administrações postais estão
FDGDYH]PDLVXVDQGRQRYDVWHFQRORJLDVGHFRmunicação e informação para processos além
GR TXH WUDGLFLRQDOPHQWH « FRQVLGHUDGR FRPR
SULQFLSDOQHJµFLRSRVWDOGHODV 838 
'HDFRUGRFRPR5HODWµULRGHHVWXGRGD20$
UHDOL]DGR HP  VREUH FRP«UFLR HOHWU¶QLFR
transfronteiriço, os serviços postais geralmente não possuem os mecanismos necessários
para trocar informações eletronicamente. Isso
FDXVDLQHˋFL¬QFLDHGLˋFXOWDDHYROX©¥RGRFRmércio eletrônico e das alfândegas digitais e,
FRPRFRQVHTX¬QFLDHYLWDTXHWRGRRSRWHQFLDO
do crescimento do comércio eletrônico seja
explorado.
Nesse contexto, o uso de sistemas eletrônicos
pode propiciar aos importadores e a todos os
intervenientes do comércio exterior a oportunidade de melhorar os processos de desembaUD©RDGXDQHLUR+DYHQGRXPDFRPXQLFD©¥RHVWDEHOHFLGDHXPˌX[RFRQW¯QXRGHLQIRUPD©·HV
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será possível repassar à aduana, previamente,
WRGRVRVGDGRVDFHUFDGDVUHPHVVDVRTXHSHUmitirá uma avalição prévia e de forma eletrôQLFD GDV LQIRUPD©·HV DJLOL]DQGR R SURFHVVR
GHGHVHPEDUD©RTXDQGRGDLQVSH©¥RI¯VLFDGDV
encomendas.

GH'DGRVH&µGLJR*UXSRGH7URFD(OHWU¶QLFD
(UPU, 2013).

Os envios antecipados de informações eletrôniFDV SDUD RV DUWLJRV SRVWDLV WRUQDUVH¥R UHTXLsito legal como parte do programa reformado
de segurança aduaneira e os operadores posDe acordo com a UPU (2013), a evolução atu- tais poderão usar as mensagens CN23/UPU paal dos padrões de EDI postal tem as seguintes GURQL]DGDV,70$77SDUDHVVHˋP 20$ 
WHQG¬QFLDVHFRQVHTX¬QFLDV
'HVVH PRGR « IXQGDPHQWDO TXH DV DGPLQLVȩ aumento na troca de informações entre as trações postais estabeleçam o intercâmbio eleindústrias (companhias aéreas, autoridades trônico de dados nos processos de envio das
remessas postais internacionais, de forma a diaduaneiras);
PLQXLUDTXDQWLGDGHGHGRFXPHQWRVHPSDSHO
ȩ ¢ PHGLGD TXH R YROXPH GH PHQVDJHQV (', e garantir maior celeridade nos procedimentos
relacionadas às operações aumenta, o uso de de desembaraço aduaneiro pelas autoridades
papel é dispensado nas operações postais;
competentes.
ȩ HQTXDQWR DV RSHUD©·HV HP SDSHO FRQWLQXDP D FRH[LVWLU FRP DTXHODV EDVHDGDV
em EDI, o volume do primeiro está diminuindo constantemente. Assim, espera-se
TXH R XVR GH SDSHO DFDEH SRU GHVDSDUHFHU
completamente;

4 ESTUDO DE CASO

4.1 DEFINIÇÃO DA UNIDADE OBJETO DO ESTUDO
O Centro Internacional - CEINT é o recinto alfandegado, declarado por autoridade aduaneiUDFRPSHWHQWHTXHWHPFRPRIXQ©·HVE£VLFDV
ȩ as mensagens para permitir a contabilidade D QDFLRQDOL]D©¥R H LQWHUQDFLRQDOL]D©¥R GH UHautomática (entre operadores postais e com- messas postais sob as normas e peculiaridades
panhias aéreas) estão sendo desenvolvidas. do regime aduaneiro.
Para tanto, a UPU mantém, no âmbito postal, o
Standards Board – SB ou Conselho de Padrões,
UHVSRQV£YHOSRUHVWDEHOHFHUHJDUDQWLUTXHSDdrões coerentes sejam desenvolvidos em áreas
como intercâmbio eletrônico de dados (EDI),
FRGLˋFD©¥R GH HPDLO IRUPXO£ULRV SRVWDLV H
métricas. Os membros do Conselho de Padrões
da UPU são representantes dos operadores postais designados, e os trabalhos técnicos detaOKDGRV V¥R GHOHJDGRV HP VXEJUXSRV GHˋQLGRV
pelo conselho. O subgrupo mais associado aos
SDGU·HV(',«R'&*(;**UXSRGH'HˋQL©¥R

O CEINT/PR foi criado em 01/02/2012 e é responsável pelo recebimento, desembaraço aduaneiro, tratamento e expedição das remessas
postais internacionais nas categorias Petit3DTXHW DW«  NJ  6LPSOHV 336  5HJLVWUDGR
(PPR), PRIME e Cartas (LC) postados no exterior com destino ao Brasil (importação).
Todas as remessas de importação são apresentadas pelos Correios às autoridades alfanGHJ£ULDVEUDVLOHLUDVSDUDˋVFDOL]D©¥R$O«PGD
5HFHLWD )HGHUDO TXH « D DXWRULGDGH DGXDQHLUD
responsável pelo recinto alfandegado, também
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atuam no Centro Internacional de Curitiba os
VHJXLQWHV µUJ¥RV DQXHQWHV $J¬QFLD 1DFLRQDO
de Vigilância Sanitária (ANVISA); Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) e Exército Brasileiro.

das administrações postais dos países mais
desenvolvidos.
A implantação do “Novo Modelo de Importações”
envolveu a criação de uma nova ferramenta
WHFQROµJLFD R VLVWHPD Ȥ0LQKDV ,PSRUWD©·HVȥ
TXH WHP FRPR SUHPLVVD D WURFD HOHWU¶QLFD GH
informações via tecnologia EDI. O ambiente
“Minhas Importações” é uma plataforma eleWU¶QLFDFXMDˋQDOLGDGH«ID]HUDLQWHUIDFHFRP
R 6LVFRPH[ 5HPHVVD H DVVLP UHDOL]DU RV SURFHGLPHQWRV SDUD QDFLRQDOL]D©¥R GDV UHPHVVDV
postais de forma eletrônica.

4.2 CENÁRIO DOS SERVIÇOS PETIT PAQUET
NO “MODELO ANTERIOR DE IMPORTAÇÕES”
O escopo principal das recomendações e/ou
exigências da OMA e UPU está vinculado à
celeridade dos processos de captação, recebimento e desembaraço aduaneiro de encomendas internacionais, com a troca de informações
VHQGR UHDOL]DGDV GH IRUPD HOHWU¶QLFD WDQWR
FRPDVDXWRULGDGHVDGXDQHLUDVTXDQWRFRPRV Dentre os benefícios esperados com a implanimportadores, de forma a promover a facilita- tação do Novo Modelo de Importações e a troca eletrônica de informações, destacam-se o
ção do comércio eletrônico.
aprimoramento do processo de importação, a
A partir dessa abordagem, pode-se constatar facilitação do desembaraço aduaneiro e uma
TXHRVSURFHVVRVGHLPSRUWD©·HVSHORVVHUYL©RV importante redução de custos relacionados à
Petit PaquetSUHFLVDYDPYHQFHUY£ULRVGHVDˋRV DUPD]HQDJHP H ¢ HQWUHJD ˋQDO GDV UHPHVVDV
internacionais.
GHQWUHRVTXDLVVHGHVWDFDP
ȩ SDGURQL]DU H KDUPRQL]DU RV SURFHVVRV GH 4.3 ANÁLISE COMPARATIVA: “MODELO ANTERIOR”
importações entre os diversos intervenien- X “NOVO MODELO” DE IMPORTAÇÕES
2 HVWXGR GH FDVR TXDQWR DRV LPSDFWRV TXH R
tes do comércio exterior;
uso da tecnologia EDI na troca de informações
ȩ tornar mais ágeis os processos de captação, trouxe, por meio da implantação do “Novo
recebimento e desembaraço aduaneiro de 0RGHORGH,PSRUWD©·HVȥIRLUHDOL]DGDSRUPHLR
encomendas internacionais;
GHDQ£OLVHGRVSULQFLSDLVSURFHVVRVUHDOL]DGRV
QR&(,1735SDUDDQDFLRQDOL]D©¥RHDOLEHUDȩ manter e trocar informações eletrônicas
FRP DV DGPLQLVWUD©·HV SRVWDLV µUJ¥RV ção das encomendas para entrega aos respectiintervenientes do processo aduaneiro e vos importadores.
importadores.

O estudo contemplou a análise de como os pro1HVVHFHQ£ULRDXWLOL]D©¥RGDWURFDHOHWU¶QLFD cessos aconteciam no “Modelo de Importações
de informações com as demais administrações $QWHULRUȥHDVPXGDQ©DVRFRUULGDVTXDQGRGD
SRVWDLVRVLPSRUWDGRUHVHRVµUJ¥RVDQXHQWHV implantação do “Novo Modelo de Importações”.
do processo aduaneiro surge como a principal O novo modelo de importações tem como preIHUUDPHQWD FDSD] GH PRGHUQL]DU R FRQWUROH missa a troca de informações via tecnologia EDI,
aduaneiro das remessas postais internacio- SRU PHLR GR DUTXLYR ,70$77 TXH « R SDGU¥R
nais e colocar os Correios no mesmo patamar
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de mensagem em formato XML para a troca de
informações exclusivamente entre Operadores
Postais Designados.

ATIVIDADE/
PROCESSO
Inspeção e
ˋVFDOL]D©¥R
das encomendas pela RFB e
anuentes

3DUDˋQVGHVWHHVWXGRIRUDPDQDOLVDGDVDVDWLYLdades de interface dos Correios com a RFB, com
RVµUJ¥RVDQXHQWHVHFRPLPSRUWDGRUHVDVTXDLV
estão mais sujeitas a sofrerem impactos caso a
troca de informações não ocorra de forma rápida
e precisa.

4.3.1 DESPACHO ADUANEIRO
O despacho aduaneiro contempla as principais
DWLYLGDGHV UHDOL]DGDV SHOD 5)% H GHPDLV µUJ¥RV
DQXHQWHVUHODWLYDV¢ˋVFDOL]D©¥R¢DQX¬QFLDH¢
QDFLRQDOL]D©¥R GDV HQFRPHQGDV SRVWDLV GRV VHUviços Petit Paquet.
Quadro 1 - Despacho Aduaneiro: “Modelo Anterior” x “Novo
Modelo”
MODELO
ANTERIOR

9HULˋFD©¥RGD
exatidão dos
dados declarados em relação
à mercadoria
pela RFB e
anuentes

9HULˋFD©¥R
na declaração
da alfândega
(CN22/23/CP72)
impressa junto
a encomenda

NOVO MODELO
9HULˋFD©¥RGH
forma eletrônica via sistema
Siscomex
Remessa
9HULˋFD©¥R
da declaração
da alfândega
(CN22/23/
CP72) impressas
somente das
encomendas
selecionadas

RESULTADOS
OBSERVADOS
Maior padronização das análises
de informações
de mercadorias
similares pela
RFB e anuentes
Maior agilidade
no processo
de análise das
encomendas

Análise
realizada de
forma manual,
com manuseio
de 100% das
encomendas

NOVO MODELO
Análise realizada
de forma eletrônica e parametrizada via sistema Siscomex
Remessa
Análise manual
apenas das
encomendas
“selecionadas”

$DQ£OLVHIRLGLYLGLGDHQWUHTXDWURSULQFLSDLVPDFURSURFHVVRVUHODWLYRV¢QDFLRQDOL]D©¥RGDVHQFRmendas postais: Despacho Aduaneiro; Despacho
Postal; Processos Logísticos e Processos do
Importador.

ATIVIDADE/
PROCESSO

MODELO
ANTERIOR

Controle e
monitoramento de possíveis
interposições
fraudulentas
pela RFB e
anuentes

Análise
realizada de
forma manual,
com manuseio
de 100% das
encomendas

Análise realizada
de forma eletrônica e parametrizada via sistema Siscomex
Remessa

Monitoramento
de possíveis
UHFRUU¬QFLDVYLD
bloqueios por
faixas de CEP

Monitoramento
de possíveis
UHFRUU¬QFLDVYLD
controle individual pelo sistema Siscomex
Remessa

Seleção de
encomendas
SDUDYHULˋFDção invasiva
pela RFB e
anuentes

Realizada de
forma empírica

Realizada de
forma eletrônica
e parametrizada via sistema
Siscomex
Remessa

RESULTADOS
OBSERVADOS
Maior padronização nas
inspeções de
mercadorias pela
RFB e anuentes
Maior agilidade
no processo
de inspeção e
ˋVFDOL]D©¥R

Controle mais
apurado de
interposições
fraudulentas
Maior agilidade
no processo
de inspeção e
ˋVFDOL]D©¥R

Maior controle
dos prazos de
análise das encomendas pela RFB
e anuentes
Maior agilidade
na conclusão
das análises pela
RFB e anuentes

Fonte: O autor (2018)

4.3.2 DESPACHO POSTAL
O despacho postal engloba as principais atividaGHVUHDOL]DGDVSHORV&RUUHLRVGHIRUPDDYLDELOL]DU H RSHUDFLRQDOL]DU R SURFHVVR GH ˋVFDOL]D©¥R
DQX¬QFLDHQDFLRQDOL]D©¥RGDVHQFRPHQGDVSRVtais dos serviços Petit Paquet pela RFB e demais
µUJ¥RVDQXHQWHV
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Quadro 2 - Despacho Postal: “Modelo Anterior” x “Novo
Modelo”
ATIVIDADE/
PROCESSO

MODELO
ANTERIOR

Captação
dos dados
declarados
em relação às
mercadorias

Digitação dos
dados contidos
nas declarações aduaneiras (CN22/23/
CP72) das
encomendas

,GHQWLˋFD©¥R
e localização
das encomendas selecionadas pela RFB
e anuentes

Geração
das informações de
arrecadação

NOVO MODELO
Recebimento de
forma eletrônica via arquivo
ITMATT; ou
Digitação dos
dados contidos
nas declarações
aduaneiras
(CN22/23/CP72)

Eliminação da
necessidade de
digitação de
dados recebidos
eletronicamente.

,GHQWLˋFD©¥RH
localização realizadas a qualquer momento
na unidade especializada em
armazenagem,
mediante solicitação da RFB e
dos anuentes

Controle em
tempo real das
encomendas sob
guarda

Digitação de
dados contidos
nas declarações aduaneiras (CN22/23/
CP72) das
encomendas

Captação
automática dos
dados via sistema Siscomex
Remessa

Geração de forma automática,
sem intervenção
humana

Impressão
física das NTS

Apresentação
do documento
de arrecadação ao cliente

Juntada (casamento) da NTS
impressa com a
encomenda

NOVO MODELO

RESULTADOS
OBSERVADOS

Disponibilização
da DIR de forma
eletrônica, via
sistema “Minhas
Importações”

Eliminação de
erros no processo de juntada
(casamento) das
NTS.
Eliminação
de custos com
mão de obra e
impressões
Eliminação de
reclamações de
clientes pelo
recebimento
incorreto de
documentos

Captação de
pedidos de
revisão pelos
clientes referentes às análises da RFB e
anuentes

Controle manual da captação
dos pedidos
recebidos via
e-mail
Registro manual do pedido
de revisão no
sistema de
rastreamento
(SRO)
Impressão do
formulário e
dos documentos recebidos
por e-mail

Eliminação
dos custos com
manuseio e
digitação

Entrega dos
documentos
impressos
à RFB e aos
anuentes

Eliminação
de erros de
digitação

Disponibilização
de forma eletrônica no ambiente “Minhas
Importações”

MODELO
ANTERIOR

Diminuição
dos custos com
digitação e
manuseio das
encomendas

,GHQWLˋFD©¥R
e localização
realizada
somente no
momento da
ˋVFDOL]D©¥RRX
após a chegada
à unidade responsável pela
entrega

Digitação de
dados complementares das
encomendas
indicados pela
RFB e anuentes
Geração do
documento de
arrecadação

RESULTADOS
OBSERVADOS

ATIVIDADE/
PROCESSO

Eliminação de
impressão e de
manuseio das
encomendas
Eliminação
de custos com
mão de obra e
impressões
Eliminação de
reclamações de
clientes pelo
recebimento
incorreto de
documentos
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Captação eletrônica dos pedidos
e dos respectivos arquivos
anexados pelos
importadores
via ambiente “Minhas
Importações”

Eliminação de
reclamações
dos importadores pela não
efetivação dos
pedidos decorrentes de falhas
no processo
Eliminação
de custos com
mão de obra e
impressões
Controle
automatizado
dos prazos de
análise da RFB e
anuentes
Maior agilidade
na captação dos
pedidos
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ATIVIDADE/
PROCESSO

MODELO
ANTERIOR

Recolhimento
do ICMS pelas
SEFAZ

Realizada nas
UFs de acordo
com diretrizes
de cada SEFAZ
Retenção das
encomendas
nos centros
operacionais ou nas
DJ¬QFLDVGH
cada UF para
a captação e
geração das
informações de
arrecadação

NOVO MODELO
Geração
eletrônica e
automática na
DIR, mediante
FRQY¬QLRFRP
cada SEFAZ.

Realizado no
balcão de
atendimento
GDVDJ¬QFLDV

Eliminação
do processo
realizado pelas
SEFAZ de captar
e emitir os
documentos de
arrecadação.

ATIVIDADE/
PROCESSO
Entrega de
encomendas
tributadas

Incremento de
receita com
a prestação
do serviço de
recolhimento
dos tributos às
SEFAZ, sem custos adicionais
envolvidos.

Juntada (casamento) dos
documentos
de arrecadação em cada
encomenda
Captação
dos valores
dos tributos
pagos pelo
importador

Quadro 3 – Processos Logísticos: “Modelo Anterior” x “Novo
Modelo”

RESULTADOS
OBSERVADOS

NOVO
MODELO

Entrega inter- Entrega em
QDQDDJ¬QFLD domicilio no
mais próxima endereço do
importador
do endereço
de importador

RESULTADOS
OBSERVADOS
Eliminação da
necessidade de
deslocamento
do importador
DW«DDJ¬QFLD
Eliminação do
custo de atendimento nas
DJ¬QFLDV

Armazenamento
das encomendas
aguardando
pagamento de
tributos

Maior agilidade
na conclusão do
processo de nacionalização das
encomendas
Realizado de
forma eletrônica
e automatizada
por meio de
correspondente
bancário e operadora de cartão
de crédito.

MODELO
ANTERIOR

Armazenagem
em mais de
DJ¬Qcias postais

Armazenagem
em unidade
especializada
no próprio
Centro
Internacional

Controle apurado dos prazos
de guarda das
encomendas
aguardando
pagamento de
tributos
Redução dos
custos com
armazenagens
(custo por m²
da unidade
especializada
é inferior ao
custo de m² nas
DJ¬QFLDV 

Eliminação
dos custos e
do tempo de
atendimento nas
DJ¬QFLDV
Liberação do
efetivo das
DJ¬QFLDVSDUD
atendimento
de outras
demandas

Fonte: O autor (2018)

4.3.3 PROCESSOS LOGÍSTICOS
Nos processos logísticos, foram relacionadas
as principais atividades da cadeia logística reDOL]DGDVSHORV&RUUHLRVGHVGHDUHFHS©¥RDW«D
entrega das encomendas ao destinatário.
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Redução da
necessidade de
mão de obra
QDVDJ¬QFLDV
para manuseio e
entrega interna
das encomendas
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ATIVIDADE/
PROCESSO
Comunicação
ao importador quanto à
necessidade de
pagamento de
tributos

MODELO
ANTERIOR
Envio de
Aviso de
Chegada ao
destinatário.
Consulta
ao sistema
de rastreamento pelo
importador

NOVO
MODELO
Informações
disponíveis
online no
ambiente “Minhas
Importações”
Envio automático de
comunicado
ao importador via SMS
(quando o
contato é
informado
pelo remetente ou pelo
importador
no ambiente “Minhas
Importações”.

RESULTADOS
OBSERVADOS
Eliminação do
custo de envio
do Aviso de
Chegada ao
importador

Solicitação
por e-mail
à unidade
de destino
para que
esta envie as
encomendas
ao centro
internacional

Solicitação
eletrônica
via sistema
Siscomex
pela RFB e
anuentes
Localização
realizada de
forma eletrônica pela
unidade especializada em
armazenagem
Manuseio e
entrega das
encomendas à
RFB e anuentes ocorre
nas mesmas
GHSHQG¬QFLDV
do CEINT/PR

Controle dos
prazos de
vencimento dos
documentos de
arrecadação

Realizado
por todas as
DJ¬QFLDV

Controle
dos prazos
automático
via sistema
Siscomex
Remessa

Devolução de
encomendas que
o importador
não efetuou o
pagamento dos
tributos

Disponibilização
de canais de
comunicação
digitais com o
importador

MODELO
ANTERIOR
Devolução
efetuada
a partir de
todas as
DJ¬QFLDV

NOVO
MODELO

RESULTADOS
OBSERVADOS

Devolução em
lotes a partir
da unidade
especializada

Controle dos
prazos realizado
de forma automática, sem
intervenção
humana
Eliminação do
armazenamento
das encomendas
QDVDJ¬QFLDVSRU
tempo superior
ao previsto
Eliminação
dos custos de
transporte do
CEINT/PR até as
DJ¬QFLDV

Fonte: O autor (2018)

Consulta pelo
importador
ao sistema de
rastreamento
Apresentação
física de encomendas que
tiveram pedido
de revisão de
tributos pelos
destinatários
(quando solicitado pela RFB e
anuentes).

ATIVIDADE/
PROCESSO

Eliminação
dos custos de
transporte entre
DDJ¬QFLDHR
CEINT/PR
Controle eletrônico dos prazos
das encomendas
sob análise da
RFB e anuentes
Maior agilidade
na conclusão
dos processos
de revisões

4.3.4 PROCESSOS DO IMPORTADOR
Nos processos relacionados ao importador, foUDP DQDOLVDGDV DV SULQFLSDLV DWLYLGDGHV UHDOL]Ddas pelos Correios nas interações com os imporWDGRUHVFRPD5)%HRVµUJ¥RVDQXHQWHVSDUDD
FRQFOXV¥RGRSURFHVVRGHQDFLRQDOL]D©¥RHHIHWLva entrega das encomendas.
Quadro 4 – Processos do Importador: “Modelo Anterior” x
“Novo Modelo”
ATIVIDADE/
PROCESSO
Recebimento
pelo importador
das encomendas
tributadas

Eliminação de
erros de controle dos prazos de
vencimento
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MODELO
ANTERIOR
Deslocamento
DW«DDJ¬QFLD
de Correios
mais próxima do seu
endereço

NOVO MODELO
Recebe a encomenda em seu
domicílio

RESULTADOS
OBSERVADOS
Eliminação do
deslocamento
do importador até uma
DJ¬QFLDGRV
Correios
para receber
as suas
encomendas
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ATIVIDADE/
PROCESSO
Pagamento de
tributos

Solicitação de
revisão de tributos à RFB pelo
importador

RESULTADOS
OBSERVADOS

ATIVIDADE/
PROCESSO

MODELO
ANTERIOR

Pagamento via
internet com
cartão de crédito
ou geração do
documento de
arrecadação para
pagamento nos
correspondentes
bancários ou
QDVDJ¬QFLDVGH
correios

Ampliação
das formas de
pagamento,
com a disponibilização
dos principais
meios de
pagamento
praticados
pelo mercado

Interação com os
Correios, Receita
Federal e anuentes

Realizado via
solicitação na
CAC - Central de
Atendimento
ao Clientes
dos Correios
ou dos Órgãos
anuentes

Realizado via
e-mail, mediante
preenchimento de
formulário

Realizado eletronicamente via
ambiente “Minhas
Importações”

Acompanhamento
do status das
importações

Acompanhamento
via sistema de rastreamento (SRO)
pela atualização
de status das
encomendas

Acompanhamento
quanto ao resultado das análises via
ambiente “Minhas
Importações”

Eliminação da
não efetivação dos pedidos por falhas
no processo
de receptação
e tratamento
manual dos
pedidos

MODELO
ANTERIOR
Em dinheiro
exclusivamente
no balcão das
DJ¬QFLDV

NOVO MODELO

Realizado via
solicitação
na CAC dos
Correios ou
dos órgãos
anuentes

Interação
entre importador e RFB/
anuentes
realizado eletronicamente
via ambiente “Minhas
Importações”
e sistema
Siscomex
Remessa
Envio de documentos à RFB e
anuentes para
a conclusão dos
processos de
desembaraço

Envio de arquivos via e-mail

Realizado upload
de arquivos
via ambiente “Minhas
Importações”

Eliminação de
reclamações
de importadores quanto ao
indeferimento
de pedidos
por falhas ou
não entrega
dos arquivos
por e-mail

Realizado via
sistema de
rastreamento

NOVO MODELO
Interação
a qualquer
momento via
sistema “Minhas
Importações”
Realizado via
solicitação na
CAC dos Correios
ou dos Órgãos
anuentes
Informações
detalhadas
disponíveis
online no ambiente “Minhas
Importações”
Histórico das
importações
realizadas nos
últimos 6 meses

RESULTADOS
OBSERVADOS
Interação via
internet pela
plataforma
eletrônica “Minhas
Importações”

O ambiente “Minhas
Importações”
disponibiliza
ao importador
informações
mais detalhadas quanto
ao status das
encomendas
do que o
sistema de
rastreamento
O importador
não necessita
fazer solicitação na CAC
dos Correios
ou dos Órgãos
anuentes
para obter
informações
quanto ao
processo de
nacionalização das suas
encomendas

Fonte: O autor (2018)

5 CONCLUSÃO
$DQ£OLVHFRPSDUDWLYDTXDQWRDRXVRGDWHFQRORJLD
Eletronic Data Interchange (EDI) nos serviços Petit
Paquet QR &(,1735 PDWHULDOL]DGR SHOD LPSODQtação do “Novo Modelo de Importações”, demonsWURXTXHDWURFDHOHWU¶QLFDGHLQIRUPD©·HVFRPDV
demais administrações postais, com a RFB, com
RVµUJ¥RVDQXHQWHVHFRPRVLPSRUWDGRUHVWURX[H
PHOKRULDVVLJQLˋFDWLYDVHSURSRUFLRQRXRDSULPRramento dos processos de captação, recebimento
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1RTXHWDQJHDRVSURFHVVRVORJ¯VWLFRVXPDGDV
principais mudanças foi a permanência das
HQFRPHQGDV TXH DJXDUGDP R SDJDPHQWR GH
O uso das tecnologias de informação permitiu WULEXWRV QD XQLGDGH HVSHFLDOL]DGD QR SUµSULR
PDLRU LQWHJUD©¥R HQWUH RV &RUUHLRV 5)% µU- &(,17358PDYH]TXHRLPSRUWDGRUSDJDRV
gãos anuentes e importadores, possibilitando WULEXWRVHFRQFOXLRSURFHVVRGHQDFLRQDOL]D©¥R
assim uma melhor avaliação de risco por parte as encomendas são liberadas para serem entredas autoridades aduaneiras, além de propor- gues diretamente no endereço do importador,
cionar maior celeridade e controle aos proces- eliminando a necessidade de deslocamento até
sos aduaneiros.
uma agência para receber a sua encomenda.
e desembaraço aduaneiro de encomendas
internacionais.

O “Novo Modelo de Importações” também perPLWLXWUDQVSRUXPDGDVSULQFLSDLVGLˋFXOGDGHV
UHODWLYDV¢IDFLOLWD©¥RGRFRP«UFLRTXH«DIDOWD
GH SDGURQL]D©¥R GRV SURFHGLPHQWRV QD PHGLGDTXHHOLPLQRXRVHUURVQDWURFDGHLQIRUPD©·HVHUHGX]LXDWURFDGHSDS«LVHFRQVHTXHQtemente, a burocracia envolvida nos processos.
Uma das grandes mudanças proporcionadas
pelo novo modelo de importações está no recebimento prévio e eletrônico das informações de
importação captados pelo operador postal do
país de origem. Assim, antes mesmo da chegada das encomendas ao Brasil, os Correios poGHPGLVSRQLELOL]DURVGDGRVDXWRPDWLFDPHQWH
SDUDD5)%HSDUDRVµUJ¥RVDQXHQWHV

Do ponto de vista dos Correios, observa-se uma
importante redução de custos relacionados à
P¥R GH REUD GLJLWD©¥R LPSUHVV¥R DUPD]HQDJHP H HQWUHJD ˋQDO GDV UHPHVVDV LQWHUQDFLRQDLV'HVWDFDVHDTXLDRWLPL]D©¥RGHUHFXUVRV
proporcionada às agências, com a liberação de
espaço “nobre” e de empregados para atender
outras demandas de clientes.

A nova plataforma proporcionou também a
aferição de novas receitas dos serviços internacionais, com a prestação do serviço de arrecadação do Imposto sobre circulação de mercadoULDVHVHUYL©RV ,&06 ¢6HFUHWDULDGD)D]HQGD
(SEFAZ), sem custos adicionais, e o recebimento pelo serviço de resgate de objetos internaO ambiente “Minhas Importações” facilitou e cionais em situação de devolução à origem.
DJLOL]RX RV SURFHVVRV GH LQWHUD©¥R GRV LPSRU- Além disso, com a criação de um ambiente de
tadores com os Correios, com a RFB e com os relacionamento para novos serviços em desenµUJ¥RV DQXHQWHV SRLV DFHVVDQGR R DPELHQWH YROYLPHQWR D SODWDIRUPD WHFQROµJLFD DEUH D
HOHWU¶QLFR R LPSRUWDGRU SRGH UHDOL]DU R SD- SRVVLELOLGDGHGHDJUHJDUQRYRVQHJµFLRVORJ¯Vgamento, solicitar a revisão do tributo ou fa- ticos internacionais, como o serviço caixa pos]HU upload GH DUTXLYRV FRPSOHPHQWDUHV FDVR tal internacional e os serviços de entrada direta
seja solicitado. O resultado disso é a facilitação GHHQFRPHQGDVTXHHVW¥RHPGHVHQYROYLPHQWR
do processo de desembaraço aduaneiro para o
importador, tendo este maior agilidade e segu- $VVLP WRGDV DV PXGDQ©DV WUD]LGDV SHOD LPUDQ©DQDFRQFOXV¥RGDQDFLRQDOL]D©¥RGDVVXDV plantação do novo modelo de importações
WUDGX]HPVH HP LQIRUPD©·HV PDLV SUHFLVDV
encomendas.
menos intervenções manuais; menos papel;
diminuição dos custos operacionais; aumento
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da receita de serviços; maior agilidade dos
processos, previsibilidade paras os importadoUHVTXDQWRDRVFXVWRVGHLPSRUWD©·HVHPDLRU
transparência no relacionamento com eles.
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