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ProjetoGriffe

Interveniente

Características da rotina operacional e modelo 
de negócios

Gestãode Risco Facilitação Comercial

Uso interno RFB

Fluxo de Trabalho

Inovação Enforcement

Declarações confiáveis

Processos bem instruídos
Compartilhamento de informações e sistemas

Processos mais ágeis e menores custos



Gestão de Riscos e Inovação em Fluxos de trabalho, Facilitação comercial e 
Enforcement

1)Melhor nível de serviço para o operador regular (Facilitação comercial)

1)Medidas dissuasórias ostensivas (Enforcement)

3) Revisão contínua dos fluxos de trabalho tomando por base o objetivo a ser
atingido e sua importância no nosso contexto de atuação

4)Aplicação da Gestão de Riscos em todos os processos

5)Foco permanente na Inovação

Uso interno RFB



Gestão de Riscos e Inovação em Fluxos de trabalho, Facilitação 
comercial e Enforcement

6) Capacitação e especialização como linha de base para as demais ações

7)Envolvimento e engajamento de todos os colegas

8) Alinhamento às melhores práticas nacionais e internacionais na atividade

9) Ambiente de trabalho que estimule a liberdade com responsabilidade

10) Valorização dos resultados

Uso interno RFB



Gestão de Riscos e Inovação em Fluxos de trabalho, Facilitação 
comercial e Enforcement– algumas medidas:

•Reforço (primeiro emergencial e depois permanente) à equipe de
despacho de importação
•Transferência de atividades vinculadas ao exame de valor para equipe
de procedimento especial
•Redução dos redirecionamentos para cumprimento de metas
•Reformulação completa do controle de regimes aduaneiros especiais,
com desligamento de condições no Siscomex
•Reformulação de procedimentos na exportação
•Reformulação de procedimentos na equipe de Pista
•Implantação do trânsito simplificado com dispensa de etapas
•Aproximação com o Órgão Central e participação ativa em pilotos
nacionais Uso interno RFB



Gestão de Riscos e Inovação em Fluxos de trabalho, Facilitação 
comercial e Enforcement– algumas medidas:

•Valorização dos canais de comunicação com o setor privado e
intervenientes do comércio exterior através do Colface outras
iniciativas
•Aplicação de rotinas para dispensa de conferência física e
documental de operações de baixo risco, como DSI Eletrônica, DSI
Papel e (em breve) Carnê ATA
•Reformulação das equipes de despacho aduaneiro, equipe de
regimes especiais e equipes dos Portos Secos
•Readequação do perfil de servidores da Sarad, reforço às equipes
EVR-Pista, Sapeae Gabinete
•Constituição da equipe de Inovação Uso interno RFB



Gestão de Riscos e Inovação em Fluxos de trabalho, Facilitação 
comercial eEnforcement– algumas medidas.

•Reincorporação de servidores às suas antigas atividades ou
lotações físic
•Mais de vintase eventos de capacitação no período
•Busca do fortalecimento das relações institucionais com outros
órgãos, especialmente a Polícia Federal
•Canal permanente de diálogo com a concessionária e aposta
(quase) incansável na negociação
•Tentativa (frustrada) de aproximação com a ANAC local e posterior
e ANAC nacional para tratativa do tema Resolução 515
•Abertura de alguns canais no órgão central para pleitos locais:
espaço para opinar no Alfandegamento, pilotos no GR e na AT,
remoção de colega de Brasília para VCP etc. Uso interno RFB



Gestão de Riscos e Inovação em Fluxos de trabalho, 
Facilitação comercial eEnforcement

Tempo Médio Despachojan/18

Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves

15,18
40

Eadi - Aurora 24,9759

Concessionária  Guarulhos 27,0393

Aeroportos Brasil -
Viracopos

19,4
153

Multilog - Clia Campinas 22,0546

Eadi-Libraport 67,6272

Tempo Médio Despachojun/19

Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves

7,4348

Eadi - Aurora 12,3665

Concessionária  Guarulhos 10,7474

Aeroportos Brasil -
Viracopos

14,3292

Multilog - Clia Campinas 29,0181

Eadi-Libraport 29,8041



Gestão de Riscos e Inovação em Fluxos de trabalho, 
Facilitação comercial eEnforcement

Tempo Médio Despachojan/18 Tempo Médio Despachojun/19

Aeroporto de Confins
327,1006

Eadi - Aurora 161,8209

Concessionária  Guarulhos 930,6100
Aeroportos Brasil - Viracopos

575,5145
Multilog - Clia Campinas 117,5577

Eadi-Libraport 761,8151

Variaçã

o

Aeroporto de Confins 155,1832 52,6%

Eadi - Aurora 156,3353 3,4%

Concessionária  Guarulhos 215,8512 76,8%

Aeroportos Brasil 
- Viracopos

440,6321 23,4%

Multilog - Clia Campinas 239,5522 -103,8%

Eadi-Libraport 246,8035 67,6%



Gestão de Riscos e Inovação em Fluxos de trabalho, 
Facilitação comercial eEnforcement

Aeroporto de Confins 155,1832 151,5620 2,33%

Eadi- Aurora 156,3353 95,7474 38,76%

Concessionária  Guarulhos 215,8512

166,236
6

22,99%

Aeroportos Brasil - Viracopos
440,6321

202,40
91

-54,06%

Multilog - Clia Campinas 239,5522 172,8636 27,84%

Eadi-Libraport 246,8035 167,6960 32,05%


