
Exponenciando 
resultados 

Somos uma freestyle na condução de conhecimento, que desenvolve e

estimula o processo de aprendizado contínuo de pessoas e organizações,

exponenciando seus resultados.
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Porque a Provoko?

As etapas do processo de 

consultoria são organizadas 

sob medida, de acordo com 

a necessidade do cliente

CUSTOMIZAÇÃO AUTONOMIA RESULTADO

Repasse da metodologia 

de trabalho assegurando a 

autonomia à contratante

Êxito em todos os projetos 

de certificação
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O real problema aduaneiro 

PASSADO PRESENTE

Arrecadar tributos por meio de tarifas 
para proteger o mercado interno

Interceptação de mercadorias ilícitas camufladas 
em mercadorias lícitas
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O real problema aduaneiro | drogas

Da cocaína produzida na 

América do Sul passa 

pelo Brasil.

80%

Colômbia

Peru

Bolívia

850 
toneladas/ano

é o que produzem 

Colômbia

Peru e Bolívia.

São os principais 

destinos da cocaína

que passa pelo Brasil.

Europa e EUAé o maior produtor de 

cocaína do mundo.

Colômbia 
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foram consumidas pelos 

Estados Unidos em 2019

+ de 340 toneladas

é o valor que alguns países 

chegam a pagar pelo grama 

da cocaína 

US$ 110

é o numero aproximado de 

pessoas que consomem

cocaína no mundo 

19 milhões 

foram apreendidas nos portos 

do Brasil em 2019

25,5 toneladas

foram apreendidas pelas autoridades 

aduaneiras no mundo em 2019

193 toneladas

das apreensões de cocaína no mundo 

foram feitas em navios

77%

O real problema aduaneiro |números
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O antagonismo no COMEX

Aumento do fluxo do comércio exterior 
1950 a 2017 (aumentou 43 X)

Aumentar o controle das operações 
de Crossborder 

X

O desafio é fiscalizar, sem atrapalhar o fluxo das exportações.



É um programa da Receita Federal do Brasil de adesão voluntária e certificável, reconhecido

mundialmente, em que as empresas que desejam a certificação devem adotar procedimentos para

minimizar riscos à cadeia de logística e cumprir com suas obrigações tributárias e aduaneiras.

Através da certificação no Programa OEA, a empresa demonstra para suas partes interessadas que seu

processo é seguro e confiável, sendo classificada pela Receita Federal do Brasil como um operador de

baixo risco na cadeia de logística internacional.
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Transportador Agente de 
carga

Depositário Operador 
Portuário

Operador 
Aeroportuário

Importador 
e exportador

Intervenientes da cadeia de logística elegíveis

O que é o Programa OEA
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Combater infrações aduaneiras consideradas graves (tráfico internacional de drogas,

pirataria, contrabando, terrorismo, evasão de divisas, descaminhos fiscais, entre

outros...);

Elevar o nível de confiança no relacionamento entre os operadores econômicos e a

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);

Implementar práticas de trabalho que contribuam para a segurança da cadeia de

logística.

Proporcionar maior agilidade no fluxo do comércio exterior (celeridade aduaneira)

aos operadores certificados.

Objetivos do Programa OEA



11.342

1.835

536
2.175

15.275 292

32.000 (mundo)

523 (Brasil)

521
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Adesão ao Programa OEA no mundo
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Clientes dos mais variados segmentos estão exigindo de seus parceiros comerciais a

adequação aos requisitos ou a certificação do Programa OEA. Exemplos: Ikea, Motorola,

John Deere, Stihl, CNH Industrial, Sansung, LG, Volvo, Toyota, BMW, Embraer, entre

outros...

Com a certificação OEA, é possível fornecer para novos nichos de mercado (mais seletivos e

exigentes), incrementando as operações e os resultados.

Através da certificação no Programa OEA a empresa demonstra para clientes e partes

interessadas que seu processo é seguro e confiável (credibilidade).

Operadores OEA usufruem de benefícios nas aduana: prioridade/ preferência no

desembaraço de suas cargas e reduzido percentual de canais de conferência física,

diminuindo custos com retenção e armazenagem de mercadorias.

4 razões para buscar a certificação OEA



Transportador Agente de 
carga

Depositário Operador 
Portuário

Operador 
Aeroportuário

REDEXImportador e 
exportador

Modalidades
de certificação

OEA 

OEA - Segurança

OEA - C1 e C2

OEA - PLENO

OEA C1 e C2: o foco é o fluxo de importação. A certificação é baseada no cumprimento das normas e procedimentos

aduaneiros (descrição e classificação fiscal das mercadorias, operações indiretas, base de cálculos de tributos,

imunidades, benefícios fiscais e suspensões, regras de origem das mercadorias, controle cambial...).

OEA PLENO: Essa certificação corresponde aos operadores que optarem pela certificação conjunta do OEA Segurança e

Conformidade.

OEA Segurança: o foco desta certificação é o fluxo de exportação. A certificação é baseada no cumprimento dos requisitos

de segurança (Políticas de TI, Políticas de RH, Segurança física da carga, Controle de acesso....
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Modalidades de certificação

Programa OEA/perguntas-respostas.pdf
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EXP. IMPO.

Parametrização imediata das declarações de exportações (DUE´s).

BENEFÍCIOS GERAIS

Reduzido percentual de seleção para canais de conferência física na exportação.

Prioridade na conferência das declarações de exportação selecionadas.

Parametrização imediata das declarações de importação (DI´s).

Reduzido percentual de seleção para canais de conferência física na importação.

Prioridade na conferência das declarações de importação selecionadas.

Despacho sobre águas (registro antecipado da DI).

Redução de custos com armazenagem de carga em terminais alfandegados.

Benefícios do Programa OEA
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Benefícios do Programa OEA

70% 53% 81%

Percentual de canais de conferência

OEA C2: Redução de 

70% nos canais de 

conferência em relação 

aos não OEA

OEA S: Redução de 53%
nos canais de 

conferência em relação 

aos não OEA

Percentual de redução 

em horas de importação 



Cumprir com as 

obrigações tributárias e 

aduaneiras e formalizar as 

principais rotinas/ 

operações de Comex.

Estabelecer políticas 

formais de segurança da 

informação (backup, 

firewall, antivírus, controle 

de senhas de acesso ao 

sistema...)

Formalizar a relação 

com parceiros comerciais 

(transportadoras e 

depositários, entre 

outros...).

Estabelecer  procedimentos 

para minimizar riscos à 

segurança da carga na 

cadeia de logística.

Controlar o acesso 

de pessoas e veículos 

as dependências da 

empresa. 

Estabelecer método 

para abordagem e 

tratamento de riscos 

que possam afetar a 

conformidade do 

Programa.

1 2 3 4

Treinar e conscientizar 

funcionários para a 

cultura OEA.

Estabelecer políticas 

formais de admissão,  

seleção e contratação de 

pessoas.

5 6 7 8

Exigências do Programa OEA
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Riscos de “NÃO” ser um operador OEA

Maior risco de contaminação de cargas com drogas e produtos ilícitos.

Maior vulnerabilidade de informações consideradas sigilosas.

Maior chance de furto e violação de cargas de clientes.

Perda de mercado, uma vez que a certificação no Programa OEA já é uma exigência de 

alguns clientes.

Maior % de canais de conferência física na exportação ou importação, implicando no atraso 

de embarques e aumento de custos.
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Estudo de aderência aos 

requisitos do Programa OEA 

“in loco” na empresa.

1. Diagnóstico 2. Consultoria 3. Monitoramento 4. Validação

Elaboração das 

Instruções, registros e 

controles exigidos pelo 

programa.

Capacitação do time de 

trabalho envolvido.

Implantação dos requisitos.

Acompanhamento da 

auditoria de certificação  

(validação) da RFB.

Preenchimento do 

Questionário de 

Autoavaliação (QAA) e 

acompanhamento das  

notificações do Centro OEA.

A forma Provoko de trabalhar

Conhecer o cliente e
suas necessidades

Ensinar e
fazer juntos

Avaliar os
resultados obtidos

Melhorar
sempre

Entendemos as necessidades e construímos juntos as soluções de forma sustentável.
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A certificação do Programa OEA somente será possível mediante uma validação física, que

consiste em uma visita à empresa pelos auditores da Receita Federal para verificar se as práticas

adotadas atendem as exigência dos requisitos do Programa.

3. Divulgação1. Validação física 2. Recomendação

Auditoria na empresa 

para verificar se as 

práticas atendem ao 

Programa. 

Recomendação 

para a certificação 

logo após a validação 

física.

Monitoramento remoto do 

Programa, mediante envio de 

evidências e atualização dos 

procedimentos e do QAA uma 

vez ao ano.

Revalidação da certificação a 

cada 3 anos.

Divulgação da certificação 

no Diário Oficial da União 

(DUO). 

O certificado estará 

disponível no Portal OEA.

4. Manutenção

Certificação e manutenção
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Clientes OEA
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Mais do que um convite, você está 

convocado para realizar o melhor que 

alguém pode fazer por si mesmo: o 
desenvolvimento de suas competências.

Para garantir o sucesso dessa jornada, 

nós queremos estar ao seu lado, 

transmitindo e construindo 

conhecimentos, multiplicando ideias e 

compartilhando o saber fazer.

convocado!
Você está
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