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PORTAL ÚNICO DE COMÉRCIO EXTERIOR 
O que é?

 Principal iniciativa de desburocratização do comércio exterior
brasileiro

 Redesenho e simplificação dos processos de exportação e
importação, em parceria com o setor privado

 Compromisso internacional assumido pelo Brasil (Acordo de
Facilitação de Comércio da OMC)

OBJETIVOS:

 Redução de burocracia, custos e prazos no comércio exterior

 Aumento de competitividade da produção e exportações



CENÁRIO SEM PORTAL ÚNICO
Comércio exterior complexo e burocrático



CENÁRIO SEM PORTAL ÚNICO
Comércio exterior complexo e burocrático

 Déficit de coordenação entre órgãos de governo

 Uso intensivo de documentos em papel

 Dificuldade de acesso à informação

 Exigências repetidas de informações já prestadas 

 Excesso e redundância de etapas processuais 
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CENÁRIO COM PORTAL ÚNICO
Comércio exterior simples e eficiente



CENÁRIO COM PORTAL ÚNICO
Comércio exterior simples e eficiente

 Base legal: Decreto 660/1992 (Revisado em 2014)

 Liderança MDIC e MF, em coordenação com outros 20 órgãos
de governo

 Conceito de single window (guichê único): interface única
entre governo e operadores de comércio

 Apresentação de informações uma única vez

 Uso de documentos digitalizados e eletrônicos

 Infraestrutura soft: esforço convergente com os investimentos
em infraestrutura de transportes



Secretaria de Aviação Civil 

da Presidência da República 

Cooperação Internacional Cooperação com o Setor Privado 

PROGRAMA PORTAL ÚNICO 
de COMÉRCIO EXTERIOR 

Órgão participantes e cooperação...



DESENVOLVIMENTO DO PORTAL ÚNICO

Entregas graduais, permitindo ganhos efetivos ao longo da 
construção do Portal Único SISCOMEX

ENTREGAS JÁ REALIZADAS

2014 – Website

 Portal eletrônico que reúne o acesso aos sistemas atuais, informações,
legislações e solução de dúvidas sobre comércio exterior

2014 – Visão Integrada

 Consulta em tempo real à situação de operações de exportação e importação

2015/2016 – Anexação Eletrônica de Documentos

 Eliminação do papel no comércio exterior (99% das operações)



RESULTADOS ESPERADOS
 40% de redução dos prazos médios

Exportação: 13 dias >> 8 dias

Importação: 17 dias >> 10 dias

 Impactos Econômicos (Estimativa FGV):

Aumento anual do PIB:

- 1,52% (US$ 23,8 bi), no 1º ano

- Até 2,52% (US$ 74,9 bi), em 14 anos

Média dos países da OCDE

Aumento anual da corrente de

comércio:

- 6 a 7% a cada ano.

FONTE: FERRAZ, Lucas. “O Impacto da Facilitação de Comércio sobre a Economia Brasileira e a Indústria de Transformação”. Centro

do Comércio Global e Investimento da FGV, 2014.

“Comércio entre 

fronteiras”

Brasil ↑1

 O Doing Business 2017 

apontou o Portal Único como 

responsável pelo ganho de 

posição brasileira no comércio.



DESENVOLVIMENTO DO PORTAL ÚNICO
Próximas entregas e prazos previstos 

A partir de Dez/2016 – Novo Processo de Exportações

 Ambiente de Validação pelo Setor Privado – dez/2016 

 Piloto da 1ª entrega de sistema do Novo Processo de Exportação –
(Release 1) – Início (1º trimestre) de 2017

 Implantação gradual: Modo aéreo Modo Marítimo Modo 
Terrestre

A partir de 2017– Novo Processo de Importações



NOVO PROCESSO DE EXPORTAÇÕES 
Melhoria Processual 

Paralelismo 
= 

Economia de 

tempo e custo 



 Declaração Única de Exportação - DUE (substituindo RE, DE e DSE)

 60% de redução no preenchimento de dados (de 98 para 36
dados)

 Integração com a Nota Fiscal Eletrônica – NFe

 Reaproveitamento e integridade de dados

 Maior celeridade e coordenação nas inspeções físicas

 Integração de todos os processos de comércio exterior

 dos órgãos anuentes

NOVO PROCESSO DE EXPORTAÇÕES 
Melhoria Processual 



NOVO PROCESSO DE EXPORTAÇÕES 
Ambiente de Validação

 Lançamento em 20/dez/2016

 TRANSPARÊNCIA e PARCERIA com o setor privado

 Simula o funcionamento do novo sistema de exportação

 Possibilita aos operadores

 realizar seus testes e treinamentos

 validar a adequabilidade e a segurança das soluções desenvolvidas

 iniciar a adaptação de seus sistemas para integração com o Portal
Único Siscomex

 sugerir aprimoramentos e reportar eventuais falhas e
inconsistências do sistema.


