Obtenha reconhecimento
mundial na cadeia de
logística com a

Certificação OEA

Filosofia da Provoko

Missão e Visão:

Valores:

Ser uma empresa free style em
condução de conhecimento a fim
de desenvolver e estimular o
processo de aprendizado contínua
visando elevar o desempenho de
pessoas e organizações,
exponenciando resultados mais
significativos e positivos.

•
•
•
•
•
•

Valorização da essência humana
Ética nos relacionamentos
Foco no aprendizado constante e nos
resultados
Impactar positivamente pessoas e
organizações
Compartilhar e multiplicar o conhecimento
Estimular a criatividade, inovação e inclusão

Propósito:
Atuar como um agente ativo na construção de uma sociedade mais virtuosa e feliz, através de
pessoas e organizações.
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Por que a Provoko?

CUSTOMIZAÇÃO

AUTONOMIA

RESULTADO

As etapas do processo de
consultoria são organizadas
sob medida, de acordo com a
necessidade do cliente

Repasse da metodologia
de trabalho assegurando
a autonomia à
contratante

Êxito em todos os projetos
de certificação
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Nossos diferenciais competitivos

Repasse da metodologia de trabalho assegurando a autonomia à contratante.
Monitoramento mensal do cronograma de trabalho, assegurando o êxito do
projeto.

Acompanhamento e suporte até a certificação desejada.
Estrutura de trabalho e procedimentos validados e elogiados pela Receita
Federal do Brasil e Organismos certificadores.
100% dos projetos certificados.
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Nossa metodologia de trabalho
Entendemos as necessidades e construímos juntos as soluções de forma sustentável.

P

Diagnóstico

Estudo de aderência aos
requisitos do Programa OEA
“in loco”.

Conhecer o cliente e
suas necessidades

D

Consultoria

Elaboração das instruções,
registros e controles exigidos
pelo Programa OEA.
Capacitação do time de
trabalho envolvido.
Implantação dos requisitos que
norteiam o Programa.

Ensinar e
fazer juntos

C

Monitoramento

Preenchimento do
Questionário de Autoavaliação
(QAA).
Acompanhamento das
notificações do Centro OEA.
Auditoria interna preparatória
para a validação da RFB.

Avaliar os
resultados obtidos

A

Validação

Acompanhamento da auditoria
de certificação (validação) da
RFB.
Suporte na elaboração e
implantação de eventuais NC´s
identificadas na validação.

Melhorar
sempre
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Alguns clientes OEA / Compliance
ISO 28000

Porto Seco e Transportador

SULtransportes
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O que é o Programa OEA
É um programa da Receita Federal do Brasil de adesão voluntária e certificável, reconhecido mundialmente
pela Organização Mundial das Aduanas (OMA), em que as empresas que desejam a certificação devem
adotar procedimentos para mitigar riscos à segurança cadeia de logística e cumprir com suas obrigações
tributárias e aduaneiras.
Através da certificação no Programa OEA, a empresa demonstra para suas partes interessadas que seu
processo é seguro e confiável, sendo classificada pela Receita Federal do Brasil como um operador de baixo
risco na cadeia de logística internacional, usufruindo de benefícios comerciais na Aduana.

Intervenientes da cadeia de logística elegíveis

Importador
e exportador

Transportador

Agente de
carga

Depositário

Operador
Portuário

Operador
Aeroportuário
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Adesão mundial

1.835

43.275

27.342

292

2.175
536
600

83 países / 76.000 empresas
600 (Brasil)
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Modalidades de certificação
OEA Segurança: O foco desta certificação é o fluxo de exportação. A certificação é baseada no cumprimento dos
requisitos de segurança (Políticas de TI e RH, Transporte e segurança física da carga, Controle de acesso...)
OEA C1 e C2: O foco é o fluxo de importação. A certificação é baseada no cumprimento das normas e procedimentos
aduaneiros (descrição e classificação fiscal das mercadorias, operações indiretas, base de cálculos de tributos,
imunidades, benefícios fiscais e suspensões, regras de origem das mercadorias, controle cambial...).
OEA Integrado: Inclui outros órgãos que exercem controle sobre operações de comércio exterior no Programa OEA,
exemplo: MAPA, Anvisa, Exército, ANAC e INMETRO.

Modalidades
de certificação

Importador e
exportador

Transportador

Agente de
carga

Depositário

Operador
Portuário

Operador
Aeroportuário

REDEX

OEA - Segurança

OEA - C1 e C2
OEA - Integrado
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Processo de certificação

Critérios de segurança
e conformidade

Requisitos
obrigatórios

1
Requisitos de
admissibilidade

2

Critérios de
elegibilidade

3

Confiança do operador

Critérios
específicos

4

Validação
física

5

Autorização ou
indeferimento

Verificação in loco das
informações e práticas
adotadas
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Requerimento de certificação

Todas as informações serão
prestadas diretamente por
meio do Portal Único
Siscomex, via Internet.
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Requisitos de admissão ao Programa OEA - obrigatórios

1

Adesão ao Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE).

5

Atuação como interveniente em
atividade passível de certificação por, no
mínimo, 24 meses.

2

Adesão à Escrituração Contábil Digital
(ECD) - SPED Contábil.

6

Inexistência de indeferimento de pedido
de certificação nos últimos 6 meses.

3

Comprovação de regularidade fiscal, por
meio da Certidão Negativa de Débitos
Relativos a Créditos Tributários Federais
e à Dívida Ativa da União (CND).

7

Aplicável aos Recintos e
Transportadores

4

Autorização para o requerente operar
em sua área de atuação.

Inscrição no CNPJ e recolhimento de
tributos federais há mais de 24 meses.
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Critérios de elegibilidade (mapeiam a confiabilidade do operador)

1

Histórico de cumprimento da legislação
aduaneira

4

Política de Recursos Humanos

5

Gerenciamento de riscos aduaneiros

Evitar reincidência de infração à legislação
aduaneira.

2

Gestão da informação

3

Solvência financeira

Assegurar a disponibilidade e exatidão de
registros comerciais relacionados com as
operações de comércio exterior.
Assegurar a exatidão de informações de
interesse aduaneiro declaradas.

Manter e aperfeiçoar todos os controles
ligados aos critérios do Programa.

Evitar admissão ou manutenção de
pessoal que represente ameaça à cadeia
logística ou à conformidade aduaneira.

Identificar, analisar, avaliar, priorizar,
tratar e monitorar eventos capazes de
afetar os objetivos relacionados com os
critérios do Programa OEA.

Obrigatório para as modalidades
OEA Segurança e Conformidade.
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Critérios específicos - OEA Segurança
e
1 Segurança
transporte da carga
Estabelecer procedimentos
e práticas para minimizar
riscos à segurança da
carga na cadeia de
logística.
física
4 Segurança
das instalações
Evitar acesso não
autorizado as áreas ou
setores do estabelecimento.

2

Controle de acesso
físico

Controlar o acesso
de pessoas e veículos
as dependências da
empresa.

de parceiros
5 Gestão
comerciais
Estabelecer critérios para a
seleção e monitoramento de
parceiros comerciais.

3

Treinamento e
conscientização

Sensibilizar os funcionários
para a cultura OEA e para a
segurança da cadeia logística.

da cadeia de
6 Gestão
logística
Mapear a cadeia de
logística, identificar seus
operadores e avaliar o risco
das suas operações.
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Critérios específicos - OEA Conformidade

1 Descrição
das mercadorias

fiscal
2 Classificação
das mercadorias

3 Operações indiretas

de cálculos
4 Base
dos tributos

Estabelecer procedimentos
para assegurar a correta
identificação das
mercadorias descritas nas
declarações aduaneiras.

Estabelecer procedimentos
para assegurar o registro de
declarações aduaneiras
com mercadorias
corretamente enquadradas
na NCM.

Estabelecer procedimentos
para assegurar correta
identificação do sujeito
passivo, real vendedor,
comprador ou responsável
pela operação de comércio
exterior nas declarações
aduaneiras.

Estabelecer
procedimentos para
declarar corretamente a
base de cálculo dos
tributos.

5

6

Origem das
mercadorias

Solicitar tratamento tarifário
preferencial ou não
preferencial em conformidade
com a legislação aplicável.

Imunidades,
benefícios fiscais e
suspensões

Assegurar que imunidades,
benefícios fiscais e
suspensões sejam
corretamente solicitados,
usufruídos e extintos.

7

Qualificação
profissional

Assegurar correta elaboração e
execução das atividades
relacionadas com o
cumprimento da legislação
aduaneira.

8

Controle
cambial

Assegurar o controle
cambial das operações
de comércio exterior.
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Benefícios comerciais dos OEA

EXP.

IMPO.

Parametrização imediata das declarações de exportações (DUE´s).
Reduzido percentual de seleção para canais de conferência física na exportação.
Prioridade na conferência das declarações de exportação selecionadas.
Parametrização imediata das declarações de importação (DI´s).
Reduzido percentual de seleção para canais de conferência física na importação.
Prioridade na conferência das declarações de importação selecionadas.
Despacho sobre águas (registro antecipado da DI).
Redução de custos com armazenagem de carga em terminais alfandegados.
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Benefícios específicos / canais de parametrização

70%

53%

81%

OEA C2: Redução de
70% nos canais de
conferência em
relação aos não OEA

OEA S: Redução de
53% nos canais de
conferência em
relação aos não OEA

Percentual de
redução em horas de
importação
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Pós certificação – monitoramento dos OEA
A certificação será concedida em caráter precário: não gera direitos adquiridos, podendo
ser excluída a qualquer tempo.
Autorização
ou indeferimento

1

Publicação da
certificação

2

Manutenção e monitoramento
da certificação OEA

3

4
3

Ocorre ao final da
auditoria de validação.

Será publicada no Diário
Oficial da União.

Monitoramento remoto
do Programa, mediante
envio de evidências e
atualização do QAA
(anual).

Revalidação da
certificação a cada 3
anos.
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