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O que é o OEA?

O Programa Brasileiro de OEA consiste na certificação dos 
intervenientes em operações de comércio exterior envolvido na 

movimentação internacional de mercadorias a qualquer título que, mediante 
o cumprimento voluntário dos critérios de segurança aplicados à cadeia 

logística ou das obrigações tributárias e aduaneiras, conforme modalidade 
de certificação.

O Programa Brasileiro de OEA consiste na certificação dos 
intervenientes em operações de comércio exterior envolvido na 

movimentação internacional de mercadorias a qualquer título que, mediante 
o cumprimento voluntário dos critérios de segurança aplicados à cadeia 

logística ou das obrigações tributárias e aduaneiras, conforme modalidade 
de certificação.

OEA-S
Segurança

Exportação

OEA-C
Conformidade

Importação

OEA-P
Pleno

Imp. & Exp.



Quem pode se certificar?

Importador ou Exportador

Depositário de mercadoria sob controle aduaneiro

Operador portuário ou aeroportuário

Transportador

Despachante Aduaneiro

Agente de Carga



O processo de certificação no Programa O.E.A consiste na 

avaliação, pelo Centro O.E.A, dos procedimentos adotados 

pelo requerente para minimizar os riscos existentes em 

suas operações de Comércio Exterior. 

Processo de Certificação 



Parametrização imediata 
das declarações 

Aduaneiras 

Parametrização imediata 
das declarações 

Aduaneiras 

Percentual Reduzido 
canais de conferência 
Percentual Reduzido 
canais de conferência 

Designação de servidor da 
RFB para contato com o 

operador 

Designação de servidor da 
RFB para contato com o 

operador 

Participar na formulação e 
alteração de legislação para 

o Programa.

Participar na formulação e 
alteração de legislação para 

o Programa.

Utilização vantagens e 
benefícios dos ARM 

(Acordo 
Reconhecimentos Mútuo

Utilização vantagens e 
benefícios dos ARM 

(Acordo 
Reconhecimentos Mútuo

Principais Benefícios

Conferência prioritária das 
Declarações de Exportação 

e Importação 

Conferência prioritária das 
Declarações de Exportação 

e Importação 



Critérios por Modalidade

OEA-S: Blocos 1, 2 e 3   | OEA-C: Blocos 1, 2 e 4

� Cadastro atualizado nos sistemas da RFB;

� Unidades operacionais;

� Certificações em segurança e conformidade aduaneira; e

� Periodicidade de Auditorias.

� Cadastro atualizado nos sistemas da RFB;

� Unidades operacionais;

� Certificações em segurança e conformidade aduaneira; e

� Periodicidade de Auditorias.

� Condição financeira, patrimonial e econômica;

� Política de seleção de parceiros comerciais; 

� Política de recursos humanos;

� Histórico satisfatório de cumprimento da legislação aduaneira.

� Condição financeira, patrimonial e econômica;

� Política de seleção de parceiros comerciais; 

� Política de recursos humanos;

� Histórico satisfatório de cumprimento da legislação aduaneira.

BLOCO 1
Informações Gerais

BLOCO 1
Informações Gerais

BLOCO 2
Critérios de Elegibilidade

BLOCO 2
Critérios de Elegibilidade



Critérios por Modalidade

OEA-S: Blocos 1, 2 e 3   | OEA-C: Blocos 1, 2 e 4

� Controle das unidades de carga;

� Controle de acesso físico;

� Treinamento em segurança e conscientização de ameaças; e

� Segurança físicas das instalações

� Controle das unidades de carga;

� Controle de acesso físico;

� Treinamento em segurança e conscientização de ameaças; e

� Segurança físicas das instalações

� Sistema de contabilidade e registros fiscais;

� Classificação Fiscal

� Regularidade documentos instrutivos

� Rastreabilidade das mercadorias e insumos.

� Sistema de contabilidade e registros fiscais;

� Classificação Fiscal

� Regularidade documentos instrutivos

� Rastreabilidade das mercadorias e insumos.

BLOCO 3
Critérios de Segurança

BLOCO 3
Critérios de Segurança

BLOCO 4
Critérios de 

Conformidade

BLOCO 4
Critérios de 

Conformidade



Prazos para Certificação e Revisão

Certificação
Receita Federal

15 dias para análise dos requisitos de 
admissibilidade; e mais 90 dias para análise dos 

critérios de elegibilidade e específicos. Prorrogável por 
igual período, quando necessário.

15 dias para análise dos requisitos de 
admissibilidade; e mais 90 dias para análise dos 

critérios de elegibilidade e específicos. Prorrogável por 
igual período, quando necessário.

Revisão
Receita Federal

O OEA será periodicamente submetido a 
procedimento de revisão de sua certificação a cada 

período de 3 anos

O OEA será periodicamente submetido a 
procedimento de revisão de sua certificação a cada 

período de 3 anos



Procedimento para 
Certificação OEA

1º Requerimento de Certificação como OEA.

2º Questionário de Autoavaliação: Responder ao 
QAA e comprovar com documentos as respostas.

3º Relatório Complementar de Validação.

4º Protocolar o Pedido de Certificação: Solicitar 
a abertura formal do processo e entregar o QAA e o 
Relatório Complementar de Validação, conforme a 
modalidade de certificação, junto com a 
documentação para análise da RFB.

5º Certificação: Após aprovado o cumprimento de 
todos os requisitos e critérios, será expedido pela 
RFB, o Certificado de OEA.



Receita Federal do Brasil 

� Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) é um órgão subordinado ao

Ministério da Fazenda, que tem como

responsabilidade a administração dos

tributos federais e o controle aduaneiro,

além de atuar no combate à evasão fiscal

(sonegação), contrabando, descaminho,

pirataria e tráfico de drogas e animais.



Receita Federal do Brasil 

� Drogas 

� Armas 

� Ações Terroristas  



TÉCNICA “RIP-OFF ” 

Técnica "rip-off “ - A droga é inserida em uma
carga regular sem o conhecimento do proprietário.



TÉCNICA “RIP-OFF” 



Critérios de Segurança 

Critérios de 
Segurança 

Controle de Unidades da Carga

Controle de Acesso Físico 

Procedimentos de Segurança 

Segurança Física das Instalações 

Treinamento em Segurança 

Politica de Recursos Humanos 



Controle Unidades de Carga 

Inspeção de Container  - 7 Pontos 

Inspeção previa ao carregamento, minimizando o risco de transporte ilícito. 

� Parede dianteira 
� Lado esquerdo 
� Lado direito 
� Piso 
� Teto interior/exterior 
� Portas  interiores/exteriores 
� Exterior/sección inferior



Lacres e Selos de Segurança

� Aplicação de lacres de alta segurança em
containers e veículos com destino ao
exterior;

� Procedimentos que especifiquem como
se registra, controla e aplicam os lacres
de segurança em Containers e veículos
carregados;

� Todos os selos devem atender ou
exceder a Norma I.S.O 17712.



Lacres e Selos de Segurança

� Somente deverão ter acesso aos lacres

profissionais designados e treinados para

esta atividade, no intuito de manter a

integridade dos lacres e selos de segurança;

� Procedimentos para reconhecer e reportar

avarias ou rompimento nos lacres aplicados;



Lacres e Selos de Segurança Duplicados 



Monitoramento do Transporte de Carga

� Verificação do tempo gasto no translado; 

� Consistência entre a carga manifestada e física; e

� Detecção de incidentes e notificação aos responsáveis.



Controle de acesso as Instalações  

� Procedimentos no intuito de impedir o acesso de pessoas não autorizadas às
instalações da empresa.

� Áreas consideradas sensíveis caracterizam pontos de atenção.



Controle de acesso Físico 

� Sistema de identificação para controle
de acesso de colaboradores, visitantes,
terceiros e veículos;

� Identificação das áreas sensíveis a partir 
de resultados de gestão de riscos e 
restrição dos respectivos acessos.



Controle de acesso Físico 

� Acessos às áreas consideradas sensíveis, do ponto de vista de segurança
da cadeia logística, devem ser protegidas por barreiras físicas em função
de evitar acessos indevidos, bloqueando especialmente portas, portões e 
janelas.



Segurança Física das instalações 

� Procedimentos adotados para garantir a segurança física das instalações;

� Cercas perimetrais; 

� Ronda perimetral;

� Monitoramento das instalações; e

� Alarmes.



Conscientização de Ameaças

� Programa de capacitação permanente acerca de ameaças a cadeia de 
suprimentos; 

� Capacitação para reconhecer  tais ameaças e a quem reportar; 

� Difundir entre os prestadores de serviço de transporte as medidas e 
politicas de segurança adotadas. 



Monitoramento das Instalações 

� Monitoramento 24 horas através pessoal devidamente capacitado;

� Adequado posicionamento das câmeras; 

� Sistema de iluminação que garantam monitoramento sem prejuízo

das imagens;

� Eliminação de pontos cegos no perímetro;

� Backup e Redundância nas gravações. 



Monitoramento das Instalações 

Portarias de acesso Social e de Cargas 

Recebimento, Expedição, Preparação embarque

Warehouse

Perímetro  



Politica de Recursos Humanos  

Adoção de políticas com o intuito de inibir a contração e manutenção de

pessoas que possam atentar contra a segurança da cadeia Logística.

� Referências profissionais do candidato; 

� Análise de ocorrêcias nos últimos 36 meses, em caso de atuaçao em outros

intervenientes;  

� Historico de antecedentes, quando da ocupação de cargos considerados 

sensíveis.  



Estatísticas Programa O.E.A. 



Expectativa R.F.B.

� Adesão aproximada de 500 empresas importadoras e / ou exportadoras; 

� Representatividade aproximada de 20% das operações de COMEX; 

� Adesão de pequenas e médias  empresas. 
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