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Modalidades
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1
OEA-Segurança (OEA-S): certificação dos intervenientes de comércio exterior voltados
à exportação com base nos critérios de segurança aplicados à cadeia logística conforme
requisitos estabelecidos pela RFB e pela Organização Mundial das Aduanas (OMA).

OEA-Conformidade (OEA-C): certificação dos intervenientes de comércio exterior
voltados à importação com base nos critérios de cumprimento das obrigações tributárias
e aduaneiras.

OEA-Integrado: participação de órgãos anuentes ou entidades da administração pública
que exercem controle sobre operações de comércio exterior no Programa Brasileiro de
Operador Econômico Autorizado.

O Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (OEA) foi instituído pela Instrução 
Normativa/RFB n° 1.598/2015 e teve diversas atualizações desde então. 

Trata-se de um programa que certifica intervenientes (transportadores, agentes de carga, 
importadores e exportadores) em operações de Comércio Exterior que representem baixo grau 
de risco em suas operações, tanto em termos de segurança física da carga quanto ao 
cumprimento de obrigações tributárias e aduaneiras. 

A certificação como OEA tem caráter voluntário e a não adesão não implica impedimento ou 
limitação ao operador. Há, todavia, uma forte tendência de que empresas não certificadas 
passem a sofrer fiscalizações mais intensas por parte das autoridades fiscais e aduaneiras.

Modalidades:
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Benefícios

PwC

Gerais
Dispensa da 

apresentação de 
garantia no 

trânsito aduaneiro 
(OEA-S) Redução do 

percentual 
de canais de 
conferência 
para ~1,5%

Despacho sobre 
águas, dispensando 
armazenamento em 

pátio (OEA-C)

Conferência 
prioritária das 
declarações 
selecionadas

Benefícios 
concedidos 

pelas aduanas 
estrangeiras

Acesso 
prioritário para 

transportadores 
OEA (OEA-S)

Ponto de 
contato direto 

na Receita 
Federal

Parametrização 
imediata das 

declarações do 
exportador OEA

Consulta sobre 
classificação 

fiscal com 
solução proferida 
em até 40 dias 

(OEA-C)
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OEA-
Integrado

Conforme previsto na Portaria RFB nº 2.384/2017, o OEA-
Integrado é composto de um módulo de certificação principal da 
RFB, sendo OEA-Segurança ou OEA-Conformidade, e de 
módulos complementares de cada órgão ou entidade da 
Administração Pública participante. Desta forma, só é possível 
que uma empresa já certificada nas modalidades OEA-S ou OEA-
C, solicite a certificação como OEA-Integrado.

Assim, cada órgão interessado em participar dessa iniciativa 
deverá estabelecer um programa próprio de certificação de 
intervenientes da cadeia logística com vistas a facilitar o 
fluxo de mercadorias em operações de comércio exterior. 
Para isso, deverão ser definidos requisitos e critérios específicos 
a serem exigidos dos intervenientes da cadeia logística, seguindo 
o modelo estabelecido pela RFB.

Órgãos 
Anuentes

RFB
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Benefícios
OEA - Integrado

Cada órgão ou entidade da administração pública deverá definir os benefícios ou as medidas 
que serão outorgados aos operadores certificados.

Os benefícios deverão estar alinhados aos princípios do Programa OEA e do Acordo sobre a 
Facilitação de Comércio da Organização Mundial do Comércio (AFC), os quais preveem 
entre outras, as medidas de:

 Simplificação e racionalidade na exigência de documentos e informações;

 Simplificação e racionalidade na realização de inspeções e exames físicos; 

 Agilização na liberação de mercadorias;

 Pagamento diferido de taxas;

 Utilização de garantias globais ou garantias reduzidas; e

 Inspeções físicas nas instalações do operador autorizado ou em outro lugar autorizado.

Atualmente, são cinco os órgãos ou entidades da administração pública que já participam do 
OEA-Integrado. Abaixo elencamos cada órgão: 
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Estatísticas 
OEA

Até a data do fechamento deste relatório, em 31/OUTUBRO/2019, o Programa OEA havia 
certificado 432 funções e restavam em análise 86 requerimentos distribuídos entre os cinco 
Centros Regionais OEA.

Desde a entrada em vigor do Programa OEA, 230 requerimentos foram arquivados e 73 
tiveram seu pleito indeferido, conforme gráfico abaixo.

Fonte: Site da RFB.
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Comércio exterior - Programa OEA - Rito de exclusão de operador

30/12/2019 - Publicada a Portaria COANA nº 81 para dispor sobre o rito de exclusão, a título temporário ou 
preventivo, do operador de comércio exterior certificado no Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado.

Mapa certifica primeiras empresas no Programa como OEA-Agro

20/11/2019 - As empresas receberam a certificação OEA-Agro no evento que promoveu o controle integrado de 
fronteiras com países da América Latina.

http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/oea/noticias/2019/mapa-certifica-primeiras-empresas-no-
programa-como-oea-agro

Análise de certificação OEA está mais rápida!

31/10/2019 - Programa OEA divulga os dados referentes ao processo de certificação no 3º trimestre de 2019. 
Reduzido o tempo de análise da RFB para 3 meses.

http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-exportacao/oea/noticias/2019/analise-de-certificacao-oea-esta-mais-
rapida

Assinada Portaria Conjunta OEA-Integrado Inmetro

01/10/2019 - No dia 24 de setembro foi assinada Portaria que permite o início dos trabalhos do módulo complementar 
OEA-Integrado no âmbito do Inmetro.

http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/oea/noticias/2019/oea-integrado-inmetro

Pesquisa sobre o Despacho sobre Águas OEA

19/09/2019 - Solicitam-se respostas das empresas certificadas como OEA-C Nível 2 até 09/10/2019.

http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/oea/noticias/2019/pesquisa-sobre-o-despacho-sobre-aguas-
oea

Últimas 
atualizações do 
Programa OEA
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Acordos de Reconhecimento Mútuo (ARM) são acordos bilaterais celebrados entre Aduanas de 
países que possuam Programas de OEA compatíveis entre si, ou seja, os critérios de segurança e os 
procedimentos de verificação de ambos devem ser iguais ou semelhantes

Os principais objetivos são:
• As partes reconhecerem a autorização OEA uma da outra;

• As partes concordam em fornecer benefícios substanciais, comparáveis   e, sempre que possível, 
recíprocos para os operadores OEA reconhecidos.

• Melhora na competitividade das empresas OEA no comércio internacional

Benefícios:
• Maior eficiência econômica – redução de tempo e custos;

• Tratamento prioritário;

• Menor nível de risco e consequente redução de fiscalização;

• Facilidade comercial;

• Transparência e Confiabilidade entre as partes;

Etapas:

Acordo de 
Reconhecimento 
Mutuo 

Intenção

Assinatura 

de Planos de 

Trabalho em 

Conjunto

Validações 
Conjutas 

Troca de 
informações

Comparação 

dos

programas

Identificação 

dos 

beneficios 

Resultados e 

Formalização
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Acordo de 
Reconhecimento 
Mutuo 

Em outubro de 2019, o Brasil assinou o Acordo de Reconhecimento Mútuo com a China, 
conforme Receita Federal do Brasil. A entrada em vigência dos benefícios acima ainda 
depende de discussões entre as partes.

No acordo, a China oferecerá aos operadores certificados como OEA no Brasil alguns 
benefícios, dentre eles os seguintes:

• Percentual reduzido de inspeção 
documental e de mercadorias na importação 
e exportação;

• Prioridade de conferência de qualquer carga 
selecionada para inspeção física;

• Designação de um ponto de contato na 
Aduana Chinesa para comunicação, com a 
finalidade de solucionar problemas 
enfrentados pelos OEA brasileiros durante o 
despacho aduaneiro na China;

Fonte: Receita Federal
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Programas OEA 
na Ásia  

País 
Nome do 
Programa 

Data de 
lançamento 

Escopo Tipo de operador Legislação Benefícios 

China Enterprise 
Credit
Management 
Programme

01 de abril de 
2008 

Importação/
Exportação 

- Importadores;
- Exportadores;
- Fabricantes;
- Despachante;
- Armazéns;
- Outros.

Interim Measures of the 
General Administration of 
Customs of the People's 
Republic of China for 
Enterprise Credit 
Management (IMECM)

- Baixo grau de inspeção física;
- Prioridade nas formalidades aduaneiras; 
- Outras medidas de gestão fornecidas pela 

Administração Aduaneira; 
- Benefícios oferecidos pelas administrações aduaneiras 

dos países ou regiões com reconhecimento mútuo dos 
OEA.

- Outros.
Hong 
Kong, 
China

Programa de 
Operador 
Econômico 
Autorizado de 
Hong Kong 

02 de abril de 
2012

Importação/
Exportação 

Todos os operadores 
locais envolvidos nas 
atividades 
internacionais da 
cadeia de suprimentos. Participação Voluntária 

(não há legislação)

- Baixo grau de inspeção;
- Prioridade nas formalidades aduaneiras; 
- Fortalecimento da competitividade e da 

comercialização;
- Redução de perda de estoque, roubo e furto;
- Benefícios privilegiados concedidos por outras 

economias sob MRAs.. 

Japão AEO 2006 –
Exportadores 
2007 -
Importadores

Importação/
Exportação 

- Importadores;
- Exportadores;
- Operadores de 
Armazém;
- Despachante;
- Operadores logísticos 
(transportadoras, 
expedidores, 
companhias de 
navegação, 
companhias aéreas);
- Fabricantes.

Leis aduaneiras, Ordem 
do Gabinete, Portaria 
Ministerial e Ordem da 
DG do Departamento de 
Alfândega e Tarifas

- Conformidade refletida no exame e na inspeção;
- Apresentação da declaração de importação antes da 
chegada da mercadoria;
- Liberação de carga antes da declaração de pagamento 
dos tributos; 
- Declaração periódica de pagamento de imposto;
- Simplificação do procedimento de trânsito aduaneiro;
- Outros. 

Programa OEA – Países da Ásia 

Diversos países apresentam Programas de Operador Econômico Autorizado, na Ásia muitos tem seus próprios 
programas, dentre eles podemos destacar a China e o Japão, além do programa próprio de Hong Kong.

* Dados fornecidos pela OMA (Organização Mundial das Aduanas) no documento “COMPENDIUM of Authorized Economic Operator Programmes”

BB1
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BB1 Evandro, o benefício 3 foi traduzido de acordo com o que pude compreender do exposto no documento da OMA. No entanto,

como não sei se a tradução foi correta a frase orginal é: "Enhanced goodwill as a secure trader with industry "kitemark”, 

boosting Customs confidence".
Bruna Bunemer; 05/03/2020
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