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The objective of this article is to present the main achievements of Brazil by adopting Trade Facilitation measures. 

We also focus on the key challenges related to the implementation of such measures in the country. In the final 

section, some conclusions are listed as well as suggestions for further research on the topic in Brazil. 

Introdução 

A Facilitação Comercial é um dos prin

cipais temas da Rodada Doha de negocia

ções multilaterais da Organização Mundial 

do Comércio (OMC) com o objetivo de al

cançar a simplificação, harmonização, pa

dronização e modernização dos procedi

mentos do comércio internacional. Os 

procedimentos de comércio internacional 

compreendem as atividades práticas e for

malidades envolvidas na coleta, apresenta

ção, comunicação e processamento de da

dos exigidos para a efetiva circulação de 

mercadorias. Por conseguinte, compreen

dem, basicamente, os trâmites aduaneiros, 

a logística, os procedimentos de licencia

mento e documentação, seguros e outras 

exigências financeiras que são impostas na 

entrada (importação) ou na saída (exporta

ção) de mercadorias dos países.1 

Essencialmente, a discussão do tema 

Facilitação de Comércio põe em prática a 

harmonização de determinadas regras entre 

os países, para promover maior eficiência, 

transparência e previsibilidade, baseando-se 

em normas, padrões e práticas internacio

nalmente reconhecidas. Com efeito, a faci

litação do comércio se consagrou como um 

potencial instrumento de redução de bar

reiras e custos de transação, contribuindo, 

ainda, para ampliar a competitividade dos 

Estados-membros. 

De acordo com o mandato para as ne

gociações sobre o tema na OMC, 2 os países 

devem esclarecer e aperfeiçoar aspectos 
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referentes às seguintes disciplinas do Acor
do Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, 
1994): 

artigo V (liberdade de trânsito); 

artigo VI I I (taxas e formalidades relaciona

das à importação ou exportação); e 

artigo X (publicação e administração dos 

regulamentos de comércio). 

O propósito desses artigos é melhorar a 

circulação, o desembaraço e a liberação de 

mercadorias, inclusive aquelas em trânsito 

aduaneiro. 

O objetivo geral das negociações, de que 

tratam o Acordo de Facilitação Comercial, 

é reduzir as formalidades burocráticas ba

seadas em papéis e integrar os sistemas 

informatizados (Aduana Eletrônica). Sobre 

o assunto, já se sabe que cada país, em razão 

das suas circunstâncias específicas e prio

ridades, deve definir o r i tmo e a forma 

apropriada de implementação dos princí

pios referentes à Facilitação do Comércio. 

Ou seja, não existe solução padronizada 

para todos os casos. O processo de negocia

ção do Acordo é realizado de forma que os 

países-membros apresentem suas propos

tas e discutam a redação do texto final, a 

ser aprovada no final da Rodada e, junta

mente, com os demais acordos. 

O Banco Mundial criou um índice para 

mensurar a Facilitação do Comércio, a par

tir de quatro análises: 

1) Acesso ao mercado; 

2) Administração aduaneira; 

3) Onfraestrutura em transporte e 

comunicação; 

4) Ambiente de negócios. 

Nesta avaliação, o Brasil ocupou, em 

2011, o 84° lugar, sofrendo uma retração com 

relação ao ano anterior em razão do avanço 

de outros países.1 Para 2012, houve uma 

variação negativa de sete posições: o Brasil 

ocupou a 121 a. Posição entre os 183 países 

analisados na pesquisa. 4 O documento 

destacou a necessidade de melhorias em 

áreas específicas, como as reformas adua

neiras, o combate à corrupção, a solução 

para os atrasos de importações e as inspe

ções excessivas e /ou desnecessárias. A 

importância do transporte regional para o 

escoamento das cargas e a necessidade de 

investimentos em meios e processos eletrô

nicos também foram ressaltadas. 

Outro ponto aferido pelo estudo foi com 

relação aos custos derivados de atrasos 

procedimentais, que ocorre por consequên

cia da baixa eficiência dos serviços portuá

rios e dos serviços providos pelos órgãos 

governamentais intervenientes. Estes atra

sos se devem a problemas como falta de 

pessoal qualificado, equipamentos inade

quados, baixos níveis de automatização, 

baixa produtividade e falta de incentivo dos 

agentes. O tempo médio necessário para o 

processamento das operações de comércio 

exterior, extraídos da referida pesquisa do 

Banco Mundial , mostrou que, enquanto o 

tempo médio para exportar em Cingapura 

é de quatro dias, nos Estados Unidos e 

Holanda são seis dias, no Brasil poderá 

chegar a 13 dias.5 

Para lidar com as várias dificuldades 

apontadas acima, o país tem tomado várias 

medidas que corroboram com a visão de 

que o governo brasileiro está envolvido na 

implementação das propostas do Acordo 

de Facilitação Comercial. O presente artigo 

discorre sobre os avanços realizados pelo 

país com tais medidas para simplificar as 

operações de comércio exterior no Brasil e 

assimilar os grandes desafios na imple

mentação de tais medidas. O artigo se 

baseia no Acordo de Facilitação Comercial 

que está em negociação na atual rodada 

de negociações em Doha da OMC. 6 U t i l i 

zou-se como diretriz o "guia de autoava-

liação", 7 desenvolvido pelo Banco Mun

dial, em parceria com a OMC, para auxiliar 
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os Estados-membros da OMC a mensurar 
os avanços e necessidades do Acordo de 
Facilitação Comercial. 

Na seção "Medidas em curso e avanços 
da Facilitação Comercial no Brasil" deste 
artigo, são analisadas as principais medidas 
de Facilitação do Comércio adotadas pelo 
país; os avanços e problemas identificados. 
A seção "Desafios da Facilitação Comercial 
no Brasil" aborda os desafios observados 
até o presente momento. Por fim, as con
clusões e sugestões para a continuação do 
sobre tema em questão. 

Medidas em curso e 
avanços da Facilitação 
Comercial no Brasil 

Nesta seção, são apresentadas as ações 
governamentais e a análise da adaptação 
do Brasil em seus processos para simplifi
car as operações, harmonizar os procedi
mentos e agilizar o comércio exterior no 
país, dentro do contexto da Facilitação 
Comercial. Avaliou-se o progresso das 
medidas em 14 diferentes áreas, que vão 
desde a adoção de sistemas informatizados 
de Janela Única, até medidas para melho
rar o funcionamento da Aduana e a sua 
relação de interdependência com os ope
radores privados e demais órgãos interve
nientes de governo. 

Grupo Técnico de Facilitação 
do Comércio (GTFAC) 

Para responder aos desafios da implan
tação da simplificação do comércio exterior 
no país, o governo brasileiro estabeleceu 
prioridade ao tema e criou, em março de 
2008, o Grupo Técnico de Facilitação do 
Comércio (GTFAC) 8 ligado à Câmara de 
Comércio Exterior (Camex) do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

(MDIC). A criação de tal comitê está prevista 
nas diretrizes de Facilitação Comercial da 
OMC aos países-membros.9 O GTFAC, além 
de auxiliar na adequação do país para ade
r i r aos Acordos, como a Convenção de 
Istambul, Viena e a Convenção Revisada de 
Quioto, atua como um mecanismo de im
plementação das propostas do Acordo de 
Facilitação Comercial na harmonização dos 
procedimentos de comércio exterior e o 
alinhamento das práticas no país aos pa
drões internacionais. 

A Camex coordena cerca de vinte órgãos 
intervenientes de governo no comércio 
exterior brasileiro e busca, dentre outros, 
reduzir o tempo de despacho e liberação de 
mercadorias; eliminar duplicidades; melho
rar continuamente a coordenação entre os 
órgãos envolvidos; e rever e atualizar os 
procedimentos de rotinas de atendimento 
ao setor privado por parte dos órgãos de 
controle no Brasil. 

O GTFAC enfrenta desafios para coor
denar as medidas, com ação efetiva limita
da "em função da falta de poder vinculan-
te das normas editadas em relação aos 
principais atores",10 onde cada um dos in
tervenientes é responsável pela criação de 
seu próprio regimento e por desenvolver 
seus próprios sistemas, o que dificulta a 
comunicação e o compartilhamento de in
formações obtidas, gerando repetidas exi
gências documentais e atrasos na liberação 
de mercadorias. 

Ass im, aponta-se a necessidade da 
criação de uma base de cooperação coor
denada, que seja firmada em decreto para 
determinar diretrizes únicas e alcançar o 
sucesso na implantação de projetos para a 
Facilitação Comercial no país, como, por 
exemplo, o "Guichê Único de Comércio 
Exterior", proposta brasileira para o Single 

Window da OMC. 

Faz-se necessário, também, que se esta
beleça "uma autoridade superior a estes 
órgãos que determine que esta cooperação 
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deva ocorrer" para definir metas e cobrar 
resultados para cada órgão participante." 
Com esta medida, será possível convergir 
decisões pontuais de cada um dos interve
nientes, que já possuem estratégias internas 
para simplificar suas operações, em uma 
ação conjunta que, harmonize a exigência 
das informações, tornando a liberação de 
mercadorias nos portos brasileiros mais 
céleres, para adequar o país às propostas 
da negociação. 

Janela Única de comércio exterior 

O Sistema Integrado de Comércio Exte
rior (Siscomex) foi desenvolvido em 1992 
pelo Serviço Federal de Processamento de 
Dados (Serpro), órgão de Tecnologia da In
formação e Comunicação do governo fede
ral, com a proposta de integrar todas as in
formações exigidas nas operações de comér
cio exterior e fornecer amplo acesso às infor
mações de carga. É a ferramenta utilizada 
pelo governo brasileiro para analisar e libe
rar mercadorias que entram e saem do país. 

Hoje, o sistema encontra-se desatualiza
do, apresentando alguns problemas, dentre 
os quais destacam-se: 

1) duplicidade de atividades nos proces
sos, como exigência de documentos e 
informações que a Receita Federal do 
Brasil (RFB) já possui em seu banco de 
dados; e 

2) ausência de integração da RFB com os 
principais órgãos anuentes, o que obsta 
o acesso às informações no sistema sobre 
autorização dos anuentes aos importa
dores, como por exemplo, a Agência de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) ou o Minis
tério da Agricultura e Pecuária (Mapa), 
que são responsáveis, pelo controle de 
medicamentos e inspeção de pallets de 
madeira, respectivamente. O resultado 
é a geração de atrasos na liberação das 
mercadorias. 

Neste caso, os problemas acabam por 
descaracterizar o Siscomex de sua função 
primordial, que é a de ser um centralizador 
de dados, tornando-se necessária a execu
ção de procedimentos manuais para todas 
as cargas, o que vai contra aos critérios de 
gerenciamento de risco.1 2 

Atualmente o sistema passa por algu
mas reestruturações para adequar-se à ne
cessidade de agilização das operações de 
comércio exterior e aos moldes da proposta 
de Janela Única (Single Window)13 da OMC 
e da Organização Mundia l das Aduanas 
(OMA). A Camex (2012) recomenda o de
senvolvimento de um novo sistema de 
Janela Única para o país, o Siscomex I I , a 
partir de uma profunda revisão do que foi 
feito desde a introdução do Siscomex e do 
PSP para a introdução de um novo modelo 
condizente com a realidade do comércio 
exterior brasileiro atual e com o realinha-
mento com as melhores práticas observadas 
internacionalmente. Tal desenvolvimento 
seria precedido de uma análise detalhada 
dos processos, exigências de dados e docu
mentos utilizados pelos diversos interve
nientes no comércio exterior e das respec
tivas bases legais e regulamentações, para 
levantar as informações necessárias à re
formulação dos processos de cada órgão 
para que sejam harmonizados entre si 
pela Janela Única. 

Mas, conjuntamente com a elaboração 
do sistema, é necessária a adequação das 
leis pertinentes ao comércio exterior e das 
normas procedimentais que as implemen
tam. Finalmente, o Siscomex II deve atuar 
como ponto concentrador dos dados e do
cumentos de comércio exterior, deixando-se 
a gestão das informações por conta dos 
sistemas de cada órgão, que devem contar 
com ferramentas de inteligência pertinentes 
às atividades específicas de cada um. No 
mesmo endereço de acesso ao Sistema da 
Janela Única na internet, os órgãos anuentes 
devem compartilhar as informações úteis, 
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acerca das normas, procedimentos, exigên

cias e restrições para se realizar as opera

ções de comércio exterior e status da mer

cadoria em trânsito, disponibilizando-as 

aos operadores e órgãos envolvidos. 

Porto Sem Papel 

Com o intuito de aumentar a eficiência 
das operações nos 35 portos brasileiros, a 
Secretaria Especial de Portos da Presidência 
República (SEP/PR) elaborou o programa 
Porto Sem Papel (PSP) para concentrar, de 
forma eletrônica, informações enviadas 
pelas agências marítimas para a liberação 
de atracação e operação dos navios em um 
único portal. De acordo com o governo, 1 4 o 
PSP visa eliminar o trâmite de "112 docu
mentos, em diversas vias, e 935 informações 
em duplicidade junto às seis autoridades 
anuentes (Polícia Federal, Anvisa, Delega
cia da Receita Federal, Vigiagro e Autor i 
dade Portuária), preservando todos os seus 
aspectos inerentes ao sigilo e a segurança 
das informações", o que "reduzirá em mé
dia 25% o tempo de estadia dos navios nos 
portos". 

Para a sua implantação, estão sendo 
utilizados recursos no valor de R$ 500 mi
lhões do Programa de Aceleração do Cres
cimento - PAC 1 5 e, até o presente momento, 
em sua primeira fase de implementação, o 
PSP foi desenvolvido apenas para embar
cações, mas ainda não foi estruturado para 
incluir o controle de cargas. Segundo a SEP, 
atualmente 15 portos já estão operando com 
o sistema. São eles: Rio de Janeiro, Santos, 
Vitória, Salvador, Aratu, Ilhéus, Fortaleza, 
Belém, Barra do Riacho, Niterói, Itaguaí, 
Angra dos Reis, Forno e, recentemente, 
Recife e Suape. Em agosto de 2012, serão 
incluídos os portos de Cabedelo, Natal, 
Areia Branca e Maceió. O planejamento é 
de que todos os 35 portos brasileiros este
jam incorporados no programa PSP até o 
primeiro semestre de 2013. 

O desafio é alcançar sua finalidade de 
concentrador de dados portuários, uma vez 
que como ainda não ocorreu a troca de in
formações com o Siscomex, há atrasos na 
liberação das mercadorias, devido à auto
rização sequencial de cada anuente, que 
deveria acontecer de forma concomitante 
para acelerar o processo. Apesar de alguns 
problemas identificados, inclusive com 
relação às exigências documentais, é possí
vel avaliar positivamente o cenário da 
proposta do PSP, uma vez que, além de 
diminuir o tempo de estadia dos navios nos 
portos, haverá redução de custos operacio
nais, tornando-se possível para as empresas 
transferir a redução dos custos do ship para 
o valor do frete. 

Operador Econômico Autorizado 
(OEA) 

Outra proposta que visa simplificar o 
comércio exterior no país é a implantação 
do Operador Econômico Autorizado (OEA), 
um sistema de credenciamento para opera
dores legítimos e confiáveis com menores 
entraves nas suas transações de comércio 
exterior. 

A tentativa feita no Brasil, acerca deste 
conceito, foi o Regime Aduaneiro Expresso 
- Linha Azul , 1 6 idealizado para os exporta
dores e importadores que atendem a requi
sitos de confiabilidade para o controle 
aduaneiro e têm, em contrapartida, suas 
operações direcionadas para o canal verde 
de verificação. 

No Brasil, isso não ocorreu nos moldes 
da OMC, mas configurou-se de forma mais 
restrita por meio da adoção de mecanismos 
de Customs Compliance (ou Programa de 
Observância Aduaneira), que facilita a libe
ração da carga mediante controle dos pro
cessos pela Aduana, mas que certifica apenas 
um elo da cadeia logística (isto é, a gestão de 
risco não cobre toda a cadeia produtiva). 
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O Linha Azu l não preenche todos os 
requisitos necessários para que se possa 
afirmar que o Brasil adota um programa de 
OEA completo. Além disso, extensa série 
de documentos comprobatórios a serem 
apresentados junto à Receita Federal foi um 
ponto levantado junto às empresas e con
siderado o principal entrave para imple
mentação de um regime de OEA no Brasil, 
além dos altos custos arcados pelas empre
sas para se habilitar e se adaptar ao progra
ma. 1 7 Outrossim, a restrição em operar so
mente com o segmento industrial e impo
sições financeiras para a adesão ao progra
ma 1 8 l imitam o uso desta estratégia para a 
promoção da eficiência do comércio exte
rior do país, conforme evidencia a baixa 
adesão atual ao Programa: hoje, em todo o 
território nacional, somente 46 empresas 
estão habilitadas à Linha Azul . 

A proposta do OEA completo e os acor
dos de reconhecimento mútuo são essen
ciais para que o Brasil possa harmonizar e 
simplificar os procedimentos aduaneiros, 
contribuindo assim para a meta de facilita
ção do comércio e segurança da cadeia de 
abastecimento, necessária ao desenvolvi
mento contínuo do comércio exterior bra
sileiro de mercadorias.19 Apesar do avanço 
da discussão no país, ainda não foram 
executadas ações com foco na sua imple
mentação. 

Disponibilidade das informações 

De acordo com a O M C , cada país-
-membro deve publicar as informações 
prontamente e com fácil acesso através da 
internet. Neste contexto, o país avançou 
com a criação do Portal Brasileiro de Co
mércio Exterior (PBCE),2" cujo propósito é 
disponibilizar dados relacionados a proce
dimentos de importação, exportação e 
trânsito, além de orientar os operadores do 
comércio exterior. Com efeito, a proposta 
do projeto foi formada por duas frentes: 

1) Informativa - através da centralização 
de dados, legislação pertinente, estatís
ticas e informações sobre acordos inter
nacionais -; e 

2) Consultiva - denominada de "Comex 
responde", e elaborada com base na Lei 
de Acesso à Informação2 1 e a partir da 
proposta da OMC sobre a criação de 
centros de informação (ou Enquiry 

Points22), que garante a realização de 
consultas e atendem a demanda por 
orientações e informações específicas 
relacionadas ao comércio exterior no 
país. A versão consultiva serve também 
para solicitação de documentos que 
devem ser enviados no prazo de até 30 
dias, conforme disciplinou a nova Lei 
de Acesso à Informação, criada no país 
para ampliar a transparência das ações 
públicas. 

Em sua fase atual, o website ainda preci
sa de melhorias relacionadas à integração 
de informações dos anuentes e a disponi
bilização da opção por acesso nos idiomas 
oficiais da OMC (inglês, francês e espa
nhol), para atender plenamente à proposta 
do Acordo de Facilitação Comercial. 

Capta 

A mais nova iniciativa do governo bra
sileiro para facilitar o acesso às informações 
é o sistema de Consulta aos Acordos de 
Preferências Tarifárias - (Capta23), ferra
menta de divulgação eletrônica dos acordos 
comerciais brasileiros. O sistema foi desen
volvido para simplificar a identificação de 
produtos beneficiados por acordos comer
ciais e foi elaborado com base na proposta 
de ampliar o acesso às informações da 
OMC. 2 4 A medida serve de ferramenta para 
facilitar o acesso ao conteúdo firmado em 
acordos que antes precisavam ser ampla
mente pesquisados, mas somente eram 
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disponibilizados no formato original e le
gal, firmado entre os países signatários de 
cada acordo. 

O modelo utilizado como referencial 
para a criação do Capta foi baseado no EWs 

TARIC Online Customs Tariff Database, de
senvolvido na União Europeia em 1987, 
com o intuito de concentrar informações 
sobre tarifas aduaneiras em um banco de 
dados on Une com integração de todas as 
medidas relativas à legislação aduaneira, 
comercial e agrícola. Ao integrar a codifi
cação dessas medidas, a aplicação se torna 
uniforme por todos os Estados-membros da 
do bloco europeu e oferece para todos os 
operadores econômicos, uma visão clara de 
todas as medidas a serem tomadas na im
portação ou exportação de mercadorias. 

A ferramenta mostrou-se eficiente, sendo 
ulteriormente adotada em 2010, pela OMC, 
que desenvolveu o "Tariff Analysis Online",25 

sistema que apresenta informações tarifárias 
de seus países-membros, armazenadas em 
banco de dados com as informações com
pletas sobre tarifas aplicadas e que de forma 
semelhante ao sistema europeu, identifica 
através do código padrão do Sistema Har
monizado (SH), todos os membros da OMC, 
utilizando-se de informações provenientes 
de documentos apresentados à Base Inte
grada de Dados da OMC (BID). O projeto 
Capta foi implementado no país em parce
ria com o governo britânico, por meio da 
Embaixada do Reino Unido no Brasil, em 
setembro do ano passado. 

Consolidação das normas 
de comércio exterior 

O comércio exterior brasileiro apresenta 
um cenário bastante complexo, caracteriza
do por uma grande diversidade de normas 
que regem suas operações, com alterações 
constantes, além da falta de centralização 
destas informações. Aproximadamente, são 
17 órgãos intervenientes governamentais 

que atuam nas operações de comércio ex
terior e, hodiernamente, mais de 1.200 leis 
vigentes no setor, como as Resoluções emi
tidas pela Camex, as Portarias do MDIC e 
de sua Secretaria de Comércio Exterior -
Secex, as Portarias Interministeriais, as 
Normas Cambiais e Instruções Normativas 
da RFB, e muitas outras regulamentações 
específicas. 

Neste sentido, o país já demonstra as
pectos positivos em prol da adequação da 
proposta do Acordo de Facilitação Comer
cial, 2 6 simplificando os processos através da 
consolidação das normas referentes ao co
mércio exterior brasileiro, através da cria
ção do Grupo Técnico Interministerial de 
Consolidação (GTIC), com a atribuição de 
elaborar a proposta de modernização e 
consolidação da legislação interna sobre 
comércio exterior. 

Ademais, juntamente, foi criado um 
processo de consultas públicas aberto à 
população, através de um canal de acesso, 
para sugestões durante o processo de revi
são das normas. Por exemplo, a Portaria 
23/2011 da Secex / M D I C que agrupou as 
normas e os procedimentos administrativos 
a serem observados nas operações de im
portação, exportação e do regime especial 
de Drawback. 2 7 

Aduana brasileira 

De acordo com o Relatório Global Ena-

bling Trade Report 2012, do Fórum Econômi
co Mundial , 2 8 que mede, entre outros que
sitos, a "Eficiência da Administração 
Fronteiriça", o Brasil ocupa a 83a posição 
dentre 132 países. Já quando o fator espe
cífico analisado é a "eficiência da adminis
tração aduaneira", a posição cai para 99a no 
ranking e para 101 a, quando analisada a 
"eficiência dos procedimentos de importa
ção e exportação". 

Todo o procedimento relacionado aos 
trâmites aduaneiros se apresenta como um 
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grande entrave à competitividade interna

cional do país. E, segundo a Confederação 

Nacional das Indústrias - CNI , 2 9 tais barrei

ras burocráticas ao comércio de mercado

rias desestimulam a atração de investimen

tos que dependem de fluxos rápidos e 

previsibilidade na liberação da carga. A f i 

nal, a participação em cadeias produtivas 

globais exige que, para tornarem-se com

petitivas, as empresas brasileiras possam 

contar com rapidez no desembaraço adua

neiro dos insumos importados e dos pro

dutos finais exportados. 

Para tentar melhorar a eficiência adua

neira no país, o governo brasileiro desen

volveu, em parceria com o Banco Mundial, 

o Programa de Assistência Técnica para o 

Crescimento Econômico Equitativo e Sus

tentável - Pace,30 que tem por objetivo 

buscar a promoção de reformas microeco-

nômicas, nas áreas de logística, clima de 

negócios, sistema financeiro e inovação. E, 

dentro deste programa, no âmbito da Se

cretaria da RFB, foi criado o "Plano de 

Modernização da Aduana Brasileira" -

PMAB, 3 1 sendo desenvolvido com apoio da 

empresa de consultoria Pricewaterhouse 

Coopers (PwC). O PMAB tem como objeti

vo o aprimoramento dos processos relativos 

à atividade aduaneira, além de aumentar a 

competitividade do país no cenário inter

nacional. O Relatório realizado para o 

projeto mapeou somente os processos ad

ministrativos da RFB, mais especificamen

te os relacionados à eficiência da Aduana 

no país, a fim de criar um diagnóstico de

talhado sobre a realização dos processos 

relativos ao comércio exterior e apontar 

medidas eficientes para sua modernização. 

E fundamental ressaltar que o objetivo 

do PMAB foi executar um mapeamento 

interno de operações técnicas dos sistemas 

eletrônicos em utilização e dos processos 

executados pelos agentes públicos: técni

cos, analistas e auditores. No entanto, 

após a divulgação do relatório preliminar 

descritivo, suas várias recomendações não 

foram implantadas. Estas propostas im

plicam na necessidade de: 

1) Treinamentos específicos; 

2) Padronização de processos; 

3) Ampliação do trabalho integrado com 

outros órgãos de governo, como a Po

lícia Federal (PF), a Anvisa e os minis

térios do Meio Ambiente ( M M A ) e o 

Mapa; 

4) Realização de investimentos na estrutu

ra física e em equipamentos; e 

5) Mudança no foco de atuação dos ser

viços de vigilância, fiscalização e re

pressão, atualmente mais voltados 

para documentos e avaliação de mer

cadorias, do que para transparência de 

suas ações. 

Gestão de risco 

Outro tema de extrema relevância no 

Acordo de Facilitação Comercial é o uso da 

análise de riscos3 2 para promover a libera

ção de mercadorias de forma mais célere. 

O Acordo aponta para a necessidade de se 

eliminar a totalidade das inspeções físicas 

nas cargas que incluem mercadorias que 

não apresentam risco ou não possuem 

tributos a recolher. A proposta é que os 

países utilizem critérios seletivos para tal 

análise,33 tais como o Sistema Harmonizado 

de Mercadorias - SH, 3 4 os Certificados de 

Origem, a Valoração Aduaneira e o propó

sito da carga estar no território aduaneiro, 

entre outros. 

A utilização de análise de risco é uma 

tendência mundial na gestão do comércio 

exterior. As ferramentas disponíveis da 

OMA, incluindo a Convenção de Quioto 

Revisada (CQR) e as orientações sobre ges

tão de risco, prevêem a sua utilização pelos 

países membros. Contudo, de acordo com o 

GTFAC, 3 5 atualmente o Brasil não utiliza 

informações antecipadas para conferir 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



previsibilidade à seleção de mercadorias 
destinadas à inspeção física. 

Para adequar o controle aduaneiro a 
esta medida, a RFB criou, em julho de 2012, 
o Centro Nacional de Gerenciamento de 
Riscos Aduaneiros (Cerad), para coordenar 
os processos de inteligência e analisar o 
risco operacional das atividades de fiscali
zação aduaneira em todo o país, de forma 
a permitir à RFB aprimorar seus métodos 
de controle. 

O objetivo é avançar para que em breve 
seja possível o compartilhamento das infor
mações sobre gestão de risco entre os órgãos 
intervenientes, garantindo que uma gestão 
de risco inteligente ocorra previamente à 
chegada da mercadoria ao país, permitindo 
assim a parametrização3 6 antecipada. 

Finalmente, o conceito de Operador 
Econômico Autorizado (OEA) que se busca 
implantar no país, também deverá avançar 
na análise subjetiva da gestão de risco, em
bora haja ainda a necessidade de dar conti
nuidade às ações para sua efetiva realização. 

Gestão unificada e coordenada 
do comércio exterior 

A falta de um organismo único que 
coordene e gerencie a ação dos intervenien
tes no comércio exterior brasileiro também 
gera problemas que acabam se constituindo 
em um gargalo logístico no país. Entre tais 
problemas estão a falta de coordenação 
entre os órgãos anuentes do governo e o 
longo período de atraso e paralisação devi
do a greves de servidores ou à inspeção 
mais rigorosa das mercadorias, que causam 
prejuízos significativos aos operadores de 
comércio exterior, impactando na previsi
bilidade das operações e no aumento de 
tempo e custos de armazenagem. 

Recentemente, o porto de Santos chegou 
a registrar 87 navios parados aguardando 
para atracar no cais santista por conta da 
paralisação da Anvisa, órgão responsável 

pela emissão do documento que autoriza a 
entrada de navios e passageiros nos portos 
do país. Também há pouco tempo, a RFB 
pôs em prática uma operação para aumen
tar o rigor nas operações de comércio exte
rior em razão do comércio desleal - prática 
de fraudes como o subfaturamento, a 
triangulação e a utilização de falsa classifi
cação fiscal:37 A Operação Maré Vermelha 
causou obstáculo no fluxo de entrada e 
saída de mercadorias dos navios, ao permi
tir somente a atracação de, em média, 15 
navios por dia, ou seja, menos da metade 
dos navios que movimentavam mercado
rias diariamente no porto santista.38 

Com a fiscalização de um volume 77% 
maior,39 o objetivo foi aumentar a percepção 
de risco para os fraudadores, mas a operação 
acabou por aumentar os custos logísticos, 
dos quais se destaca a demurrage,40 uma vez 
que aumenta o número de cargas fiscalizadas 
no chamado "canal vermelho" do sistema.41 

Operações como a "maré vermelha" 
seguem na contramão da proposta principal 
da Facilitação Comercial, que visa reduzir 
os custos gerados com o cumprimento de 
exigências e o tempo despendido em cada 
um dos procedimentos aduaneiros, uma vez 
que adiciona custos às transações comerciais 
e compromete a previsibilidade das opera
ções, impactando diretamente a competiti
vidade do país. Neste ponto, o desafio é a 
adoção de um sistema mais eficaz de geren
ciamento de riscos no país, que permite uma 
fiscalização mais rigorosa somente para as 
mercadorias de maior risco. 

Mas, por parte da RFB, há medidas que 
devem corroborar com a gestão unificada 
e coordenada, como a implantação de um 
sistema de Data Warehouse,42 que segundo 
o Serpro, garante um ambiente de armaze
namento de banco de dados integrados, 
consolidados e organizados por assunto e 
históricos, cujo propósito é fornecer suporte 
à tomada de decisão para o governo e para 
a organização de comércio exterior.4 3 
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Qualificação dos intervenientes 

Na busca por melhorar a qualidade dos 

serviços prestados na área de comércio 

exterior e evitar erros que atrasam o pro

cesso de liberação de cargas, o país fez 

avanços significativos buscando aprimorar 

a qualificação de seus intervenientes. Para 

atingir tal objetivo, criou programas como 

o "erro zero no despacho",4 4 coordenado 

pela RFB, que capacita operadores portuá

rios, importadores, exportadores e profis

sionais relacionados ao comércio exterior 

no país, com o intuito de esclarecer pro

cessos e evitar a demora desnecessária na 

liberação causada por erros. 

Também neste sentido, a RFB está elabo

rando o "programa de aperfeiçoamento e 

capacitação de servidores públicos em co

mércio exterior" 4 5 que, através de dois mó

dulos, um administrativo e outro aduaneiro, 

ministrará treinamentos para permitir aos 

servidores de órgãos anuentes desenvolver 

uma visão sistêmica da importância de suas 

atividades para o desenvolvimento do co

mércio e do aumento da competitividade 

do país. 

Além disso, a RFB criou o "cadastro 

aduaneiro informatizado de intervenientes 

no comércio",4 6 sistema único para recadas-

trar despachantes aduaneiros, garantindo 

veracidade às informações prestadas. Ou

trossim, foi implantada a obrigatoriedade de 

um exame nacional para atestar os conheci

mentos destes profissionais47 e que servirá 

de base para regulamentar a categoria que 

hoje é responsável por cerca de 95%4 8 dos 

processos documentais referentes à impor

tação e exportação de mercadorias no país. 

Logística e infraestrutura 

A avaliação da infraestrutura brasileira 

apresentada pelo Fórum Econômico Mun

dial em 20114 9 coloca o país na 73a posição 

da classificação geral, dentre os 132 países 

analisados. O estudo aponta também que 

muito ainda precisa ser melhorado na área 

de transportes, ficando o Brasil em 109° 

lugar no ranking, com problemas identifi

cados principalmente na infraestrutura 

logística nos portos do país (121 a colocação). 

Problemas na infraestrutura acarretam 

aumentos nos custos e podem comprometer 

a eficiência das operações portuárias no 

país, gerando gargalos para o escoamento 

da carga que chega ao porto e criando obs

táculos no dinamismo das operações e, 

assim, para plena implantação da Facilita

ção Comercial. 

Como aponta estudo recente da Organi

zação para a Cooperação e Desenvolvimen

to Econômico - (OCDE), o comércio inter

nacional pode sofrer impacto significativo 

por uma infraestrutura de transporte inefi

ciente. Ressalta-se, também, que o investi

mento em melhores serviços de logística é 

uma necessidade primordial para reduzir 

os custos de comércio e melhorar a compe

titividade das exportações de um país.5 0 

Sob este prisma, o Ministério dos Trans

portes tem avançado com uma proposta 

para modificar a matriz de transporte, 

buscando maior agilidade na movimenta

ção de cargas pelo país. A matriz de trans

portes brasileira hoje é composta por 60% 

de sua movimentação através do modal 

rodoviário, que enfrenta sérios problemas 

relacionados à conservação e ao conges

tionamento do uso, conforme aponta o 

estudo recente do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada - (IPEA). 5 1 Ou seja, 

somente um terço dos 57 mi l km de rodo

vias sob administração federal estão em 

boas condições, ponto que impacta signi

ficativamente os custos gerados por pro

blemas de acesso e encarece o produto final, 

reduzindo a competitividade. 5 2 

De outra parte, o estudo do Ministério 

dos Transportes apontou que o predomínio 

da alocação da carga no modal rodoviário 

se deve a fatores como confiabilidade, prazos 
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e tempos de entrega, além de questões de 
natureza fiscal.5 3 Uma melhor distribuição 
de cargas entre os principais modais de 
transporte foi proposta no novo Plano Na
cional de Logística e Transportes (PNLT), 5 4 

cuja meta está na atração de investimentos 
públicos e privados para o desenvolvimen
to dos modais ferroviário e aquaviário, que 
foram responsáveis em 2011 pela movimen
tação de 20,9% e 13% da carga, respectiva
mente.5 5 Tal plano deverá marcar uma nova 
etapa de planejamentos de um novo mode
lo integrado de infraestrutura para o Brasil, 
com projetos que interligam rodovias, fer
rovias e hidrovias aos portos e aeroportos 
do país e envolvem mudanças na legislação, 
bem como o uso de concessões e Parcerias 
Público-Privadas (PPP's), como as anuncia
das nos últimos dias pelo governo brasilei
ro, que apresentou Um novo pacote de 
concessões que passará para a iniciativa 
privada o direito de administrar rodovias e 
ferrovias, para auxiliar na redução do custo56 

logístico no país. 

Outra ação importante para acelerar as 
operações de comércio exterior é o investi
mento em infraestrutura garantir a integra
ção dos modais e mudar a matriz de trans
porte no país, feito no âmbito do PAC 2, 5 7 

dentre os quais cabe destacar a duplicação 
da via férrea da concessionária América 
Latina Logística (ALL) na baixada santista. 
O projeto elevará de 30 para 60 o número 
de trens em circulação na margem direita 
do Porto de Santos e ampliará em duas 
vezes a capacidade total da malha, tornan
do a exportação brasileira mais competitiva, 
além de retirar da rodovia cerca de 1.500 
caminhões. 

Além disso, a Antaq está empenhada no 
lançamento do Plano Nacional de Integra
ção Hidroviária (PNIH), que consolidará 
um banco de dados sobre o setor. O PNIH 
desenvolverá estudos e análises das hidro
vias brasileiras e suas instalações portuárias 
para avaliar a viabilidade de cada uma, 

criar terminais portuários e apresentar al

ternativas de transporte de navegação in

terior, para auxiliar no escoamento da 

produção.5 8 

Reporto 

O Regime Tributário para Incentivo à 
Modernização e Ampliação da Estrutura 
Portuária - (Reporto)5 9 permite a suspensão 
do pagamento de alguns tributos 6 0 para a 
importação de máquinas, equipamentos, 
peças de reposição e outros bens destinados 
à utilização exclusiva em portos na execu
ção de serviços de carga, descarga, movi
mentação de mercadorias e dragagem.6 1 O 
programa também beneficia a execução de 
treinamento e formação de trabalhadores 
em centros de treinamento profissional, 
voltados para operadores portuários, con
cessionários do porto organizado, arrenda
tários de instalação portuária de uso públi
co e empresas autorizadas a explorar insta
lação portuária de uso privativo misto. 

O Reporto é uma das medidas de políti
ca industr ia l 6 2 anunciadas pelo governo 
federal que tem como objetivo estimular a 
realização de investimentos na recuperação, 
modernização e ampliação dos portos bra
sileiros, reduzindo o surgimento de gargalos 
logísticos que possam dificultar o cresci
mento do comércio exterior no país. O regi
me permite a desoneração de tributos para 
investimentos em portos e ferrovias, sem 
similar nacional, e representa uma renúncia 
fiscal de R$ 186,3 milhões para o ano de 2012 
e R$ 246 milhões para o ano de 2013.63 

VTMIS 

O (VTMIS) - Vessel Traffic System64 é o 
sistema de monitoramento de tráfego e 
monitoramento de informações para o con
trole de navios que começará a atuar a 
partir de 2013 nos portos brasileiros. O sis
tema fará parte do Programa "Porto Sem 
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Papel"65 e foi desenvolvido para reduzir a 
burocracia dos procedimentos portuários e 
melhorar o intercâmbio de informações no 
setor, além de oferecer agilidade à atracação 
de navios. Conforme aponta a SEP,66 o pro
jeto tem por objetivo resolver o congestio
namento de navios nos portos e as dificul
dades relacionadas à entrada e saída de 
embarcações e cargas pelo mar. 

O porto de Santos servirá de estudo 
piloto para a implantação do VTMIS e, 
para isso, serão instalados ao todo quatro 
radares que vão monitorar todo o estuário 
e a barra de Santos, a uma distância de até 
12 milhas náuticas (22,2 quilômetros) da 
costa. O sistema pretende agilizar o tráfe
go de navios no canal de navegação e 
ampliar a segurança no acesso marítimo 
ao cais santista, através de câmeras e ra
dares. O objetivo da Companhia Docas do 
estado de São Paulo - Codesp é interligar 
o VTMIS à gestão de segurança da Super-
via Eletrônica de Dados e ao ISPS Code (o 
programa do Código Internacional de 
Segurança), para criar um centro de con
trole que alinhe toda a inteligência dos 
sistemas. 

Sua utilização foi incluída na lei do 
Reporto, 6 7 garantindo assim a aquisição de 
sistemas operacionais para controle de 
embarcações no programa de isenção, que 
permitirá sua compra por um valor até 
50% menor, chegando a um desconto de 
cerca de R$ 15 milhões pela suspensão de 
taxas de IPI e de contribuições para o PIS/ 
Pasep. 

Para a implementação do VTMIS, a SEP 
disponibilizará recursos do PAC, e aponta 
que sua utilização significará um aumento 
de 30% a 40% na capacidade de movimen
tação sem investimentos adicionais em in
fraestrutura, podendo chegar a redução em 
até 4 horas para atracação. 

O VTMIS é um sistema consagrado 
internacionalmente, utilizado pelos maio
res e mais eficientes portos do mundo, 

inclusive o Porto de Rotterdam e represen
ta um avanço tecnológico como uma im
portante ferramenta na eficiência da gestão 
portuária. 

Desafios da Facilitação 
Comercial no Brasil 

Em suma, o Brasil ainda precisa avan
çar mui to para atingir as propostas do 
Acordo de Facilitação Comercial da OMC. 
Para adequar seus processos de modo a 
aderir de maneira consistente a este Acor
do, o país necessita enfrentar os proble
mas como a ausência de previsibilidade; 
a falta de coordenação entre os anuentes; 
o elevado número de documentos exigi
dos; e o elevado tempo despendido com 
o desembaraço, pois o conceito de Facili
tação do Comércio é abrangente e envol
ve a melhoria de todos os aspectos das 
operações, devendo incluir também as 
reformas na confiabilidade e na eficiência 
da infraestrutura de transporte e opera
ções logísticas. 

A redução destas barreiras é crucial 
para os países em desenvolvimento, como 
apontou o Banco M u n d i a l em recente 
estudo, onde identificou o impacto da 
Facilitação do Comércio sobre os fluxos 
de mercadorias , 6 8 demonst rando que, 
tanto a logística, os procedimentos e a 
infraestrutura ineficientes, podem repre
sentar obstáculos significativos ao comér
cio, dificultando o aproveitamento das 
oportunidades de mercado e a sua com
petitividade global. 

Apesar de vários projetos ainda esta
rem em uma fase inicial, ou até mesmo em 
vias de serem lançados, o que não permite 
uma análise de seu impacto nas operações 
de comércio exterior, na seção anterior, 
também foram observadas as medidas que 
já foram implantadas com alguns problemas 
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identificados que representam gargalos 

importantes para a implantação efetiva 

das medidas de Facilitação Comercial. 

Nesta seção, os gargalos que ainda se 

manifestam de maneira significativa são 

destacados. 

Gerenciamento de risco 

Com relação a este tema, o Acordo 

prevê que "Todo país-membro deve con

centrar o controle aduaneiro, em remessas 

de risco elevado para agilizar a liberação 

dos lotes de baixo risco, (...) bem como 

adotar procedimentos para operadores 

apresentar a documentação de importa

ção e outras informações necessárias, às 

autoridades aduaneiras antes da chegada 

das mercadorias, com o objetivo de ace

lerar sua liberação na chegada". 6 9 Com 

relação a este tema, os gargalos no país 

são os seguintes: 

1) Falta de sistema de gerenciamento de 

riscos para seleção prévia de mercado

rias destinadas à inspeção física. Com a 

seleção prévia da análise documental, o 

despacho tornar-se-á mais ágil, desde o 

momento de atracação da mercadoria 

até a sua chegada à aduana; 

2) Sistema eletrônico de controle de mer

cadorias desatualizado e sem integração 

com todos os anuentes; 

3) Baixo nível de transparência nas ações 

do órgão aduaneiro. 

Operador Econômico Autorizado 
(OEA) 

Com relação a este tema, o Acordo pre

vê que medidas de Facilitação do Comér

cio para operadores autorizados deverão 

incluir: 

1) Redução de documentos e dados exigi

dos, conforme o caso; 

2) Declaração única de mercadorias para 

todas as importações ou exportações em 

um determinado período; 

3) Menos controles físicos e exames; 

4) O rápido tempo de liberação; 

5) Pagamento dos direitos, impostos, taxas 

e encargos; e 

6) Utilização de garantias corporativas ou 

redução de garantias.70 

Como foi visto na seção "Operador 

Econômico Autorizado", apesar do avanço 

da discussão no Brasil, ainda não foram 

executadas ações com foco na sua imple

mentação: 

1) Falta de soluções efetivas para implan

tação do OEA; e 

2) Falta de estruturas governamentais 

para utilizar a parceria público-privada 

a f im de reforçar as medidas de facilita

ção do comércio. 

Tempo de liberação 

O Acordo de Facilitação Comercial pre

vê, com relação ao tempo de liberação, que 

os países devem publicar o tempo médio 

de liberação de mercadorias, periodicamen

te, e de forma consistente uti l izando ferra

mentas, entre outras, os estudos sobre o 

tempo de liberação da O M A ; e, em caso de 

atraso injustificado na entrega das merca

dorias em relação à média de tempo publ i 

cada, e mediante solicitação por escrito dos 

operadores, os membros são encorajados a 

informar, por escrito, as razões do atraso. 7 1 

Atualmente, não há dados relativos ao 

tempo de liberação de mercadorias, desde 

o momento da atracação, passando pela 

liberação de todos os anuentes, (que hoje 

trabalham sem coordenação, cada um com 

sua estrutura) até a nacionalização da carga. 

Com efeito, os gargalos são: 
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1) A falta de comunicação e coordenação 

entre as entidades públicas envolvidas 

na facilitação do comércio; 

2) Faltam indicadores de desempenho 

para medir o tempo de cada processo 

que envolve a liberação das cargas e dar 

maior transparência as operações. 

Taxas e formalidades 

Com relação a este tema, o Acordo de 

Facilitação Comercial prevê que "cada 

país deverá, conforme o caso, rever suas 

formalidades e requisitos de documenta

ção relativos à importação, exportação e 

trânsito com periodicidade razoável e 

regular, tendo em consideração as cir

cunstâncias que alteram as informações 

relevantes e práticas de negócios, dispo

nibilidade de técnicas e tecnologia, me

lhores práticas internacionais e insumos 

das partes interessadas".7 2 

Neste caso, os gargalos com vista a mi

nimizar a incidência e complexidade de 

formalidades são os seguintes: 

1) Leis e regulamentos sobre Facilitação 

do Comércio e transporte estão em 

constante mudança, o que torna o am

biente complicado e pouco previsível; 

2) Inexistência de organismo público, com 

autoridade para integrar e coordenar a 

ação dos intervenientes do comércio 

exterior no país; 

3) Elevado número de documentos e exi

gências repetitivas; 

4) Liberdade de interpretação das normas, 

que por vezes são aplicadas de manei

ra diferente em diversos pontos de 

passagem de fronteira; 

5) Falta de um plano de médio e longo 

prazo coordenado entre todos os in

tervenientes e formulado de forma 

consistente, a f im de aproveitar o po

tencial econômico da facilitação do 

comércio. 

Janela Única de 
comércio exterior 

Quanto à Janela Única, já discutida em 

seção anterior, o Acordo diz que 

os países devem criar uma única janela, 

permitindo que os operadores de comércio 

exterior apresentem documentação e/ou 

exigência de dados para importação, expor

tação ou trânsito de mercadorias a um 

único ponto de entrada. Ou seja, a única 

janela que procederá a distribuição da do

cumentação e requisitos ou dados para as 

autoridades que participam ou agências. 

Após o exame pelas autoridades ou orga

nismos que participam da análise da docu

mentação e/ou dos dados, os resultados 

serão comunicados aos candidatos através 

da "Janela Única".73 

Aqui , os principais gargalos são: 

1) Sistema eletrônico utilizado - (Sisco-
mex) - está fora dos padrões de Janela 
Única da OMC; 

2) Falta de integração entre os intervenien
tes; 

3) Alto nível de burocracia nas operações 
aduaneiras. 

Conclusão 

O objetivo da Facilitação do Comércio 

é reduzir os custos de transação e da com

plexidade do comércio internacional para 

as empresas e melhorar o ambiente de 

negócios dos Estados-membros da OMC, 

mantendo os níveis eficientes e eficazes do 

controle governamental. A principal razão 

pela qual a Facilitação do Comércio tor

nou-se um elemento importante do desen

volvimento econômico é o aumento signi

ficativo dos volumes negociados nos últimos 
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70 anos, devido à liberalização progressiva 
do comércio. 

O Brasil também teve um aumento 
substancial em seu comércio internacio
nal , p r inc ipa lmente com as reformas 
econômicas estruturais que vêm se des
dobrando desde o nascimento do Plano 
Real. Mudanças significativas fizeram do 
Brasil um terreno novamente atrat ivo 
para o crescimento econômico. Temos 
recebido fluxos de investimentos externos 
expressivos: o saldo comercial (FOB) do 
país saltou de US$ 2,7 bi , em 2001, para 
US$ 29,8 bi , em 2011. 7 4 

Assim, a adoção de medidas que visem 
simplificar e melhorar a eficiência das ope
rações de comércio exterior são mais do que 
necessárias. Ainda são vários os desafios 
que permanecem com relação à adoção 
destas medidas de Facilitação Comercial no 
país, principalmente, no tocante às medidas 
de gerenciamento de risco; criação de um 
Operador Econômico Autorizado; tempo 
de liberação de carga nos portos e aeropor
tos do país; na questão das taxas e formali
dades; e na reforma do sistema de Janela 
Única no país. Portanto, é importante sa
lientar que o processo de Facilitação do 
Comércio deve prosseguir em constante 
desenvolvimento, como parte da evolução 
do tema no Brasil. 

Esta pesquisa pode ser estendida de 
várias formas. É importante estudar os 

impactos qualitativos e quantitativos da 
adoção das medidas governamentais para 
a facilitação comercial no país, através de 
indicadores que avaliem a evolução com 
relação aos três artigos do GATT mencio
nados anteriormente, utilizando, por exem
plo, como estudo de caso o porto de Santos, 
maior porta de entrada e saída de merca
dorias do país. 

Além disso, é importante analisar em 
maior detalhe os avanços e desafios da 
implementação das medidas governamen
tais para a facilitação comercial no Brasil 
para cada uma das 14 medidas menciona
das neste estudo. Por exemplo, está em 
andamento um projeto de pesquisa que 
está avaliando o Linha Azul , programa de 
customs compliance (observância aduaneira) 
que seria a medida mais próxima da ado
ção no país de um sistema de Operador 
Econômico Autorizado. 7 5 Dentre os objeti
vos do projeto, está a comparação da in i 
ciativa brasileira do Linha Azul com in i 
ciativas de outros países; a verificação, do 
ponto de vista quantitativo, como medidas 
de facilitação comercial, como o OEA e a 
Janela Única, contribuem para o aumento 
do comércio internacional entre os países, 
utilizando-se um modelo gravitacional; e a 
proposição de uma revisão da legislação que 
envolve o tema do programa Linha Azul. 

Junho de 2013 
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Text Box
Fonte: Política Externa, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 61-80, jul./ ago./ set. 2013.




