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Importação e Exportação
Aumento na Fluidez no Comércio Exterior
Na importação, a fluidez é medida pelo percentual de declarações que são desembaraçadas

com menos de 24 horas (Indicador do Grau de Fluidez). Em 2014, 83,13% do total dos
despachos de importação registrados foram liberados pela Aduana em menos de um dia. Isto

representa uma melhora da fluidez na importação de 0,43% em relação a 2013 e de 2,43% em
relação a 2012.

Grau de fluidez na
importação 2012

Grau de fluidez na
importação 2013

Grau de fluidez na
importação 2014

Variação
2013X2014

Variação
2012X2014

81,16%

82,77%

83,13%

0,43%

2,43%

Valores no acumulado do ano

Valores mês a mês (sem acumulo)
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Na Exportação, a fluidez é medida pelo percentual de declarações que são desembaraçadas

com menos de 4 horas (Indicador do Grau de Fluidez na Exportação). Em 2014, 95,58% do total
dos despachos de exportação registrados foram liberados pela Aduana em menos de 4 horas.
Isto representa uma melhora da fluidez na exportação de 1,95% em relação a 2013.

Valores mês a mês (sem acumulo)

Grau de fluidez na
exportação 2012

Grau de fluidez na
exportação 2013

Grau de fluidez na
exportação 2014

Variação
2013X2014

Variação
2012X2014

92,41%

93,75%

95,58%

1,95%

3,43%

Valores no acumulado do ano

Tempos no despacho
O tempo médio bruto de despacho na importação (do registro da declaração ao seu

desembaraço) teve redução de 2,38% no comparativo 2014 x 2013.

O tempo médio bruto de despacho na exportação teve redução significativa de 15,20% no
comparativo 2014 X 2013. Cabe ressaltar que a partir de Novembro/2013 foi alterado o fluxo da
exportação, impactando no cálculo do indicador do tempo médio bruto, e assim somente os
meses de novembro e dezembro foram considerados para o ano de 2014.
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Tempo bruto de despacho (dias)

DI

DDE*

2013

1,68

0,12

2014

1,64

0,10

Tempo bruto de despacho (horas)

DI

DDE*

2013

40hs e 19min

2hs e 46min

2014

39hs e 21min

2hs e 20min

Variação 2014X2013

-2,38%

-15,20%

* Tempo bruto do despacho de exportação: houve uma mudança na sistemática de cálculo do TBC restando prejudicada a
sua comparação com períodos anteriores a Novembro/2013.

O tempo médio bruto de despacho aduaneiro na importação acumulado no ano de 2014 foi
de 1,64 (dias), para um total de 2.390.061 DI auditadas. Na exportação, o tempo médio bruto
acumulado no ano de 2014 foi de 0,10 (dias), para um total de 1.162.916 DE.

Declarações de Importação e Exportação
Em 2014, a Aduana do Brasil desembaraçou 3,89 milhões de declarações de operações de
comércio exterior, sendo 2,51 milhões de despachos de importação e 1,38 milhão de despachos
de exportação.
Tabela 2 – Quantitativos de DI e DE
Nº de despachos

DI

DE

TOTAL

2013

2.547.776

1.225.887

3.773.663

2014

2.487.874

1.202.613

3.690.487

-2,35%

-1,90%

-2,20%

Variação
Fonte: DW Brasil
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Gráfico 4 – Quantidades de DI e DE

Fonte: DW Brasil

Em relação aos dados dos despachos simplificados (DSI / DSE), temos:
Nº de despachos
2013

2014
Variação

DSI

DSE

TOTAL

34.161

209.837

243.998

27.463

179.643

207.106

-19,61%

-14,39%

-15,12%

Parametrização e gestão de riscos
A capacidade de conferência no despacho e a gestão de risco evoluíram nos últimos 12 anos,
de forma a permitir a maior fluidez ao comércio, conforme mostram os dois gráficos seguintes e,
ao mesmo tempo, a aumentar o grau de eficácia na seleção e a efetividade da atuação da
Receita Federal no combate às irregularidades nas operações de importação e exportação.
O Brasil hoje tem um nível de seletividade, na importação, da ordem de 11,02%, índice

menor que o de 2013 (11,21%) e 9,28% na exportação. Um dos indicadores do Custom
Assessment Trade Toolkit –CATT, utilizado pelo Banco Mundial, relacionado ao nível de
seletividade para controle do despacho aduaneiro, estabelece como parâmetro ideal 3% de
seletividade.
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Combate a ilícitos
Ao longo do ano de 2014 foram realizadas 3.110 operações de vigilância e repressão ao
contrabando e descaminho, atividades que visam prevenir o cometimento de ilícitos e seu
combate no momento da prática das condutas.
Esse total representou um aumento de 3,70% em relação ao ano de 2013.
Operações Realizadas
Perdimento (Quantidade)
Apreensões/Retenções
Multas
Multas (Quantidade)

Mercadorias
Veículos
Total

2013
2.999
56.675
R$ 301.694.753,05
R$ 104.777.258,91
R$ 406.472.011,96
R$ 364.809.046,52
2.939

2014
3.110
42.048
R$ 454.434.109,19
R$ 157.824.954,21
R$ 612.259.063,40
R$ 278.513.495,09
3.528

Variação
3,70%
-25,81%
50,63%
50,63%
50,63%
-23,65%
20,04%

A apreensão total de mercadorias processadas pela Receita Federal, nas áreas de
fiscalização, repressão, vigilância e controle sobre o comércio exterior (inclusive bagagem),
resultou no ano de 2014, no montante de R$ 1,80 bilhão.
Apreensões

2013

2014

Variação

TOTAL

R$ 1.681.697.286,98

R$ 1.801.185.429,57

7,11%
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Descrição

Janeiro a Dezembro de 2014

Valor (R$)

Armas e Munições

% do Total

432.535,99

0,02%

Alcoólicas

13.731.872,67

0,76%

Outras

1.185.986,65

0,07%

Bolas Esportivas

1.777.476,45

0,10%

Bolsas e acessórios

19.282.901,15

1,07%

Brinquedos

22.229.434,94

1,23%

Esportivo

5.497.895,56

0,31%

Outros

2.973.728,78

0,17%

Cigarros e similares

515.319.232,73

28,61%

Eletro-eletrônicos

151.851.380,47

8,43%

Informática

41.248.951,55

2,29%

Inseticidas, fungicidas, herbicidas, desinfetantes

1.090.089,23

0,06%

Máquinas de jogos de azar

13.965.514,71

0,78%

Medicamentos

4.445.479,54

0,25%

Gravadas

13.976.069,70

0,78%

Não Gravadas

4.537.516,04

0,25%

Óculos de sol

55.703.862,16

3,09%

Perfumes

12.584.217,74

0,70%

Pneus

5.754.136,62

0,32%

Pilhas e Baterias

16.470.806,76

0,91%

Relógios

39.238.287,89

2,18%

Aeronaves e Embarcações

33.831.578,07

1,88%

Veículos

96.849.235,44

5,38%

Vestuário

94.313.037,58

5,24%

Consoles

10.488.083,28

0,58%

Acessórios

6.478.593,43

0,36%

Total dos principais itens

1.185.257.905,13

65,80%

Outras mercadorias

615.927.524,44

34,20%

TOTAL

1.801.185.429,57

100,00%

Bebidas

Calçados

Mídias para gravação (CD, DVD)

Videogames

Fonte:CTMA
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Entre as mercadorias apreendidas, encontram-se produtos falsificados, tóxicos,
medicamentos e outros produtos sensíveis, inclusive armas e munições, que possuem grande
potencial lesivo.
A apreensão de vestuário contabilizou um acréscimo de 64,67% em valor, no comparativo
com o ano de 2013.

Vestuário

2013

2014

Variação

R$ 57.274.834,34

R$ 94.313.037,58

64,67%

O valor de apreensões de eletroeletrônicos teve uma elevação de 27,87% em relação ao ano
de 2013.
Eletroeletrônicos

2013

R$ 118.754.186,13

2014

Variação

R$ 151.851.380,47

27,87%

Houve também crescimento na quantidade das apreensões de cigarros.
Cigarros

2013

180.548.988 maços

2014

182.052.238 maços

Variação
0,83%

No ano de 2014, foram apreendidos 182.052.238 maços de cigarros, que correspondem a
mais de 3,64 bilhões de cigarros ilegais retirados de circulação. O montante apreendido supera o
valor de R$ 514 milhões.
No combate às drogas, a Receita Federal apresenta o seguinte resultado de apreensões. Fazse relevante destacar que cães farejadores participam ativamente no combate ao tráfico
internacional de drogas.

Drogas

Ano de 2013

Ano de 2014

8,23 toneladas

8,97 toneladas

Cocaína

2.183 quilogramas

700 quilogramas

Crack

81,0 quilogramas

43,2 quilogramas

110 mil comprimidos

248 mil comprimidos

Maconha

Ecstasy
Fonte para 2014: CEN/WCO
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Controle e Fiscalização Aduaneira
No ano de 2014 foram encerradas 4.039 ações fiscais, sendo 1.454 auditorias posteriores ao
despacho, 802 auditorias no curso do despacho (Procedimentos Especiais de Controle) e 1.783
diligências fiscais.
As 1.454 auditorias posteriores ao despacho correspondem a 92% do executado no mesmo
período de 2013 (1.585 ações fiscais).
O total de créditos tributários e apreensões chegou a R$ 4,5 bilhões, resultado inferior ao
mesmo período do ano passado (R$ 5,5 bilhões).
O grau de eficácia da seleção para a realização de auditorias (número de auditorias com
resultado em relação ao total de auditorias realizadas) superou a meta projetada de 91%.
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Processos Aduaneiros Especiais
REMESSAS EXPRESSAS
Remessas expressas são documentos ou encomendas internacionais transportadas, por via
aérea, por empresa de transporte expresso internacional, porta a porta.
Com base no sistema informatizado da Receita Federal para controle de remessas expressas,
apurou-se um total 1,89 milhões de remessas na importação desembaraçadas no ano, contendo
3,7 milhões de volumes, representando um decréscimo de 7,32 % em relação ao quantitativo
processado no ano de 2013.
A diferença entre o número de volumes e o de remessas deve-se ao fato de cada remessa,
na importação, pode ter mais de um volume e documentos podem ser liberados em lotes.
As Remessas do tipo “documento” são aproximadamente 48% do total na importação.
Quantidade TOTAL de Declarações de Importação de Remessa Expressa - DIRE

2013
2.046.075

2014
1.896.264

Variação
-7,32%

Na exportação, o quantitativo processado no ano de 2014 foi de 1,4 milhão de volumes /
remessas.
Exportação - Movimentação de Remessas Expressas (volumes)

2013
1.481.681

2014
1.439.210

Variação
-2,87%

Portanto, somando-se as Remessas Expressas de importação e Exportação, foram
processados pela Receita Federal 5,1 milhões de volumes no ano de 2014.
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REMESSAS POSTAIS INTERNACIONAIS - RPI
Em 2014, a Receita Federal realizou o processamento de 21,58 milhões de remessas postais
internacionais na importação, o que representa um crescimento de 3,7% em relação ao ano de
2013.
Remessas Postais na Importação
Período

2012

2013

Variação %
2013-2014

2014

Fiscalizações
14418127 20819642 21589601
de RPI

3,70%

CONTROLE DE BENS E VIAJANTES
Durante o ano de 2014, um total de 20,23 milhões de passageiros circularam pelos
aeroportos internacionais brasileiros, quantidade 2,2% superior à em 2013 (19,79 milhões).

Passageiros Internacionais

2013

2014

19,79 milhões

20,23 milhões

Variação

+2,2%

Em 2014, os aeroportos internacionais brasileiros tiveram a movimentação de 20,23 milhões
de passageiros em viagens internacionais no embarque ou desembarque, sujeitos à fiscalização
aduaneira, um incremento de 2,22% em relação ao ano de 2013 (19.79 milhões).
Este total indica que mais de 55 mil passageiros por dia se deslocaram pelas unidades da
Receita Federal em aeroportos internacionais no ano de 2014.
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Tendo em vista o elevado crescimento do tráfego aéreo internacional e a realização de
grandes eventos esportivos internacionais no País, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
planejou e executou investimentos com o objetivo de adequar os seus serviços aos padrões
internacionais de agilidade e segurança. Entre as principais iniciativas da Receita Federal na
conjuntura apresentada mereceu destaque os projetos de aperfeiçoamento do controle
aduaneiro de viajantes.
Foram realizadas, por meio da e-DBV, nos modais terrestre, marítimo e aéreo,
aproximadamente 32 mil declarações, com o valor dos bens declarados em R$ 2,4 bilhões; a
movimentação de entrada e saída de valores próximo a R$ 1,0 bilhão; admissões temporárias
concedidas de R$ 2,4 bilhões; e retenção de R$ 63,5 milhões em bens e R$ 2,5 milhões em
moeda.
Importante salientar que até 31 de agosto de 2015 ainda é permitido ao modal terrestre a
declaração de bens e valores em papel e esses dados não se encontram consolidados nesta
tabela.

Fonte: e-DBV - Declarações Espontâneas / Viajantes Declarantes

Fonte: e-DBV - Declarações Não Espontâneas / Viajantes Não Declarantes

* e-DBV foi implementada em agosto de 2013

Em 2014, a Receita Federal também disponibilizou para download a nova versão do App
Viajantes da Receita Federal, na qual os viajantes têm acesso ao módulo da forma "embarcada"
da e-DBV, ou seja, na qual a declaração de bens poderá ser preenchida, em smartphones ou
tablets, sem a necessidade de conexão com a internet. Desta forma, os passageiros podem
preencher os dados da declaração e calcular o imposto devido durante o voo. A conexão com a
internet será necessária apenas na hora de transmitir a declaração à Receita Federal.
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