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O que é o Portal Único  

do Comércio Exterior ?  



Pilares  

Programa Portal Único 

 

1. Integração dos intervenientes 
2. Redesenho dos processos 
3. Tecnologia da informação 



Coordenação 
entre os agentes 

públicos 

Fluxo e 
prestação única 
de informações e 

documentos 

Agilidade do 
fluxo logístico 

Licenciamentos 
abrangentes a 
mais de uma 

operação 

Compartilhamento 
de informações no 

limite das 
competências legais 

Gerenciamento de 
riscos intensivo, 

baixa intervenção 
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centralizado 



Cenário com Portal Único 

Comércio exterior simples e eficiente 



Resultados 



Resultados Esperados - Tempos 



Resultados Esperados - Econômicos 



Resultados Obtidos 



Outros Ganhos Obtidos 



Potencial 



Com a eliminação de 

documentos e de etapas 

redundantes para os diferentes 

órgãos, busca-se harmonizar 

procedimentos, racionalizar as 

exigências governamentais e 

simplificar os procedimentos 

vinculados, aprimorando os 

controles exercidos pela 

Administração Pública sobre as 

Exportações  

Resultados Obtidos 

Simplificação e Desburocratização:  

A DU-E substitui todos os documentos necessários para a exportação (DE Grande Porte, DE Web, DSE e RE) 



Reconhecimento Internacional  

dos Avanços do Brasil  



Reconhecimento Internacional  

dos Avanços do Brasil  

Colocação do Brasil no 
Doing Business 2016-2019 
Dados de 2015-2018 



Novo Processo de  

Importação 



file:///E:/Apresentações Portal/DUIMP (Declaração Única de Importação).mp4


Novo Processo de Importação 
 

Implantação do Novo Processo de Importação : 

 Entregue R1 com escopo reduzido: 
 OEA –nível 2 (importação própria ou adquirente) 
 Modal aquaviário (CE manifestado) 
 Importação para consumo (equivalente à DI tipo 1) 
 Recolhimento integral dos tributos federais 
 Operações não sujeitas a licenciamento 
 Preenchimento por tela 

 

o Sem Retificação 
o Sem Cancelamento 

 
1 de outubro de 2018 



Principais Desafios 
 

 

• Engajamento permanente dos 22 órgãos de governo envolvidos  

• Garantia de recursos humanos e financeiros em todos os órgãos 

• Desenvolvimento dos sistemas informatizados de maneira tempestiva e com 
qualidade 

• Continuidade da parceria com o setor privado 

 



Novo Controle de 

Carga e Trânsito 



 
 Multimodal 

 
 Controle de Carga único para Importação e Exportação 

 
 Desvinculação da carga – desembaraço parcial 

 
 Compartilhar informações com todos os intervenientes 

 
 Inspeção agendada e coordenada entre os órgãos 

 
 Realizar bloqueios apenas pontualmente e com base em gestão de riscos 

 
 Alteração do modelo atual, com foco no armazenamento, para foco na logística 

 
 Reduzir os casos de armazenamento da carga 

 
 Reduzir os tempos de armazenamento 

 
 

 

Carga e Trânsito 
 



 
 Eliminar documentos e papéis 

 
 Utilizar padrões internacionais: Cargo XML da IATA, FAL Forms da IMO e WCO Data 

Model 
 

 Atender a todos os Termos Internacionais de Comércio – Incoterms 
 
 
 

 Principais objetivos: 
 

 Dar transparência ao fluxo da carga;  
 

 Eliminar burocracia; 
 

 Simplificar e melhorar os controles. 
 
 

 
 

Carga e Trânsito 
 



Pagamento 

Centralizado de 

Comércio Exterior 



 Permitir o conhecimento das obrigações pecuniárias e o pagamento 
centralizado de impostos, taxas e encargos privados relacionados aos 
processos de importação e de exportação, de forma simples, 
automática e organizada no site do Portal Único do Comercio Exterior.  

 

Processo Integrado 

 

On line 

 

Contabilidade 

Objetivo: 

Pagamento Centralizado do Comércio Exterior 



Pagamento Centralizado do Comércio Exterior 



Ganhos Esperados: 

 Redução de dois dias no tempo entre a finalização do desembaraço 
aduaneiro e a liberação da carga do recinto alfandegário na 
importação 

 Maior transparência e contabilidade sobre os custos diretos dos 
processos de importar e de exportar, permitindo a evolução das 
políticas públicas do comércio exterior 

 Pagamento automatizado da Guia do ICMS 
 Comunicação eletrônica entre intervenientes: Importador, SEFAZ e 

Recinto Alfandegado, com eliminação de fraudes pelo uso do papel 
 Simplificação do processo de importar e de exportar – Janela Única 

com todas as SEFAZ 
 Flexibilização no momento de recolhimento dos tributos 
 Redução do custo nas operações de comércio exterior 

Pagamento Centralizado do Comércio Exterior 




