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Este relatório resume os principais desafios enfrentados por
comerciantes (como pessoas jurídicas) e despachantes aduaneiros (como pessoas físicas), em processos e procedimentos
de importação e exportação no Brasil. Este relatório também
inclui recomendações para vencer os desafios identificados,
principalmente no âmbito do Acordo de Facilitação de Comércio da Organização Mundial do Comércio (AFC da OMC).

O trabalho relacionado à pesquisa e a este relatório foi
liderado por Heidi Stensland Warren, Aileen Yang, Ernani
Checcucci, Zachary Ochola Ochieng, Lucia Pinto e Mariyam
Raziyeva do GBM.
A equipe se beneficiou de orientações e comentários úteis
de colegas de todo o Banco Mundial e da Corporação Financeira Internacional. A implementação da pesquisa foi
conduzida pela OPPEN Social, com o apoio da Rede Mulher
Empreendedora. A análise e a elaboração do relatório foram
coordenadas pela equipe do GBM.
O apoio financeiro para este trabalho foi proporcionado pelo
Governo do Reino Unido, por intermédio do Trade Facilitation
Program in Middle Income Countries (Programa de Facilitação
do Comércio em Países de Renda Média).

O trabalho relacionado a este relatório foi realizado como
parte de um pacote maior de apoio técnico de facilitação de
comércio ao governo do Brasil. O objetivo geral deste trabalho
foi identificar barreiras específicas, discriminadas por gênero,
que empresas lideradas por homens e mulheres (também
denominadas “comerciantes” ou “empresas comerciais”) e
despachantes aduaneiros enfrentam no comércio exterior de
mercadorias.1 Sempre que possível, o trabalho destacou as
experiências de minorias étnicas e portadores de deficiência.
Na maioria das áreas da pesquisa, houve apenas pequenas
diferenças entre respondentes mulheres e homens (diferença
inferior a 5 por cento), o que atesta os esforços do governo brasileiro para implementar iniciativas de facilitação do comércio
que beneficiam comerciantes e despachantes aduaneiros de
forma bastante semelhante, independentemente do gênero.
A pesquisa, no entanto, apontou alguns desafios específicos que
afetam desproporcionalmente empresas lideradas por mulheres e despachantes aduaneiras em comparação a empresas
lideradas por homens e despachantes aduaneiros. O relatório
oferece recomendações para o enfrentamento desses desafios, bem como daqueles que não são específicos de gênero.
A coleta de dados para este relatório foi feita por meio de
entrevistas telefônicas por todo o Brasil. O trabalho baseou-se
em pesquisas semelhantes realizadas em outros países e a
metodologia foi desenvolvida pelo Grupo Banco Mundial.2
Os dados coletados para a pesquisa e as informações resultantes da análise contribuem para o campo da literatura sobre
facilitação de comércio e gênero. Esses dados se somam ao
diálogo cada vez mais importante sobre a integração de questões de gênero e inclusividade à política comercial, e podem ser
úteis ao governo, a organizações de desenvolvimento e a outras
instituições para garantir que as intervenções da facilitação do
comércio possam beneficiar todos os comerciantes igualmente.
1 O foco da pesquisa e deste relatório é o comércio de mercadorias e não inclui
o comércio de serviços. Isso porque o AFC da OMC – que é o escopo principal
do estudo – diz respeito à movimentação, liberação e desembaraço de mercadorias e não de serviços.
2 Veja relatórios de estudos semelhantes realizados nas Ilhas do Pacífico e no
Timor-Leste em: https://www.worldbank.org/en/programs/trade-facilitationsupport-program/publication/trade-facilitation-challenges-for-women-tradersin-the-pacific-region, e veja o relatório de um estudo semelhante realizado nas
Filipinas aqui: https://www.worldbank.org/en/topic/trade/publication/tradefacilitation-challenges-for-women-traders-and-customs-brokers-in-thephilippines
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Síntese
Número de empresas comerciais importadoras e
exportadoras em atividade (2020): 42.2733
Número de despachantes aduaneiros em atividade
(2020–2021): 2.5824
Capital: Brasília
Região: América Latina e Caribe
Categoria de renda: Renda média alta5
População (2020): 212.559.4096
PIB (em US$ milhões correntes, 2020): 1.444.733,267
RNB est. per capita mulher/homem (2019 com base no PPC$
de 2017): 10.535 / 18.1208
Taxa de participação na força de trabalho (% da pop. total
15 – 64 anos em 2019) mulheres/homens: 62 / 809
Exportações e importações de mercadorias (% do PIB em
2020): 26,010
Principais exportações por valor (2021): minério de ferro
e seus concentrados; soja; óleos brutos de petróleo ou de
minerais betuminosos; açúcares e melaços; carne bovina
fresca, resfriada ou congelada11
Principais importações por valor (2021): óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos
brutos); adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes
brutos); outros produtos da indústria de transformação; partes
e acessórios de veículos automotores; equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios12
Data de ratificação do Acordo de Facilitação do Comércio
da OMC: 29 de março de 2016
3 Número baseado na lista de empresas do banco de dados do CNPJ.
4 Número baseado na lista de despachantes aduaneiros fornecida pela
Feaduaneiros, por meio de parceria com a Aduana.
5 RNB per capita entre US$ 4.096 e US$ 12.695. Fonte de dados: Banco Mundial.
s/d. Dados: Países do Banco Mundial e Grupos de Empréstimo. Acesso em 2021.
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bankcountry-and-lending-groups.
6 Banco Mundial. 2020. Base de Dados de Indicadores de Desenvolvimento
Mundial. Acesso em 2021. https://databank.worldbank.org/source/worlddevelopment-indicators.
7 Ibid.
8 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 2019. Base de Dados
de Desenvolvimento Humano. Acesso em 2021. http://hdr.undp.org/en/data.
9 Base de Dados de Indicadores de Desenvolvimento Mundial.
10 Ibid.
11 MDIC. N.D. Comex Stat. Acesso em 2021. http://comexstat.mdic.gov.br/en/
home.
12 Ibid.
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O Ambiente para a
Mulher Trabalhadora
no Brasil
O Brasil obteve a nota 85,0 de um máximo de 100 –
ligeiramente acima da média regional da América Latina
e Caribe – no índice Mulheres, Empresas e o Direito 2021,
estruturado em torno do ciclo de vida de uma mulher trabalhadora. Suas pontuações máximas foram obtidas nos
indicadores de mobilidade, local de trabalho, casamento
e bens, enquanto as pontuações mais baixas foram atribuídas a pagamento, parentalidade, empreendedorismo
e aposentadoria. Segundo a OCDE e o Instituto Global de
Empreendedorismo e Desenvolvimento, o Brasil apresenta
um desempenho misto em termos de apoio ao empreendedorismo feminino – principalmente no que se refere aos
avanços na igualdade de direitos e ao fomento de percepções positivas sobre mulheres em situações de liderança e empreendedorismo, mas as mulheres continuam
a enfrentar desafios quando se trata de empreendedorismo
voltado para o crescimento.

Resumo das principais recomendações baseadas nos
resultados da pesquisa
Os resultados iniciais indicam uma oportunidade para melhorar o desenho das intervenções de facilitação do comércio,
a fim de atender com mais eficiência às necessidades não
apenas de todos os comerciantes e despachantes aduaneiros, mas das mulheres em particular, com destaque para as
seguintes recomendações:

Agilizar a implementação
completa e eficaz do AFC da OMC,
inclusive concluindo o programa
Portal Único de Comércio
Exterior e o programa OEA

Assegurar que os processos
de retenção sejam
prontamente informados
a comerciantes e
despachantes aduaneiros

Promover o Comitê Nacional
de Facilitação do Comércio
e as Comissões Locais de
Facilitação do Comércio

Rever e divulgar procedimentos
oficiais de reclamações de
forma consolidada no Portal
Único de Comércio Exterior

Melhorar o acesso e a
compreensão de regulamentos
e procedimentos oficiais de
fronteira entre comerciantes
e despachantes aduaneiros

Assegurar consistência
na implementação de
procedimentos de importação
e exportação

Intensificar consultas
comerciais formais e regulares
entre governo e setor privado

Rever os requisitos de
habilitação de despachantes
aduaneiros profissionais

Fortalecer e promover
sistemas eletrônicos de
declaração

Reavaliar e dar maior
publicidade ao horário de
funcionamento da fronteira,
em consulta a comerciantes
e despachantes aduaneiros

Implementar o sistema
centralizado de pagamentos
eletrônicos no Portal Único
de Comércio Exterior e dar
continuidade aos esforços
para eliminar o pagamento
de taxas não oficiais
A Seção IV do relatório fornece mais detalhes sobre as áreas
de ação sugeridas para cada uma das recomendações
listadas.

Melhorar a segurança e
a proteção em aeroportos,
portos e postos de fronteira
terrestre
Agilizar a redução de tarifas
comerciais e abordar restrições
relacionadas a serviços de
transporte e logística caros e
complexos.
3
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1 Sumário
Executivo

A igualdade e a inclusão de gênero são fundamentais para
os objetivos duplos do Grupo Banco Mundial de acabar com
a pobreza extrema e fomentar a prosperidade compartilhada. Pesquisas têm mostrado que a expansão do comércio
internacional é essencial para a redução da pobreza, além
de oferecer melhores oportunidades de trabalho e retornos
maiores, especialmente para as mulheres que trabalham em
setores voltados para a exportação, visto que as empresas
exportadoras tendem a oferecer empregos mais estáveis,
salários mais altos e melhores condições de trabalho do que
o setor doméstico informal.13 Muitas vezes, no entanto, as
mulheres podem enfrentar mais barreiras do que os homens,
que as impedem de participar plenamente do comércio. Assim,
as reformas comerciais podem afetar homens e mulheres de
formas diferentes.
Há um número crescente de pesquisas sobre por que as
mulheres participam menos do comércio exterior. As mulheres,
por exemplo, enfrentam desafios relacionados ao acesso a
financiamento (as atividades associadas ao comércio normalmente exigem um grande volume de capital e de garantias),
apresentam níveis mais baixos de alfabetização e falta de
conhecimento de regulamentos e procedimentos de comércio
exterior, arcam com custos de exportação mais altos como
proprietárias de empresas menores, além de serem excluídas
das redes de distribuição.14 No entanto, ainda faltam dados
e pesquisas que quantifiquem a natureza exata dos desafios
empresariais enfrentados pelas comerciantes. A disponibilidade de pesquisas sobre o impacto de gênero das reformas
de facilitação do comércio é ainda menor. De um modo geral,
as medidas de facilitação do comércio não são discriminatórias e se aplicam a todos os comerciantes no que se refere à
sua formulação; no entanto, os impactos e benefícios dessas
medidas podem não ser iguais para todos os comerciantes.
Para entender melhor o comércio exterior e o ambiente de
facilitação do comércio no Brasil, especialmente se há diferenças de gênero ou disparidades entre aqueles que se identificam como pertencentes a grupos étnicos minoritários15
ou portadores de necessidades especiais, o Grupo Banco
Mundial realizou um estudo por meio de pesquisas telefônicas junto a empresas comerciais. Despachantes aduaneiros também foram entrevistados, uma vez que a grande
maioria dos comerciantes no Brasil contrata despachantes
aduaneiros e/ou outros agentes para facilitar processos e
procedimentos de importação e exportação.

Quadro 1. Acordo de facilitação do comércio da OMC
O Acordo de Facilitação do Comércio da OMC (AFC da
OMC) contém disposições para agilizar a movimentação, o desembaraço e a liberação de mercadorias,
incluindo mercadorias em trânsito. O AFC estabelece
medidas para questões de conformidade aduaneira e
para uma cooperação eficaz entre a alfândega e outras
autoridades competentes na facilitação do comércio.
As medidas de facilitação do comércio podem ajudar
a reduzir os custos de transação da importação e exportação, com procedimentos comerciais simplificados e
transparentes. O AFC é particularmente importante
para países empenhados em aumentar as exportações e o comércio global e fortalecer a atividade econômica interna.

Quadro 2. População da Pesquisa
Os entrevistados da pesquisa incluíram:
◾ Comerciantes (também denominados “empresas comerciais”) envolvidos na importação e/ou
exportação de mercadorias (no nível da empresa e
desagregados por gênero do proprietário ou gerente
da empresa)
◾ Despachantes aduaneiros que prestam serviços
de comércio exterior – para ajudar a facilitar o desembaraço aduaneiro e outros processos e procedimentos de importação/exportação – a comerciantes
(não em nível empresarial, uma vez que no Brasil os
despachantes aduaneiros são registrados como pessoas físicas e não como pessoas jurídicas)
Note-se que, neste relatório, as respostas fornecidas
pelos proprietários e gerentes de empresas são combinadas e designadas como “lideradas por mulheres”
ou “lideradas por homens”, conforme o caso.

13 OMC. 2017. Gender Aware Trade Policy: A Springboard for Women’s Economic
Empowerment. Genebra: Organização Mundial do Comércio.
14 Ibid.
15 Uma minoria étnica é um grupo de pessoas que diferem em raça ou cor ou
em origem nacional, religiosa ou cultural do grupo dominante - muitas vezes
a maioria da população - do país em que vivem. Os entrevistados foram questionados se se identificavam com um grupo minoritário e tinham a opção de
se recusar a responder.
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A pesquisa concentra-se em grande parte em áreas relacionadas ao AFC da OMC, ao mesmo tempo em que trata do
impacto da pandemia de COVID-19.
Este relatório apresenta as conclusões e recomendações do estudo realizado no Brasil entre abril e agosto
de 2021. Com base em áreas temáticas relacionadas ao
comércio e à facili
tação do comércio, a pesquisa procurou identificar e discernir os desafios (i) enfrentados
apenas por comerciantes e despachantes aduaneiras
(do sexo feminino); (ii) enfrentados tanto por mulheres
quanto por homens; e (iii) enfrentados tanto por mulheres
quanto por homens, mas nos quais as mulheres enfrentam graus maiores de desvantagem em relação aos
seus homólogos homens. A análise também examinou os
desafios daqueles que se identificaram como pertencentes
a grupos étnicos minoritários ou portadores de necessidades especiais, sempre que possível. Cabe notar que, como a
coleta de dados foi realizada por meio de uma metodologia de
amostragem por cotas, não houve tentativas de realizar testes

de significância, visto que esse teste é adequado somente em
procedimentos de amostragem probabilística. As diferenças
destacadas são subjetivas e baseadas nas proporções
observadas, e uma diferença de cinco pontos percentuais
ou menos entre os entrevistados nos dados do relatório é
considerada uma conclusão menos relevante/não essencial.
O Brasil é o país de maior dimensão e mais populoso da América
do Sul.16 Ocupa cerca de metade do continente e está localizado
em sua região centro-leste, fazendo fronteira com o Oceano
Atlântico. O Brasil tem a maior economia da região da América
Latina e Caribe.17 No País há 36 portos públicos,18 sendo que
o Porto de Santos - o maior do Brasil e da América Latina movimenta 29 por cento da balança comercial brasileira.19
A pandemia de COVID-19 expôs o Brasil a um desafio econômico
e sanitário sem precedentes. Os resultados da pesquisa, coletados por telefone durante a pandemia, podem ser vistos nesse
contexto e empregados para gerar conscientização em torno
da importância da facilitação do comércio para agilizar a movimentação, a liberação e o desembaraço de mercadorias.

16 CIA. 2021. World Factbook: Brazil. Acesso em 2021. https://www.cia.gov/
the-world-factbook/countries/brazil/ e base de dados de Indicadores de
Desenvolvimento Mundial.
17 Maior economia baseada no PIB em USD correntes. Fonte de dados: base
de dados de Indicadores de Desenvolvimento Mundial.
18 Brasil Governo Federal. 2020. Sistema Portuário Nacional. Acesso em 2021.
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transporte-aquaviario/
sistema-portuario.
19 Autoridade Portuária de Santos. s/d. Autoridade Portuária de Santos: Sobre
nós. Acesso em 2021. https://www.portodesantos.com.br/en/about-us/.
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Os desafios identificados por meio das respostas da pesquisa podem ser classificados em três categorias principais:
A) desafios que são comuns tanto às mulheres quanto aos homens comerciantes e/ou despachantes aduaneiros,
B) desafios que afetam mais mulheres do que homens comerciantes e/ou despachantes aduaneiros, e
C) desafios que impactam mais os homens do que as mulheres comerciantes e/ou despachantes aduaneiros.
A. Desafios Comuns
Em geral,
mais da
metade dos
entrevistados
foram
impactados
pela
pandemia.

Embora a maioria dos comerciantes e cerca de
metade dos despachantes aduaneiros tenham
declarado que a pandemia de COVID-19 não
alterou o tempo necessário para cumprir inspeções
alfandegárias e exigências documentais, ainda
houve uma parcela considerável de entrevistados
que informaram um aumento desse tempo (21 por
cento das mulheres e 19 por cento dos homens,
no caso de comerciantes; 29 por cento das
mulheres e 25 por cento dos homens, no caso de
despachantes aduaneiros).

As empresas comerciais
e os despachantes
aduaneiros pesquisados,
independentemente
do gênero, vivenciaram
alguns desafios
comuns relacionados à
realização de processos
e procedimentos
de importação e
exportação no Brasil.

Nenhum dos comerciantes e
menos de um quarto dos despa
chantes aduaneiros acreditam
que os procedimentos oficiais
para a interposição de recursos
sejam eficazes e levem a reformas
quando empregados por eles.
Quatorze por cento dos
despachantes aduaneiros
declararam ter tido mercadorias
retidas sem terem sido
prontamente informados, e que
isso ocorreu mais da metade
das vezes.

Menos de um quarto dos
comerciantes sabem da
existência do CONFAC, e
dentre os comerciantes
autoidentificados como
pertencentes a um grupo
étnico minoritário, a maioria não
conhece o CONFAC.

Quase um terço dos entrevistados responderam que as informações
sobre mudanças nos processos e procedimentos de fronteira
causados pela pandemia têm sido confusas e/ou contraditórias entre
diferentes órgãos fronteiriços.

Cerca de 13 por cento dos
entrevistados declararam que
gastam mais tempo com o
pagamento de taxas oficiais
devido à pandemia.

Mais de um quarto dos
entrevistados não acreditam
ou não sabem se os processos
fronteiriços são implementados
de forma consistente pelas
autoridades de fronteiras.

Quase um quarto dos
despachantes aduaneiros
acreditam que os horários de
funcionamento dos portos,
aeroportos ou postos de
fronteira terrestre que utilizam
restringem sua capacidade de
prestar serviços.

Menos da metade dos comerciantes acreditam que a orientação de como interpor um recurso
oficial é clara e de fácil acesso
em todos os órgãos do governo.

Mais de um terço dos
despachantes aduaneiros
e quase metade dos
comerciantes declararam que
regulamentos e processos
oficiais geralmente não são de
fácil entendimento. Encontrar
informações abrangentes nos
órgãos fronteiriços, entre outras
questões, foi caracterizado
como um grande desafio.

Apesar dos esforços do governo
para aumentar o envolvimento
com o setor privado, 87 por
cento dos comerciantes e 70
por cento dos despachantes
aduaneiros declaram que nunca
foram consultados ou que não
são regularmente consultados
sobre mudanças nos processos
e procedimentos relacionados
ao comércio.

Apenas 10 por cento dos
comerciantes — em comparação
a 89 por cento dos despachantes
aduaneiros — acreditam que
todas as entidades/agências
reguladoras transfronteiriças
dispõem de sistemas que
aceitam formulários e
documentos eletrônicos.20

Um número maior de
despachantes aduaneiros que
se autoidentificaram como
pertencentes a um grupo
étnico minoritário declararam
que os regulamentos e
processos oficiais não são
de fácil entendimento, em
comparação ao número
daqueles que não se
identificaram como minorias
étnicas.

Parece haver uma percepção relativamente forte entre os
entrevistados de que seu feedback é levado em consideração pelo
governo, mas 32 por cento dos comerciantes e 29 por cento dos
despachantes aduaneiros ainda não acreditam ou não têm certeza se
isso de fato ocorre.

20 Essa porcentagem pode ser baixa entre os comerciantes porque a maioria deles contrata despachantes aduaneiros para organizar e apresentar a papelada em seu nome.
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B. Desafios Desproporcionalmente Enfrentados pelas Mulheres
Entre os despachantes
aduaneiros, mais homens
(74 por cento) do que mulheres
(67 por cento) acreditam que
seu feedback seja levado em
consideração.

Uma parcela maior de
despachantes aduaneiras (71 por
cento) do que de despachantes
aduaneiros (64 por cento)
declarou que sua capacidade
de empreendimento comercial
foi afetada pela pandemia, em
grande parte porque há menos
demanda por seus serviços e
também devido a atrasos no
desembaraço de mercadorias.

O número de despachantes
aduaneiros que acreditam que
métodos não oficiais são mais
rápidos quando querem resolver
suas queixas e preocupações é
maior entre as mulheres do que
entre os homens (49 por cento e
33 por cento, respectivamente).

Entre os despachantes aduaneiros que visitam regularmente portos, aeroportos e postos de fronteira, 14 por cento das mulheres e 17 por cento dos
homens21 enfrentaram problemas de segurança e proteção. Desses despachantes aduaneiros, mais mulheres (55 por cento) do que os homens
(28 por cento) declararam ter enfrentado comportamentos negativos de
autoridades de aeroportos, portos e postos de fronteira terrestre.

Na maioria das áreas da pesquisa, houve
apenas pequenas diferenças entre
os respondentes mulheres e homens
(diferença inferior a 5 por cento), o que
atesta os esforços do governo brasileiro
para implementar iniciativas de facilitação
do comércio que beneficiem comerciantes
e despachantes aduaneiros de forma
bastante semelhante, independentemente
do gênero. A pesquisa, no entanto, apontou
alguns desafios específicos que impactam
desproporcionalmente empresas chefiadas
por mulheres e despachantes aduaneiras
em comparação com empresas chefiadas por
homens e despachantes aduaneiros (uma
diferença de pelo menos cinco por cento).

Em geral, o número de despachantes aduaneiros que encontram
dificuldades para obter e compreender informações sobre
regulamentos e procedimentos oficiais é maior entre as mulheres do
que entre os homens. Isso também se reflete em suas experiências
durante a pandemia de COVID-19. O número de despachantes
aduaneiros que consideraram as informações sobre mudanças em
processos e procedimentos de fronteira, como resposta direta à
pandemia, claras e de fácil entendimento foi menor entre as mulheres
(49 por cento) do que entre os homens (62 por cento).

O número de despachantes
aduaneiros que declararam ser
consultados regularmente foi
menor entre as mulheres do que
entre os homens (27 e 32 por
cento, respectivamente).

Dos entrevistados que tiveram
mercadorias retidas, a parcela
de despachantes aduaneiros
que informaram problemas com
a Anvisa como motivo para a
retenção de mercadorias foi
maior entre as mulheres do que
entre os homens (19 por cento e
14 por cento, respectivamente).
O mesmo ocorreu em relação
ao Vigiagro (19 por cento das
mulheres e 11 por cento dos
homens).22
Entre os comerciantes que
visitam regularmente portos,
aeroportos e postos de fronteira e enfrentaram problemas
de segurança e proteção, seis
por cento são mulheres e 21
por cento são homens.23 Desse
total, todas as mulheres e 72 por
cento dos homens declararam
ter enfrentado comportamentos
negativos por parte de autoridades de aeroportos, portos ou
postos de fronteira terrestre, e
28 por cento das mulheres também declararam ter enfrentado
comportamentos negativos da
polícia, em comparação a seis
por cento dos homens.
Quase metade dos
despachantes aduaneiros
sabem da existência das
Comissões Locais de Facilitação
do Comércio (COLFACs), em
comparação a pouco menos
de um terço das despachantes
aduaneiras.24

21 A parcela de despachantes aduaneiros que visitam regularmente aeroportos, portos ou postos de fronteira terrestre é bem maior do que a de comerciantes (49 por cento
das mulheres e 58 por cento dos homens, no caso de despachantes, e 10 por cento das mulheres e 14 por cento dos homens no caso de comerciantes).
22 A Anvisa é a autoridade responsável por controles sanitários; o Vigiagro é a autoridade responsável pelo controle de vegetais, animais e produtos relacionados.
23 Uma parcela relativamente pequena de comerciantes (10 por cento das mulheres e 14 por cento dos homens) visitam regularmente aeroportos, portos ou postos de
fronteira terrestre, e uma minoria enfrentou problemas de segurança e proteção (6 por cento das mulheres e 21 por cento dos homens).
24 As COLFACs foram estabelecidas pela primeira vez em 15 principais portos, aeroportos e postos de fronteira no Brasil. A partir de 1° de outubro de 2021, o sistema foi
expandido para todas as 29 alfândegas do País.
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C. Desafios Desproporcionalmente Enfrentados pelos Homens

A pesquisa
também encontrou
algumas áreas
em que, entre os
entrevistados, o
número de homens
impactados foi
maior do que o de
mulheres.

O número de comerciantes que
declararam que nunca foram
consultados ou que não são
regularmente consultados é
maior entre os homens (89 por
cento) do que entre as mulheres
(83 por cento).

Entre os comerciantes, o número
de homens que acreditam
que os processos fronteiriços
são consistentemente
implementados pelas autoridades
de fronteira é menor do que o
de mulheres (70 por cento e
75 por cento, respectivamente).

Ao utilizar processos de
reclamação e recurso, o número
de despachantes aduaneiros
para os quais os procedimentos
formais de recurso/reclamação
não geram mudanças é maior
entre os homens (36 por cento)
do que entre as mulheres
(26 por cento).

Entre os comerciantes, a
percepção de que seu feedback
é levado em consideração é
muito menor entre os homens
(60 por cento) do que entre as
mulheres (79 por cento).

Dos comerciantes que visitam aeroportos, portos e postos de
fronteira terrestre, mais homens do que mulheres sofreram assédio
verbal ou ameaças (13 por cento e três por cento, respectivamente) e
intimidação (12 por cento e três por cento, respectivamente).
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Mulheres brasileiras de Salvador, Bahia
© Mariana Ceratti/Banco Mundial

2 Resumo da Amostra
e da Metodologia
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Conforme os dados da base de dados do CNPJ (Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica) fornecidos pela Receita Federal,
42.273 empresas comerciais registradas em 2020 haviam realizado mais de três transações comerciais internacionais nos
12 meses anteriores. A correção da lista reduziu para 19.516 o
número de empresas elegíveis para participar da pesquisa, visto
que alguns dos lançamentos (i) tinham números de telefone
inválidos; (ii) não tinham informações de contato; (iii) eram de
participação acionária inelegível;25 ou (iv) eram tipos de empresas
inelegíveis.26 Uma lista de 2.582 despachantes aduaneiros foi
obtida em 2021 junto à Federação Nacional de Despachantes
Aduaneiros (Feaduaneiros), por meio de uma parceria com a
Aduana. Como as informações de gênero não estavam disponíveis e não constavam da lista de despachantes aduaneiros,
não foi possível definir quotas proporcionais para a população
amostral de despachantes aduaneiros, o que possivelmente
resultou em sub ou superamostragem de determinados grupos.
Os dados coletados foram ponderados para levar em conta a
alocação não proporcional de quotas.
Dois questionários foram elaborados para coletar dados no
Brasil, em português. Grande parte das questões focaram áreas
relacionadas ao Acordo de Facilitação de Comércio da OMC,
incluindo, sem limitação, acesso a informações, consultas,
retenção de mercadorias e o Comitê Nacional de Facilitação do
Comércio. A pesquisa, no entanto, também abordou questões
de proteção e segurança na fronteira, bem como o impacto
da pandemia de COVID-19 em comerciantes e despachantes
aduaneiros.
Para melhor alcançar os objetivos de implementação da pesquisa, dada a disponibilidade de recursos e restrições de tempo,
uma metodologia de amostragem por quotas foi empregada
para entrevistar empresas comerciais de importação e exportação (também denominadas “comerciantes”) e despachantes
aduaneiros. A amostragem por quotas é uma técnica de amostragem não probabilística em que a amostra selecionada tem,
normalmente, as mesmas proporções de indivíduos de toda a
população no que se refere a características, traços ou fenômenos localizados conhecidos. Quando as proporções não
refletem a distribuição real da população, os resultados são
ponderados a fim de reduzir/eliminar eventuais vieses. Para
estabelecer as quotas-alvo para empresas comerciais e despachantes aduaneiros, a seguinte fórmula foi empregada para
calcular o tamanho da amostra.27

25 Por exemplo, participação acionária igualitária entre homens e mulheres.
26 Por exemplo, empresa binacional; empresa estatal; entidades sindicais;
fundações públicas estaduais ou federais de direito privado; organizações
religiosas; serviços sociais autônomos.

n=

Zp ( 1 −p)
e2

Sendo que z foi fixado em 1,96 para 95 por cento de CI, P foi fixado
em 50 por cento para presumir variabilidade máxima na população, enquanto e (margem de erro) foi fixada em 5 por cento. As
características populacionais de interesse para o estudo foram
gênero, porte da empresa e localização da empresa. Foram utilizadas duas medidas de porte da empresa: 1) porte da empresa
por faturamento (até R$ 1 milhão, entre R$ 1 e 100 milhões e
R$ 100 milhões ou mais) e 2) porte da empresa com base na
definição de porte de empresas da Pesquisa de Empresas do
Banco Mundial (micro (1–4 empregados), pequena (5–19 empregados), média (20–99 empregados) e grande (100 empregados
ou mais)).
De uma amostra total de 1.750 empresas comerciais definidas
para a pesquisa, 1.531 mulheres e homens comerciantes foram
entrevistados com sucesso no Brasil por telefone entre abril e
agosto de 2021, resultando em uma taxa de sucesso de 87,5 por
cento.28 De uma amostra total de 384 despachantes aduaneiros, 340 foram entrevistados com sucesso com base em uma
versão simplificada do questionário do comerciante, resultando
em uma taxa de sucesso de 88,5 por cento.29
A Tabela 1 apresenta uma discriminação resumida dos entrevistados na pesquisa e o Anexo A fornece uma descrição
detalhada da amostra e da metodologia da pesquisa.
Devido ao uso de uma abordagem de amostragem por quotas,
as conclusões deste relatório são representativas das características populacionais usadas para formar as quotas, embora
possam ser limitantes (possível viés de seleção para algumas
estimativas) no sentido de não serem representativas de algumas das características populacionais do País como um todo.

Tabela 1. Discriminação de Comerciantes e Despachantes
Aduaneiros Entrevistados para a Pesquisa, por Gênero
Homens

Mulheres

Total

Empresas Comerciais

986

545

1.531

Despachantes Aduaneiros

184

156

340

28 Foram contatadas 19.516 empresas comerciais que operam no comércio
exterior em atividade para participar da pesquisa.
29 Foram contatados 2.579 despachantes aduaneiros para participar da
pesquisa.

27 A amostragem proporcional por quotas foi aplicada às empresas comerciais
porque havia informações suficientes sobre essa população amostral. A amostragem proporcional de quotas não foi aplicada à amostragem de despachantes aduaneiros, devido à falta de informações sobre a população.
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Além disso, a pesquisa limitou-se a identificar restrições
enfrentadas pelos comerciantes existentes. Portanto, a pesquisa pode sofrer um viés de seleção, por não ter explorado obstáculos à participação no comércio de empresas de
mulheres que atualmente só operam no mercado interno (possivelmente como resultado de barreiras ao comércio exterior).
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Explorar as razões da não participação no comércio exterior
exigiria uma avaliação mais profunda do motivo pelo qual
empresas não comerciais de mulheres não operam, o que
está além do escopo desta pesquisa e, provavelmente, também
do Acordo de Facilitação de Comércio da OMC.

Rio de Janeiro, Brasil
© Carlos Eduardo/Pexels
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Contêineres no porto, Brasil
© Rafael de Campos/Pexels

3 Conclusões da Pesquisa
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As conclusões da pesquisa são apresentadas em quatro partes.
A parte A oferece uma visão geral da demografia dos entrevistados e do perfil comercial de empresas e despachantes
aduaneiros entrevistados; a parte B apresenta o impacto da
pandemia de COVID-19 conforme relato dos entrevistados;
a parte C destaca os principais desafios que impedem as empresas comerciais pesquisadas de expandir seus negócios internacionalmente; e a Parte D mergulha mais profundamente nas
conclusões específicas da facilitação do comércio, bem como
em conclusões que não estão necessariamente relacionadas ao
AFC da OMC, mas que são importantes e devem ser consideradas no contexto do comércio exterior. Todas as conclusões
dizem respeito apenas à percepção dos entrevistados e podem
não ser totalmente representativas de toda a população, uma
vez que a pesquisa empregou a metodologia de amostragem
por quotas. Todos os números e porcentagens estão arredondados para o número inteiro mais próximo.

◾ Das empresas comerciais pesquisadas, a maioria (64 por
cento) é liderada por homens. A Figura 2 mostra que 36 por
cento das empresas comerciais pesquisadas são lideradas
por mulheres. Do total de despachantes aduaneiros entrevistados, 46 por cento são mulheres.

Figura 2. Participação de Empresas Comerciais Lideradas
por Homens e Mulheres, por Gênero, e de Despachantes
Aduaneiros, por Gênero
Empresas Comerciais

Despachantes Aduaneiros

36%

46%
54%

A. Demografia e
Perfil Comercial dos
Entrevistados
Perfil de Comerciantes e Despachantes Aduaneiros
Entrevistados
◾ A maioria das empresas de comércio exterior no Brasil é de
propriedade de acionistas majoritários homens (80 por cento).
Apenas em 20 por cento das empresas comerciais as acionistas
majoritárias são mulheres.30 (ver Figura 1)

Figura 1. Participação de Empresas Comerciais
por Gênero do(s) Acionista(s) Majoritário(s)

20%

64%

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Nota: A propriedade e gestão das empresas são combinadas e denominadas
“lideradas por mulheres” ou “lideradas por homens”, conforme o caso.

◾ Setenta por cento das mulheres comerciantes têm menos
de 45 anos, em comparação a 55 por cento dos homens
comerciantes. Em contrapartida, a maioria dos homens comerciantes tem mais de 60 anos de idade, em comparação às
mulheres comerciantes (12 e 4 por cento, respectivamente).
Entre os despachantes aduaneiros, há mais mulheres entre
45 e 59 anos (58 por cento) do que homens na mesma faixa
etária (52 por cento). Como ocorre com os comerciantes, entre
os despachantes aduaneiros há mais homens do que mulheres
com mais de 60 anos (21 e 16 por cento, respectivamente).
De acordo com a Corporação Financeira Internacional (CFI),
o número de mulheres mais jovens no setor pode ser maior
do que o de mulheres de mais idade, visto que no Brasil a probabilidade de as mulheres empresárias fecharem suas empresas ao longo do tempo é maior em relação a seus homólogos
homens.31 (ver Figura 3)

80%

Mulheres

Homens

30 Essa discriminação baseia-se na distribuição por gênero conhecida, extraída da lista de 19.516 empresas comerciais elegíveis para participar do estudo.

31 Emerick, Shirley e Bruna Sandrini. 2021. In Brazil, Women Entrepreneurs are
Ready to Step Up. Junho. Acesso em 2021.
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Figura 3. Idade do Entrevistado, por Gênero
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◾ Por porte da empresa, a maioria das empresas de maior
porte é liderada por comerciantes com menos de 45 anos
de idade (70 por cento das grandes e 69 por cento das médias
empresas, em comparação a 58 por cento das pequenas empresas e 49 por cento das microempresas). Em contrapartida, há
mais micro e pequenas empresas (52 e 42 por cento, respectivamente) do que médias e grandes empresas (31 por cento
cada) lideradas por comerciantes com mais de 45 anos de
idade. (ver Figura 4)

Despachantes Aduaneiros:
Homens

◾ Os homens comerciantes têm mais anos de experiência
no comércio exterior do que as mulheres comerciantes:
55 por cento dos homens comerciantes têm mais de
10 anos de experiência, em comparação a 44 por cento das
mulheres. O número de mulheres comerciantes com quatro
anos ou menos de experiência no comércio exterior (34 por
cento) é menor do que o de seus homólogos homens (21 por
cento). No caso dos despachantes aduaneiros, a diferença é
bastante sutil, uma vez que a maioria (92 por cento das mulheres
e 94 por cento dos homens) atua no comércio exterior há 15 anos
ou mais. (ver Figura 5)

Figura 4. Idade do Entrevistado, por Porte da Empresa Comercial
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Nota: As empresas comerciais que não sabiam ou preferiram não revelar seu porte foram excluídas da figura. Essa análise cruzada não está disponível para
despachantes aduaneiros, uma vez que estes foram entrevistados como pessoas físicas e não como pessoas jurídicas.
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Figura 5. Número de Anos que os Entrevistados Participam do Comércio Exterior, por Gênero
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◾ A proporção de entrevistados autoidentificados como
portadores de necessidades especiais (físicas, mentais,
intelectuais ou sensoriais) foi de 1 por cento entre os
comerciantes e 3 por cento entre os despachantes aduaneiros. Dos comerciantes autoidentificados como portadores
de necessidades especiais, 51 por cento são mulheres e 49 por
cento são homens. Entre os despachantes aduaneiros auto
identificados como portadores de necessidades especiais,
44 por cento são mulheres e 56 por cento são homens.32 (ver
Figuras 6 e 7)

10-14 anos

15 anos ou mais

Despachantes Aduaneiros:
Mulheres

Despachantes Aduaneiros:
Homens

Figura 7. Proporção de Entrevistados Autoidentificados
como Portadores de Necessidades Especiais, por Gênero
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Figura 6. Proporção de Entrevistados Autoidentificados
como Portadores de Necessidades Especiais
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◾ A proporção de comerciantes e despachantes aduaneiros
entrevistados autoidentificados como pertencentes a
grupos étnicos minoritários foi de 4 por cento. Entre os
comerciantes autoidentificados como pertencentes a grupos
étnicos minoritários, 51 por cento são homens e 49 por cento
são mulheres. A disparidade de gênero é maior entre os despachantes aduaneiros, com 64 por cento das mulheres autoidentificadas como pertencentes a grupos étnicos minoritários, em
comparação a 36 por cento dos homens. (ver Figuras 8 e 9)

Despachantes Aduaneiros

32 De acordo com o Censo de 2010, cerca de 24 por cento da população declarou
ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades pesquisadas
(ver, ouvir, caminhar ou subir escadas), ou de deficiência mental/intelectual.
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Figura 8. Proporção de Entrevistados Autoidentificados
como Pertencentes a um Grupo Étnico Minoritário,
por Grupo Amostral da População

Figura 9. Proporção de Entrevistados Autoidentificados
como Pertencentes a um Grupo Étnico Minoritário,
por Gênero

100%

100%

95%

95%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

0%

64%
49%

20%

10%

4%

Não

4%

Sim

Empresas Comerciais

1%

36%

51%

10%

1%

Preferem não
responder

0%

Empresas Comerciais

Despachantes Aduaneiros

◾ A parcela de mulheres comerciantes que lideram empresas maiores em detrimento de empresas menores é maior
do que a de seus homólogos homens (entre os quais há
uma parcela maior liderando micro e pequenas empresas
em detrimento de empresas maiores). Entre as mulheres
comerciantes, 17 por cento lideram grandes empresas e 34 por
cento empresas médias, em comparação a 15 por cento e
26 por cento, respectivamente, dos homens nas mesmas posições. Em contrapartida, o percentual de homens na liderança
de pequenas (27 por cento) e microempresas (30 por cento)
é ligeiramente maior do que o de mulheres comerciantes (24 e
22 por cento, respectivamente). (ver Figura 10)

Despachantes Aduaneiros

Mulheres

Homens

◾ Comerciantes autoidentificados como pertencentes
a grupos étnicos minoritários lideram empresas menores. Especificamente, uma proporção ligeiramente maior
de comerciantes autoidentificados como minorias étnicas
lideram micro (30 por cento) e pequenas empresas (29 por
cento), em comparação a comerciantes que não se identificam como minorias étnicas (27 e 26 por cento das micro e
pequenas empresas, respectivamente). Em contraste, 16 por
cento de comerciantes não pertencentes a grupos étnicos
minoritários, em comparação a 12 por cento daqueles que
pertencem a minorias étnicas, lideram as grandes empresas.
(ver Figura 11)

Figura 10. Proporção de Portes das Empresas, por Gênero do Entrevistado da Empresa Comercial
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Nota: Essa análise cruzada não está disponível para despachantes aduaneiros, uma vez que estes foram entrevistados como pessoa físicas e não como pessoas jurídicas.
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◾ Uma pequena parcela de comerciantes (6 por cento)
e de despachantes aduaneiros (7 por cento) informaram
que suas responsabilidades como cuidadores afetam sua
capacidade de atuar no comércio exterior. Quase metade
dos comerciantes (44 por cento) e despachantes aduaneiros
(46 por cento) informaram não ter responsabilidades significativas de cuidador. Apenas uma pequena diferença foi
observada nas responsabilidades de cuidador que afetam a
capacidade de atuar no comércio. (ver Figura 12)

Figura 11. Proporção de Portes das Empresas,
por Grupo Étnico (Empresas Comerciais)
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◾ As empresas comerciais usam uma gama de opções para
financiar seus negócios, dentre as quais os empréstimos
bancários são a fonte mais comumente usada pelos comerciantes, independentemente do gênero. Os homens comerciantes recorrem mais do que suas contrapartes mulheres a
empréstimos bancários oficiais (36 por cento e 29 por cento),
poupança pessoal (35 por cento e 22 por cento), parentes e
amigos (5 por cento e 4 por cento) e outras fontes de empréstimos e subsídios (16 por cento e 11 por cento). (ver Figura 13)

Preferem não responder
Nota: As empresas comerciais que não sabiam ou preferiram não revelar seu
porte foram excluídas da figura. Essa análise cruzada não está disponível
para despachantes aduaneiros, uma vez que estes foram entrevistados como
pessoas físicas e não como pessoas jurídicas.

Figura 12. Proporção de Empresas Comerciais e de Despachantes Aduaneiros com Responsabilidades de Cuidadores
que Afetam a Capacidade de Operar no Comércio Exterior, por Gênero
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Figura 13. Fontes Usadas para Financiar Atividades de Comércio, por Gênero (Empresas Comerciais)
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Nota: Os entrevistados que selecionaram “outros” (resposta aberta) não estão incluídos na figura. Os dados sobre despachantes aduaneiros não estão disponíveis
porque essa pergunta não foi feita à população amostral de despachantes aduaneiros. Os comerciantes poderiam escolher mais de uma fonte de financiamento,
de forma que os totais podem não somar 100 por cento.

◾ As fontes de financiamento diferem de acordo com o
porte da empresa, sendo a poupança pessoal a fonte mais
usada por microempresas (44 por cento), em comparação
a empresas de outros portes (33 por cento para pequenas,
23 por cento para médias e 19 por cento para grandes
empresas). Da mesma forma, o uso de parentes e amigos
para financiar atividades comerciais diminui marginalmente
entre as empresas de maior porte (nove por cento para micro,

4 por cento para pequenas, 3 por cento para médias e 2 por
cento para grandes empresas). Os empréstimos bancários
oficiais são mais usados por pequenas empresas (37 por cento),
seguidas por micro (35 por cento), médias (33 por cento) e
grandes empresas (31 por cento). Outros subsídios e empréstimos são usados por empresas de todos os portes, apenas
com pequenas diferenças. (ver Figura 14)

Figura 14. Fontes Usadas para Financiar Atividades de Comércio, por Porte da Empresa
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

44%
37%

35%

33%

33%

30%
20%
10%
0%

31%
24%

23%
14%

18%

16%

17%

9%

Micro (1-5 empregados)
Empréstimo bancário
oﬁcial

22%

19%

13%

15%

4%

3%

2%

Pequena (6-19 empregados)

Média (20-99 empregados)

Grande ( 100 empregados ou mais)

Poupança pessoal

Parentes/amigos

Outros empréstimos/
subsídios

Não usa qualquer
deles

Nota: As empresas comerciais que não sabiam ou preferiram não revelar seu porte foram excluídas dessa figura. Essa análise cruzada não está disponível para
despachantes aduaneiros, uma vez que estes foram entrevistados como pessoas físicas e não como pessoas jurídicas. Os comerciantes podiam escolher mais
de uma fonte de financiamento, de modo que os totais podem exceder 100 por cento.
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◾ A proporção de despachantes aduaneiros que são membros
de associações setoriais/comerciais/industriais é duas vezes
maior do que a de empresas comerciais. Quase todos os despachantes aduaneiros são membros de associações, em comparação a 45 por cento dos comerciantes (ver Figura 15). Por porte da
empresa, a parcela de empresas maiores que são membros de
associações excede a de empresas menores (32 por cento das
micro, 41 por cento das pequenas, 51 por cento das médias e
68 por cento das grandes empresas são membros de associações). (ver Figura 16)

Figura 15. Proporção de Empresas Comerciais e de
Despachantes Aduaneiros que são Membros de uma
Associação Setorial ou Comercial/Industrial

◾ Proporcionalmente, o número de empresas comerciais
lideradas por mulheres, envolvidas em atividades de importação e exportação, é maior do que o de seus homólogos
homens (40 e 35 por cento, respectivamente), que estão mais
envolvidos em importações apenas. O número de empresas
comerciais lideradas por homens, envolvidas apenas em importações, é maior do que o de mulheres na mesma atividade
(49 por cento em comparação a 42 por cento). Uma tendência
semelhante pode ser observada entre os despachantes aduaneiros pesquisados, com mais mulheres do que homens prestando serviços de exportação e importação, e mais homens
do que mulheres prestando apenas serviços de importação.
(ver Figura 17)
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Figura 16. Proporção de Empresas Comerciais que são
Membros de Associações, Por porte da Empresa
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Nota: As empresas comerciais que não sabiam ou preferiram não revelar seu
porte foram excluídas dessa figura. Além disso, essa análise cruzada não está
disponível para despachantes aduaneiros, uma vez que estes foram entrevistados como pessoas físicas e não como pessoas jurídicas.

33 Os dados desta seção são baseados no número de entrevistados e não refletem o valor do comércio. Como tal, os dados da pesquisa não devem ser comparados a estatísticas nacionais baseadas no valor das atividades e transações de
importação e/ou exportação.
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◾ Uma parcela maior das empresas comerciais exporta
bens tanto para dentro como para fora da América Latina
(45 por cento das mulheres e 43 por cento dos homens),
em comparação às que exportam apenas para dentro da
América Latina ou apenas para fora da América Latina.
A participação de empresas comerciais lideradas por mulheres
que exportam apenas para fora da América Latina é ligeiramente
menor do que a de empresas lideradas por homens (20 e 23 por
cento, respectivamente). (ver Figura 18 e Mapa 1)

Figura 18. Destino da Exportação, por Gênero
(Empresas Comerciais)
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Mapa 1. Destino das Importações e Exportações
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Tanto para dentro
como para fora da
América Latina

Homens

◾ Um número um pouco menor de mulheres despachantes
aduaneiras prestam serviços relacionados a produtos
exportados tanto para dentro como para fora da América
Latina, em comparação ao de homens na mesma atividade
(49 por cento das mulheres e 53 por cento dos homens).
Além disso, o número de mulheres despachantes aduaneiras
(42 por cento) que prestam serviços relacionados a produtos
exportados apenas para dentro da América Latina é maior do
que o de homens despachantes aduaneiros (36 por cento). (ver
Figura 19)

Figura 19. Destino da Exportação, por Gênero
(Despachantes Aduaneiros)
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◾ O destino da exportação difere conforme o porte da
empresa comercial, com um maior número de empresas
comerciais de grande porte exportando para dentro e para
fora da América Latina, em comparação a empresas comerciais menores (33 por cento das micro, 42 por cento das
pequenas, 43 por cento das médias e 58 por cento das grandes
e empresas). O número de empresas comerciais que exportam
apenas para fora da América Latina diminui à medida que o porte
da empresa aumenta, com 30 por cento das microempresas
em comparação a apenas 11 por cento das grandes empresas
exportando apenas para fora da América Latina. A participação
das empresas que exportam apenas para dentro da América
Latina varia ligeiramente conforme o porte da empresa, com
38 por cento das médias, 37 das micro, 30 por cento das grandes
e 29 por cento de pequenas empresas exportando apenas para
dentro da América Latina. (ver Figura 20)
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Figura 20. Destino da Exportação, por Porte da Empresa (Empresas Comerciais)
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Nota: As empresas comerciais que não sabiam ou preferiram não revelar seu porte foram excluídas da figura. Essa análise cruzada não está disponível para
despachantes aduaneiros, uma vez que estes foram entrevistados como pessoas físicas e não como pessoas jurídicas.
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Figura 21. Origem da Importação, por Gênero
(Empresas de Comerciais)

Figura 22. Origem da Importação, por Gênero
(Despachantes Aduaneiros)
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◾ O número de empresas comerciais lideradas por
mulheres (65 por cento) que importam mercadorias apenas
de fora a América Latina é menor do que o de homens na
mesma atividade (70 por cento). Em contrapartida, um
número ligeiramente maior de empresas comerciais lideradas
por mulheres (11 por cento) importam apenas de dentro
da América Latina, em comparação àquelas lideradas por
homens (8 por cento). A participação de empresas comerciais
lideradas por mulheres e homens que importam tanto de
dentro como de fora da América Latina é de 24 e 22 por cento,
respectivamente. (ver Figura 21)
◾ Um número menor de mulheres despachantes
aduaneiras (44 por cento) presta serviços no caso de
produtos originários tanto de dentro como de fora da
América Latina, em comparação a seus homólogos
homens (53 por cento). Em contrapartida, um número um
pouco maior de mulheres despachantes aduaneiras presta
serviços de importação no caso de produtos originários
apenas de dentro da América Latina, e uma proporção
maior de mulheres despachantes aduaneiras presta
serviços no caso de mercadorias originárias apenas de
fora da América Latina. Por exemplo, 44 por cento das mulheres
despachantes aduaneiras em comparação a 41 por cento
dos homens despachantes aduaneiros prestam serviços de
importação no caso de produtos originários apenas de dentro
da América Latina, enquanto 12 por cento das mulheres
despachantes aduaneiras prestam serviços quando se trata
de produtos originários apenas de dentro da América Latina,
em comparação a 7 por cento dos seus homólogos homens.
(ver Figura 22)
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◾ A origem dos produtos importados difere conforme o
porte das empresas comerciais, com um maior número de
grandes empresas importando tanto de dentro como de fora
da América Latina, em comparação a empresas de portes
menores (17 por cento das micro, 20 por cento das pequenas,
22 por cento das médias e 37 por cento das grandes empresas).
O número de empresas comerciais que importam apenas da
América Latina diminui ligeiramente à medida que o porte
das empresas aumenta, com 11 por cento das microempresas
importando estritamente da América Latina, em comparação
a 7 por cento das grandes empresas. As empresas que
importam apenas de fora da América Latina constituem uma
parcela importante de empresas dentro de cada categoria de
porte (72 por cento das micro e pequenas empresas cada,
e 70 e 56 por cento das empresas de médio e grande porte,
respectivamente). (ver Figura 23)

Figura 23. Origem da Importação, por Porte da Empresa (Empresas Comerciais)
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Nota: As empresas comerciais que não sabiam ou preferiram não revelar seu porte foram excluídas da figura. Essa análise cruzada não está disponível para
despachantes aduaneiros, uma vez que estes foram entrevistados como pessoas físicas e não como pessoas jurídicas.

◾ Uma parcela maior de homens despachantes
aduaneiros presta serviços de exportação de produtos
de origem animal e vegetal e bebidas, em comparação
à parcela de mulheres despachantes aduaneiras que
prestam os mesmos serviços (36 e 26 por cento,
respectivamente).34 Do lado dos comerciantes, o número de
empresas comerciais lideradas por mulheres que exportam
máquinas, veículos e armas (24 por cento das mulheres
comerciantes e 21 por cento dos homens comerciantes) e

produtos minerais, plásticos e de borracha (18 por cento
das mulheres comerciantes e 15 por cento dos homens
comerciantes) é ligeiramente maior. Independentemente
do gênero, um número maior de empresas comerciais e
de despachantes aduaneiros exporta mercadorias das
três seguintes categorias: máquinas, veículos e armas;
produtos minerais, plásticos e de borracha; e produtos de
origem animal e vegetal e bebidas, em comparação a outras
categorias do SH. (ver Figura 24)

Figura 24. Principais Mercadorias Exportadas
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Nota: Os entrevistados puderam escolher mais de uma categoria de produto, de forma que os totais podem exceder 100 por cento.
34 Essa afirmação refere-se ao número de empresas pesquisadas que exportam
nessa categoria do SH, e não ao volume exportado nessa categoria do SH.
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cento dos homens comerciantes).35 Independentemente do
gênero, um número maior de empresas comerciais exporta
mercadorias das três seguintes categorias: máquinas, veículos
e armas; produtos minerais, plásticos e de borracha; e obras de
pedra; vidro e suas obras; metais e suas obras – em comparação
às outras categorias do SH. Entre os despachantes, mais
homens do que mulheres prestam serviços de importação
em cada categoria de mercadoria, exceto objetos de arte, de
coleção e antiguidades e mercadorias e produtos diversos,
onde esses serviços são prestados por uma porcentagem
ligeiramente maior de mulheres (12 por cento para mulheres e
10 por cento para homens). (ver Figura 25)

Quadro 3. Categorias de Produtos
Os grupos de produtos são baseados nas seções do SH:
◾ Produtos de origem animal e vegetal; bebidas
(Seções 1–4 do SH)
◾ Produtos minerais, plásticos e de borracha
(Seções 5–10 do SH)
◾ Matérias têxteis e calçados (Seções 11–12 do SH)
◾ Obras de pedra; vidro e suas obras; metais e suas
obras (Seções 13–15 do HS)
◾ Máquinas, veículos, armas (Seções 16–19 do SH)
◾ Objetos de arte, de coleção e antiguidades; mercadorias e produtos diversos (Seções 20–21 do SH)
Consulte a edição de 2017 da Nomenclatura do SH para mais detalhes sobre os tipos de produtos que se enquadram em cada categoria
do SH (online em: http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/
instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-nomenclature2017-edition.aspx).

◾ Um número maior de empresas lideradas por homens
importa máquinas, veículos e armas (40 por cento
das mulheres comerciantes, 47 por cento dos homens
comerciantes), e um pouco mais de empresas lideradas
por mulheres importa produtos minerais, plásticos e de
borracha (24 por cento das mulheres comerciantes, 20 por

◾ Menos da metade das empresas opera no comércio exterior mais de uma vez por mês a cada ano (44 por cento dos
comerciantes). Um número ligeiramente maior de empresas
lideradas por mulheres do que de empresas lideradas por
homens opera mais de uma vez por mês a cada ano (45 por
cento das mulheres comerciantes e 42 por cento dos homens
comerciantes), enquanto um número maior de homens comerciantes opera apenas uma vez por mês (23 por cento das
mulheres comerciantes e 28 por cento dos homens comerciantes). (ver Figura 26)
◾ A frequência do comércio está associada ao porte da
empresa, com empresas maiores operando com mais frequência do que empresas menores. Por exemplo, 70 por cento
das grandes empresas operam mais de uma vez por mês, em

Figura 25. Principais Mercadorias Importadas
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Nota: Os entrevistados puderam escolher mais de uma categoria de produto, de forma que os totais podem exceder 100 por cento.
35 Esta afirmação refere-se ao número de empresas pesquisadas que importam
nessa categoria do SH, e não ao volume importado nessa categoria do SH.
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Figura 26. Frequência da Exportação/Importação,
por Gênero (Empresas Comerciais)
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Nota: Essa análise cruzada não está disponível para despachantes aduaneiros,
uma vez que estes foram entrevistados como pessoas físicas e não como
pessoas jurídicas.

Em resposta à pandemia de COVID-19, os governos federal,
estaduais e municipais brasileiros implementaram restrições,
lockdowns e diversas medidas de contenção que afetaram a
capacidade das empresas de prosseguir com suas atividades
cotidianas. O governo implementou algumas medidas para
manter o comércio fluindo, como a eliminação temporária dos
requisitos de licenciamento para a importação de determinados produtos médicos e a simplificação temporária dos requisitos de produção, importação e compra de determinados
produtos identificados como essenciais para uso em serviços de
saúde, no combate à COVID-19.36 No entanto, essas medidas
não eram aplicáveis em todos os setores. Assim, alguns setores
podem ter sido afetados de forma diferente de outros pela
pandemia. Esta seção examina como a pandemia afetou a
capacidade das empresas comerciais e dos despachantes
aduaneiros de atuar no comércio exterior.

comparação a apenas 29 por cento das microempresas.
Em contrapartida, mais microempresas (43 por cento) operam
cerca de três vezes ou menos por ano, em comparação a 32 por
cento das pequenas, 27 por cento das médias e 15 por cento
das grandes empresas. (ver Figura 27)
Figura 27. Frequência da Exportação/Importação,
por Porte da Empresa (Empresas Comerciais)
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Nota: As empresas comerciais que não sabiam ou preferiram não revelar
seu porte foram excluídas da figura. Essa análise cruzada não está disponível
para despachantes aduaneiros, uma vez que estes foram entrevistados como
pessoas físicas e não como pessoas jurídicas.

36 Organização Mundial do Comércio. s.d. COVID-19 and trade - Brazil. Acesso
em 2021. https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid_details_
by_country_e.htm?country=BRA.
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Figura 28. Proporção de Empresas Comerciais e de
Despachantes Aduaneiros cuja Capacidade de atuar
no Comércio Exterior foi Afetada pela Pandemia
de COVID-19

As principais conclusões da pesquisa são descritas abaixo:
◾ A maioria dos comerciantes e despachantes aduaneiros
relata que seus negócios foram afetados pela pandemia, em
grande parte devido à menor demanda por seus produtos/
serviços, mas também por conta de atrasos na liberação
de mercadorias. Entre os comerciantes, 68 por cento das
empresas lideradas por mulheres e 72 por cento das empresas lideradas por homens declararam que sua capacidade de
atuar no comércio exterior foi afetada. Uma parcela maior
de mulheres (71 por cento) do que de homens despachantes
aduaneiros (64 por cento) declararam que sua capacidade para
atuar no comércio foi afetada pela pandemia (ver Figura 28). Dos
que declararam ter sido afetados, 78 por cento dos despachantes aduaneiros e 52 por cento dos comerciantes declararam que a pandemia resultou em menor demanda por seus
serviços/produtos. Contrariamente, quase um quarto dos comerciantes e 15 por cento dos despachantes aduaneiros declararam ter havido aumento da demanda por seus produtos/
serviços. Quarenta por cento dos comerciantes e 28 por cento
dos despachantes aduaneiros declararam que a pandemia
afetou sua capacidade de atuar no comércio, devido a tempos
mais longos para a liberação de mercadorias no Brasil. Vinte e
seis por cento dos despachantes aduaneiros e 13 por cento dos
comerciantes declararam ter havido uma redução no tempo de
liberação de mercadorias, devido a procedimentos simplificados e ao processamento acelerado implementado durante a
pandemia. (ver Figura 29)
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Figura 29. Efeitos da Pandemia nas Atividades de Comércio Exterior/Despachantes Aduaneiros
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◾ O número de comerciantes e despachantes aduaneiros para os quais o número de horas dedicadas ao cumprimento de inspeções aduaneiras e requisitos documentais
não sofreu alteração durante a pandemia (69 por cento das
mulheres comerciantes e 73 por cento dos homens; 47 por cento
das mulheres despachantes aduaneiras e 54 por cento dos
homens despachantes aduaneiros) foi maior do que o daqueles para os quais houve alterações. Uma parcela considerável,
no entanto, declarou que o tempo para cumprir as inspeções
aduaneiras e as exigências documentais aumentou (21 por
cento das mulheres comerciantes e 19 por cento dos comerciantes homens; 29 por cento das mulheres despachantes

aduaneiras e 25 por cento dos despachantes aduaneiros
homens). Uma pequena porcentagem de comerciantes (5 por
cento dos homens e das mulheres cada) informou que o tempo
diminuiu, enquanto mais de 20 por cento dos despachantes
aduaneiros viram o tempo reduzido (24 por cento das despachantes aduaneiras e 21 por cento dos despachantes aduaneiros). Essas constatações ocorreram em todos os setores
e não houve uma tendência clara quando as respostas
eram discriminadas por tipo de mercadoria de importação/
exportação dos comerciantes e despachantes aduaneiros.
(ver Figuras 30-32)

Figura 30. Horas Gastas no Cumprimento de Inspeções Aduaneiras e Requisitos Documentais
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Figura 31. Porcentagem de Comerciantes e Despachantes
Aduaneiros que Relataram Alterações nas Horas Dedicadas
a Inspeções Aduaneiras e Requisitos Documentais,
por Produtos Exportados
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Nota: Os comerciantes puderam escolher mais de uma resposta, de modo
que os totais podem exceder 100.
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Figura 32. Porcentagem de Comerciantes e Despachantes
Aduaneiros que Relataram Alterações nas Horas Dedicadas
a Inspeções Aduaneiras e Requisitos Documentais,
por Produtos Importados

Nota: Os comerciantes podem escolher mais de uma resposta, de modo que
os totais podem exceder 100.

◾ Cerca de um terço dos despachantes aduaneiros informam que o número de horas dedicadas ao cumprimento
de inspeções e requisitos documentais de agências não
aduaneiras aumentou durante a pandemia; pouco menos
de 20 por cento dos comerciantes também relataram o
mesmo. A maioria dos comerciantes e quase metade dos despachantes aduaneiros, no entanto, relatou que o número de
horas não sofreu alteração – embora haja uma diferença notável
no percentual de comerciantes e despachantes aduaneiros
nesse aspecto (70 por cento das mulheres comerciantes
e 74 por cento dos homens comerciantes, em comparação
a 46 por cento das mulheres despachantes aduaneiras e
48 por cento dos homens despachantes aduaneiros). Poucos
comerciantes (menos de 6 por cento) viram o tempo diminuir,
enquanto quase 20 por cento dos despachantes aduaneiros

declararam ter gastado menos tempo no cumprimento de requisitos não aduaneiros. (ver Figura 33)
◾ Em resposta à pandemia, a Anvisa alterou resoluções para
a adoção de procedimentos extraordinários e temporários
destinados a agilizar e simplificar a importação de dispositivos médicos e medicamentos identificados como prioritários
para uso nos serviços de saúde. Consequentemente, dos
despachantes aduaneiros que informaram uma redução nas
horas dedicadas a inspeções e ao cumprimento de requisitos documentais por outros órgãos de fronteira, a maioria
(73 por cento) prestou serviços na importação de máquinas,
veículos e armas, seguidos por produtos animais e vegetais,
bebidas (42 por cento) e produtos minerais, plásticos e de borracha (42 por cento). (ver Figura 34)

Figura 33. Horas Gastas no Cumprimento de Inspeções e Requisitos Documentais de Outros Órgãos de Fronteira
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Figura 34. Redução nas Horas Dedicadas a Inspeções e Requisitos Documentais de Outros Órgãos de Fronteira,
por Produtos Importados
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◾ Praticamente não há diferença no número de horas
gastas por mulheres e homens comerciantes para garantir
a conformidade do produto com as normas vigentes, como
resultado da pandemia.37 Cerca de 80 por cento dos comerciantes não relataram qualquer alteração, enquanto 10 por cento
relataram um aumento. Apenas 2 por cento relataram uma redução no tempo gasto para garantir a conformidade do produto
com as normas vigentes. (ver Figura 35)
Figura 35. Horas Gastas para Garantir a Conformidade do
Produto com as Normas Vigentes (Empresas Comerciais)

◾ A maioria dos comerciantes e despachantes aduaneiros
informou que não houve alteração no tempo dedicado ao
pagamento de taxas oficiais durante a pandemia (75 por
cento das mulheres comerciantes e 81 por cento dos homens
comerciantes; 67 por cento das mulheres despachantes aduaneiras e 78 por cento dos homens despachantes aduaneiros).
Cerca de 13 por cento de todos os comerciantes e despachantes aduaneiros, no entanto, informaram gastar mais tempo
no pagamento de taxas oficiais em decorrência da pandemia.
Duas vezes mais mulheres do que homens despachantes aduaneiros responderam que o tempo diminuiu (18 por cento das
mulheres contra 9 por cento dos homens). (ver Figura 36)
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◾ Quase um terço dos comerciantes e despachantes aduaneiros comunicaram que as informações recebidas sobre
mudanças nos processos e procedimentos de importação
e exportação causados pela pandemia eram confusas e/
ou contraditórias entre os diferentes órgãos de fronteira.
Um terço dos comerciantes, no entanto, achou as informações
em geral claras e fáceis de entender, mas no caso dos despachantes aduaneiros, há uma nítida diferença entre mulheres
e homens com essa percepção (49 por cento das mulheres
contra 62 por cento dos homens). Cerca de 10 por cento dos
comerciantes e despachantes aduaneiros acham que as informações foram claras, mas chegaram tarde demais. Uma parcela
considerável dos comerciantes também disse que não sabe/
não tem qualquer opinião sobre as informações recebidas
(cerca de 25 por cento). (ver Figura 37)

Nota: Esses dados não foram coletados da amostra da população de
despachantes aduaneiros.

Figura 36. Horas Gastas no Pagamento de Taxas Oficiais de Importação/Exportação
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37 A questão diz respeito ao Instituto Nacional de Metrologia, Padronização e
Qualidade Industrial (INMETRO).
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Figura 37. Percepção das Informações Recebidas do Governo sobre Mudanças em Processos e Procedimentos
de Importação e Exportação, Causadas pela Pandemia
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Nota: Devido ao arredondamento, a soma dos totais pode exceder 100 por cento.

C. Principais Desafios para
a Expansão Comercial
A pesquisa pediu aos entrevistados que classificassem as três
principais barreiras que constituem desafios à capacidade de
sua empresa de se expandir para os mercados internacionais.38
As constatações desta seção lançaram luz sobre as amplas
áreas que devem ser priorizadas em ações de reforma a fim
de melhorar o ambiente geral de comércio exterior no País,
que devem necessariamente ser levadas em consideração na
medida em que o País busca recuperar-se economicamente da
pandemia de COVID-19.

Desafios relacionados às conclusões da pesquisa:
◾ Independentemente do gênero, as três principais barreiras cumulativas para a expansão internacional são:
tarifas comerciais elevadas; processos e procedimentos de
importação/exportação burocráticos e onerosos; e serviços
de transporte e logística caros/complexos. Proporções muito
semelhantes e apenas ligeiramente diferentes de mulheres e
homens comerciantes classificaram as tarifas elevadas (30 por
cento das mulheres e 29 por cento dos homens) e processos e
procedimentos de importação/exportação burocráticos e onerosos (24 por cento das mulheres e 23 por cento dos homens)
como seu primeiro e maior desafio à expansão para mercados
internacionais. Um número ligeiramente maior de mulheres
comerciantes (17 por cento) classificou os serviços de transporte
e logística caros e complexos como a primeira e maior barreira,
em comparação aos homens comerciantes (13 por cento). Em
contraste, mais homens comerciantes classificaram o acesso a
financiamento como sua primeira e maior barreira (13 por cento
dos homens e 5 por cento das mulheres). (ver Figura 38 e 39)

38 Os entrevistados foram solicitados a classificar os três principais desafios
entre as opções de múltipla escolha e também podiam acrescentar uma resposta
caso seu desafio não estivesse na lista.
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Figura 38. Barreiras aos Mercados Internacionais para Empresas Comerciais Lideradas por Mulheres
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Nota: Os percentuais são baseados no número de entrevistados que classificaram cada área de problema como sua primeira, segunda ou terceira barreira mais
desafiadora à expansão da sua empresa.

Figura 39. Barreiras aos Mercados Internacionais para Empresas Comerciais Lideradas por Homens
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Nota: Os percentuais são baseados no número de entrevistados que classificaram cada área de problema como sua primeira, segunda ou terceira barreira mais
desafiadora para a expansão da sua empresa.
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D. Resultados Específicos
da Facilitação do Comércio
e Outros Resultados-Chave
Relacionados

Figura 40. Principais Tipos de Postos de Fronteira Usados
por Empresas Comerciais e Despachantes Aduaneiros
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As conclusões na parte C destacam que uma das três principais
barreiras que impedem a expansão internacional das empresas
são os processos e procedimentos de importação/exportação
burocráticos e onerosos. Esta seção investiga, ainda, as experiências de comerciantes e despachantes aduaneiros com os
processos e procedimentos de comércio exterior no Brasil,
inclusive se há diferenças de gênero em suas experiências.
Horário de Funcionamento de Aeroportos,
Portos e Postos de Fronteira Terrestre
Horários de funcionamento restritivos podem ter um impacto
negativo no comércio internacional e nas cadeias de suprimentos. Se as mercadorias sofrerem atrasos nas fronteiras
aguardando inspeção física e liberação, o tempo mais longo
para a liberação de mercadorias pode afetar negativamente
o custo de se fazer negócios e aumentar os custos do comércio.
Além disso, pode haver um risco maior de roubo e deterioração,
caso as mercadorias não estejam adequadamente protegidas
ou armazenadas enquanto aguardam liberação na fronteira.
◾ A maioria dos comerciantes e despachantes aduaneiros
entrevistados usa portos marítimos, seguidos por aeroportos, enquanto apenas alguns usam postos de fronteira
terrestre. (ver Figura 40)
◾ Quase um quarto dos despachantes aduaneiros acredita
que o horário de funcionamento dos portos, aeroportos
ou postos de fronteira terrestres utilizados restringe sua
capacidade de prestar serviços. (ver Figura 41)
Uso de Despachantes Aduaneiros e Outros Agentes
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Figura 41. Percepção de que o Horário de Funcionamento
de Portos, Aeroportos ou Postos de Fronteira Terrestre
Restringem a Capacidade de Operar no Comércio Exterior
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Nota: Essa pergunta só foi feita na pesquisa com despachantes aduaneiros,
visto que os comerciantes normalmente não precisam ir aos postos de fronteira,
uma vez que os despachantes aduaneiros geralmente o fazem em seu nome.
Os totais podem não somar 100 por cento devido ao arredondamento.

Despachantes aduaneiros, agentes de carga e outros agentes
ajudam a facilitar o despacho aduaneiro e outros processos
e procedimentos de importação/exportação para os comerciantes. Esses prestadores de serviços são conhecidos por
terem intimidade com os regulamentos do comércio exterior
e experiência com as cadeias de suprimentos comerciais.
O artigo 10.6 do AFC da OMC estipula que medidas que obriguem o uso de despachantes aduaneiros “não serão introduzidas após 22 de fevereiro de 2017” (data da entrada em
vigor do acordo). O uso de despachantes aduaneiros não é
obrigatório no Brasil.
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Figura 43. Razões para Não Usar Despachantes
Aduaneiros e Outros Agentes, por Gênero

Conclusão(ões) análoga(s) da pesquisa:
◾ A grande maioria dos comerciantes (96 por cento) usa
despachantes aduaneiros e/ou outros agentes para facilitar
processos e procedimentos de importação e exportação.
◾ Mulheres e homens comerciantes responderam da mesma
forma (com diferenças muito pequenas) em relação à sua
lógica para o uso de despachantes aduaneiros. Os três principais motivos mencionados pelos entrevistados foram que
os despachantes aduaneiros (i) ocupam-se do transporte;
(ii) organizam e apresentam a papelada; e (iii) ocupam-se do
pagamento de taxas oficiais. Notavelmente, pouco mais de
um terço dos comerciantes acredita que a lei obriga o uso
de um agente, e mais da metade dos comerciantes contrata
agentes para evitar problemas de segurança nos postos de
fronteira. (ver Figura 42)
◾ Das empresas que não contratam despachantes aduaneiros, a maioria tem pessoal interno com a competência
necessária. O número de mulheres comerciantes com competência interna (73 por cento) é maior do que o de homens
comerciantes (62 por cento), e mais mulheres comerciantes
(22 por cento) do que homens comerciantes (8 por cento)
acham muito caro contratar despachantes aduaneiros. Seis por
cento dos homens comerciantes informam que não usam despachantes aduaneiros por falta de confiança. Seis por cento das
mulheres comerciantes afirmam que não há serviços de despachantes aduaneiros disponíveis localmente. (ver Figura 43)
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Figura 42. Razões para Usar Despachantes Aduaneiros e Outros Agentes, por Gênero (Empresas Comerciais)
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Nota: Essa pergunta foi feita somente à amostra da população de empresas comerciais. Os comerciantes puderam escolher mais de uma resposta, de modo que
os totais podem exceder 100.
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Comitê Nacional de Facilitação do Comércio (CONFAC)
O artigo 23 da do AFC da OMC estipula que cada membro da
OMC deve estabelecer e/ou manter um comitê nacional de facilitação do comércio, ou designar um mecanismo existente para
facilitar a coordenação e a implementação internas do AFC da
OMC. O Brasil instituiu seu Comitê Nacional de Facilitação do
Comércio (CONFAC) em setembro de 2016,39 que foi recriado
em 2020 na Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério da Economia.40 O CONFAC atua como órgão consultivo e
executivo na implementação de políticas e diretrizes de facilitação do comércio no Brasil.

Figura 45. Proporção de Empresas Comerciais Cientes
do CONFAC, por Porte da Empresa
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◾ Apenas cerca de metade dos despachantes aduaneiros
e menos de um quarto dos comerciantes estão cientes da
existência do CONFAC. Entre os despachantes aduaneiros,
o número de homens cientes da existência do CONFAC é maior
do que o de mulheres (55 por cento e 45 por cento, respectivamente) e há apenas uma pequena diferença no percentual de mulheres e homens comerciantes que sabem da sua
existência (20 por cento e 18 por cento, respectivamente)
(ver Figura 44). Além disso, o conhecimento da existência
do CONFAC parece aumentar marginalmente com o porte da
empresa - 15 por cento das micro, 18 por cento das pequenas,
19 por cento das médias e 26 por cento das grandes empresas
o conhecem (ver Figura 45). Dos comerciantes que se identificaram como pertencentes a grupos étnicos minoritários, a
maioria (83 por cento) não conhece o CONFAC. (ver Figura 46)
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Nota: As empresas comerciais que não sabiam ou preferiram não revelar seu
porte foram excluídas da figura.

Figura 46. Proporção de Entrevistados de Empresas
Comerciais Autoidentificados como Pertencentes
a um Grupo Étnico Minoritário Cientes do CONFAC
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Figura 44. Proporção de Empresas Comerciais e de
Despachantes Aduaneiros Cientes da Existência do CONFAC
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39 Por meio do Decreto n°- 8.807/2016.
40 Por meio do Decreto n°- 10.373/2020.
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Comissões Locais de Facilitação do Comércio (COLFACs)
No Brasil, o comércio internacional é amplamente regulado
pelo Governo Federal, mas comerciantes e despachantes
aduaneiros também precisam cumprir requisitos estaduais e
locais. Um dos principais desafios é garantir a harmonização
de processos e procedimentos nos (e entre os) diversos portos
marítimos, aeroportos e fronteiras terrestres em todo o País.
Os respectivos órgãos de fronteira dos diversos portos, aeroportos e fronteiras terrestres podem enfrentar desafios e restrições singulares, que exigem soluções específicas.
Políticas e regulamentos nacionais são de responsabilidade
principalmente do CONFAC, mas o comitê reconhece a existência de desafios locais específicos, bem como a importância de
criar comissões locais para melhorar a comunicação e identificar oportunidades comuns para promover o desenvolvimento.
Por isso, foram criadas as Comissões Locais de Facilitação
do Comércio (COLFACs) nas 29 Alfândegas brasileiras, com
o objetivo de compartilhar opiniões e possibilitar a interação e
cooperação das autoridades de fronteira na solução de problemas locais que afetam as atividades de importação e exportação. As COLFACs fazem parte da estrutura organizacional
do CONFAC e incluem representantes da Receita Federal, da
Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, além de representantes dos setores público e privado.
Representantes dos importadores e exportadores e dos locais
onde ocorre o desembaraço aduaneiro de mercadorias são permanentemente convidados.
◾ Quase metade dos homens despachantes aduaneiros
está ciente da existência das COLFACs, em comparação
a pouco menos de um terço das mulheres despachantes
aduaneiras. Apenas 41 por cento das mulheres despachantes
aduaneiras e 42 por cento dos homens despachantes aduaneiros participam das reuniões das COLFACs sempre que
possível. Vinte e nove por cento das mulheres despachantes
aduaneiras e 33 por cento dos homens despachantes aduaneiros raramente participam e 31 por cento das mulheres
despachantes aduaneiras e 24 por cento homens despachantes aduaneiros nunca participam. O conhecimento
da existência das COLFACs e a participação nas reuniões
das comissões podem depender da localização dos despachantes aduaneiros, pois o sistema não estava disponível em
todas as 29 Alfândegas do País até 1°̄ de outubro de 2021. (ver
Figura 47 e 48)
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Figura 47. Conhecimento da Existência das COLFACs,
por Gênero do Despachante Aduaneiro
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Nota: Essa pergunta foi feita somente à amostra da população de despachantes
aduaneiros.

Figura 48. Frequência de participação nas Reuniões
das COLFACs
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Nota: Essa pergunta foi feita à amostra da população de despachantes
aduaneiros.

Consistência na Implementação de Processos e
Procedimentos de Importação e Exportação

Acesso e Compreensão de Informações

A aplicação consistente de procedimentos de importação
e exportação proporciona previsibilidade e certeza para as
empresas que operam no comércio exterior. Se os procedimentos de importação e exportação forem implementados de
forma inconsistente, os comerciantes podem ter que arcar com
custos adicionais para cumprir os regulamentos, contribuindo,
assim, para o aumento do tempo e dos custos do comércio
internacional.
Conclusão(ões) análoga(s) da pesquisa:
◾ Mais de um quarto dos comerciantes e despachantes
aduaneiros não acredita ou não tem certeza se os processos
de importação/exportação são implementados de forma
consistente pelas autoridades de fronteira. Dos que acreditam que a implementação é consistente, mais de 70 por cento
(75 por cento das mulheres comerciantes e 70 por cento dos
homens comerciantes) acreditam que os procedimentos são
implementados de forma consistente. (ver Figura 49)
Figura 49. Percepção de que os Processos de Importação
e Exportação são Implementados de Forma Consistente
pelas Autoridades de Fronteira, por Gênero
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Acessar e entender regulamentos e procedimentos oficiais é
importante para a transparência, a conformidade e a previsibilidade do ambiente de comércio. A publicação e disseminação
de alterações em leis e regulamentos relevantes deve ser feita
com aviso prévio suficiente e em linguagem de fácil compreensão. Se os comerciantes não tiverem conhecimento de novas
regras e regulamentos aduaneiros, ou se não forem capazes de
compreendê-los, poderão enfrentar ônus e custos adicionais
de conformidade por não atenderem adequadamente aos
requisitos. O artigo 1 do AFC da OMC dispõe sobre a publicação e a disponibilidade de informações, incluindo a publicação
imediata de informações relacionadas ao comércio em geral, de
maneira não discriminatória e facilmente acessível, bem como
a publicação de manuais práticos, formulários e documentos,
leis relevantes sobre o comércio e pontos de contato para consultas na internet.
Conclusão(ões) análoga(s) da pesquisa:
◾ O número de mulheres despachantes aduaneiras que
enfrentam dificuldade ao buscar informações sobre regulamentos e procedimentos oficiais é maior do que o de seus
homólogos homens; no entanto, um número um pouco maior
de homens comerciantes do que de mulheres comerciantes
sente a mesma dificuldade. Pelo porte da empresa, a proporção de empresas que enfrenta dificuldades diminui marginalmente, à medida que as empresas se tornam maiores (por
exemplo, 46 por cento das micro, em comparação a 45 por cento
das pequenas, 38 por cento das médias e 36 por cento das
grandes empresas). (ver Figuras 50 e 51)
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Figura 50. Proporção de Empresas Comerciais e de
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Figura 51. Proporção de Empresas Comerciais que Enfrentam Dificuldades ao Acessar Informações Oficiais,
por Porte da Empresa
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Nota: Essa análise cruzada não está disponível para despachantes aduaneiros, uma vez que estes foram entrevistados como pessoas físicas e não como pessoas
jurídicas.

◾ Os desafios mais comuns que tanto comerciantes como
despachantes aduaneiros enfrentam ao buscar informações sobre regulamentos e procedimentos oficiais são:
1) nem todas as agências têm informações completas disponíveis; e 2) as informações relacionadas ao comércio
exterior não são centralizadas. Quase um terço das empresas
comerciais também informaram que os mecanismos oficiais de
informação do governo não são fáceis de usar, em comparação

a 20 por cento dos despachantes aduaneiros. Em geral, mas
em graus variados, entre os despachantes aduaneiros o
número de mulheres que enfrentam desafios dos tipos que lhes
foram apresentados durante a entrevista é maior do que o
de homens (ver detalhes na Figura 52 sobre as alternativas de
respostas oferecidas aos entrevistados). O oposto vale para
as empresas comerciais lideradas por homens e mulheres. (ver
Figura 52)

Figura 52. Desafios Enfrentados ao Buscar Informações sobre Regulamentos e Procedimentos Oficiais, por Gênero
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◾ As associações industriais geralmente são condutoras
de informações externas às fontes governamentais e,
no Brasil, um quarto dos despachantes aduaneiros usa
a comunidade comercial/associações industriais como
fontes de informação, em comparação a uma parcela menor
de empresas comerciais. Dos comerciantes que são membros de associações, apenas 12 por cento usam a comunidade
comercial/associações industriais como fontes de informação

(ver Figura 53). Dos despachantes aduaneiros que são membros
de associações comerciais, 26 por cento usam a comunidade
comercial/associações industriais como fontes de informação
(ver Figura 54). A proporção de empresas comerciais que
usam a comunidade comercial/associações comerciais para
obter informações, pode ser menor porque essas associações
preferem recorrer a redes pessoais/agentes/despachantes/
agentes de carga para obter informações (ver Figura 56).

Figura 53. Fontes Preferenciais de Informação para Empresas Comerciais, por Adesão ou Não a Associações
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Figura 54. Fontes Preferenciais de Informação para Despachantes Aduaneiros por Condição de Serem ou Não
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Nota: Os entrevistados puderam selecionar mais de uma resposta e, portanto, a soma pode exceder 100 por cento.
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◾ Em relação à conclusão anterior, um terço das empresas
comerciais que não são membros de associações informaram que não veem motivo de se associar porque conseguem a
informação necessária em outros locais. (ver Figura 55)
◾ A maioria dos comerciantes conta com redes pessoais/
agentes/despachantes/agentes de cargas para obter
informações, enquanto a maioria dos despachantes aduaneiros conta com sites governamentais ou comunicados
oficiais (incluindo portais de comércio, manuais públicos,
boletins governamentais, diário oficial, telefone/mensagens
de texto). Comparando por tipo de fonte de informação e
gênero, mais mulheres que homens comerciantes usam sites
governamentais ou comunicados oficiais. Ligeiramente mais
homens que mulheres comerciantes preferem usar sites não
governamentais/redes sociais online. Mais mulheres do que
homens despachantes aduaneiros usam sites governamentais ou
comunicados oficiais e comunidade comercial/associações
setoriais. (ver Figuras 56 e 57)

Figura 55. Motivos para Não se Afiliar a uma Associação
(Empresas Comerciais)
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Figura 56. Fontes Preferenciais de Informação para Empresas Comerciais, por Gênero
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Figura 57. Fontes Preferenciais de Informação para Despachantes Aduaneiros, por Gênero
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◾ A maioria dos comerciantes também conta com redes
pessoais/agentes/despachantes/agentes de cargas,
independentemente do porte da empresa. A proporção
do uso de outras fontes é semelhante para todos os portes
de empresas, com exceção de um número ligeiramente

superior de empresas maiores que recorrem a autoridades
governamentais de postos de fronteira/centros de informação
de aeroportos, portos e postos de fronteira terrestre, ou
comunidades comerciais/associações setoriais, que empresas
menores. (ver Figura 58)

Figura 58. Fonte de Informação para Empresas Comerciais, por Porte da Empresa
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◾ Mais de um terço dos despachantes aduaneiros e quase
metade dos comerciantes declararam que regulamentos e
processos oficiais não costumam ser fáceis de entender.
Por gênero, menos mulheres que homens despachantes aduaneiros (56 por cento e 65 por cento, respectivamente) consideram a informação fácil de entender. Ligeiramente mais
mulheres que homens comerciantes acreditam que a informação é fácil de entender (57 por cento e 55 por cento, respectivamente). (ver Figura 59)

Figura 59. Proporção de Empresas Comerciais
e Despachantes Aduaneiros que Consideram os
Regulamentos e Processos Fáceis de Entender,
por Gênero
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Figura 60. Proporção de Empresas Comerciais
e Despachantes Aduaneiros que Consideram os
Regulamentos e Processos fáceis de entender,
por Grupo Étnico
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◾ Quarenta e três por cento dos despachantes aduaneiros
que se autoidentificaram como pertencentes a um grupo
de minoria étnica relataram que os regulamentos e processos oficiais são fáceis de entender, comparados a 61 por
cento dos despachantes aduaneiros que não se autoidentificaram como minoria étnica. (ver Figura 60)
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Nota: Entrevistados que preferiram não divulgar se pertencem a uma minoria
étnica foram excluídos desta Figura.

Mecanismos Consultivos
Um mecanismo para consultar as partes interessadas sobre
mudanças em processos e procedimentos oficiais de importação e exportação pode reduzir a desinformação quanto às
mudanças planejadas em atividades de comércio exterior e
melhorar a conformidade. Igualmente importante é um mecanismo de consulta que leve em consideração o feedback fornecido pelas partes antes da implementação das mudanças.
O artigo 2.2 do AFC da OMC recomenda aos países realizar consultas regulares entre os seus órgãos de fronteira e comerciantes ou outras partes interessadas. O artigo 2.1 cita que as partes
interessadas devem receber a oportunidade e um período de
tempo adequado para formular comentários sobre propostas
de introdução ou alteração de regulamentos relacionados ao
comércio e leis aduaneiras.

Figura 61. Entrevistados Consultados Regulamente
sobre Mudanças em Processos/Procedimentos
de Comércio Exterior
100%
90%
80%

73%

70%
60%

45%

50%
40%

20%

14%

10%
0%

Não, nunca

Conclusão(ões) da pesquisa:

Não, não
regularmente

Empresas Comerciais

◾ Oitenta e sete por cento dos comerciantes e setenta por
cento dos despachantes aduaneiros dizem nunca ter sido
consultados sobre mudanças em processos e procedimentos relacionados ao comércio exterior, ou não ser consultados regularmente. Embora 29 por cento dos despachantes
aduaneiros tenham informado que são consultados regularmente, apenas sete por cento dos comerciantes informaram o
mesmo. Algumas empresas são consultadas, mas não regularmente (14 por cento dos comerciantes e 25 por cento dos despachantes aduaneiros). (ver Figura 61)
◾ Por gênero, mais homens que mulheres comerciantes
informam que não são consultados nunca, ou não regularmente

29%
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Sim

1%
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Despachantes Aduaneiros

(89 por cento dos homens contra 83 por cento das mulheres).
Entre despachantes aduaneiros, ligeiramente mais mulheres
que homens relatam que não são consultados nunca, ou não
regularmente (72 por cento das mulheres contra 68 por cento
de homens). No entanto, existe uma lacuna, já que vinte e
sete por cento das mulheres despachantes aduaneiras são
consultadas regularmente contra uma proporção maior de
homens (32 por cento). Menos de 10 por cento dos homens
e mulheres comerciantes são consultados regularmente. (ver
Figura 62)

Figura 62. Proporção de Empresas Comerciais e Despachantes Aduaneiros Consultados Regularmente sobre
Mudanças Legislativas em Procedimentos e Processos de Importação e Exportação, por Gênero
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◾ A proporção de empresas maiores consultadas
regularmente é superior à de empresas menores. Embora
14 por cento das grandes empresas sejam consultadas
regularmente, somente cinco por cento das micro, seis por
cento das pequenas, e sete por cento das empresas médias
são consultadas regularmente. Semelhantemente, 83 por
cento das microempresas nunca são consultadas, enquanto
60 por cento das grandes empresas nunca são consultadas.
(ver Figura 63)
◾ Dos comerciantes consultados regularmente,41 o mais
comum é que as consultas sejam realizadas por agentes como
despachantes aduaneiros e outros agentes de comércio exterior

(58 por cento das mulheres e 54 por cento dos homens). Para
despachantes aduaneiros, contudo, o mais comum é que sejam
realizadas por comunidades comerciais/associações setoriais.42
Mais mulheres que homens comerciantes (48 por cento contra
31 por cento) usam consultas públicas gerais administradas
pelo governo (mecanismos de notificação e comentário). Mais
homens (48 por cento) que mulheres comerciantes (39 por
cento) são consultados por meio de comunidades comerciais/
associações setoriais. Quarenta e três por cento dos despachantes aduaneiros fornecem feedback e comentários por meio
de mecanismos de consulta pública gerenciados pelo governo,
e cerca de 20 por cento são consultados por meio de outros
agentes de comércio exterior. (ver Figura 64)

Figura 63. Proporção de Entrevistados Consultados Regularmente sobre Mudanças em Processos/Procedimentos
Comerciais, por Porte da Empresa
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Figura 64. Fontes de Consulta sobre Mudanças em Processos Oficiais de Comércio Exterior
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Nota: Como os entrevistados puderam selecionar mais de uma resposta a soma poderá exceder 100 por cento.
41 Sete por cento dos comerciantes informaram ser consultados regularmente.
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42 Parcela dos 29 por cento de agentes aduaneiros que são consultados
regularmente.

◾ Parece haver uma percepção relativamente forte entre
os entrevistados de que o seu feedback é levado em consideração pelo governo. Sessenta e oito por cento dos comerciantes e 71 por cento dos agentes aduaneiros acreditam que
o seu feedback é levado em consideração. No entanto, 32 por
cento dos comerciantes e 29 por cento dos despachantes aduaneiros não acreditam ou não têm certeza se o seu feedback é
levado em consideração. (ver Figura 65)

◾ A percepção de que o feedback é levado em consideração é muito menor entre homens comerciantes (60 por
cento) que entre mulheres comerciantes (79 por cento).
No que tange aos despachantes aduaneiros, no entanto, mais
homens (74 por cento) que mulheres (67 por cento) acreditam que o seu feedback é levado em consideração. Não
foram observadas grandes diferenças nas respostas a essa
pergunta por porte da empresa.(ver Figura 66)

Figura 65. Percepção de que o Feedback é Levado
em Consideração

Figura 66. Percepção de que o Feedback é Levado
em Consideração por Gênero
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Declarações Eletrônicas
A capacidade de enviar declarações de importação e exportação através de um Portal Único ou outro sistema eletrônico
reduz o tempo de cumprimento dos requisitos documentais, já
que funciona como ponto único de entrada/saída para toda a
documentação exigida por lei para mercadorias de importação
e exportação. Isso facilita o comércio e reduz os custos. Entre
os benefícios para os comerciantes estão a redução dos
prazos de desembaraço, processos transparentes e previsíveis e menos burocracia. Estudos têm mostrado que quando
existe um portal único o comércio bilateral aumenta em
cerca de 37 por cento.43 O artigo 10.4 do AFC da OMC estipula
que os membros da OMC devem envidar esforços para estabelecer ou manter um Portal Único, e, na medida do possível usar
a tecnologia da informação para apoiar seu funcionamento.
Atualmente existem dois procedimentos de importação no
Brasil. O sistema mais antigo exige que as declarações de
importação sejam registradas no SISCOMEX, que abrange a
maioria das operações. O SISCOMEX tem a participação de
22 órgãos e contém todos os regulamentos, formalidades e requisitos relacionados à importação e exportação. O SISCOMEX
permite o envio eletrônico de todas as informações necessárias para o comércio para os 22 órgãos participantes.44 Existe

ainda um processo de importação mais recente, mediante a
declaração única de importação (DUIMP) no Portal Único, que
está sendo implementado de forma gradual e progressiva.
Conclusão(ões) da pesquisa:
◾ Somente 10 por cento dos comerciantes, em comparação
a 89 por cento dos despachantes aduaneiros, acreditam
que todas as entidades/órgãos de aeroportos, portos ou
postos de fronteira terrestre têm sistemas que aceitam
formulários e documentos eletrônicos. Mais homens que
mulheres comerciantes acreditam que seja necessário enviar
formulários e documentos impressos para a Aduana (80 por
cento contra 75 por cento, respectivamente). Em contrapartida, mais mulheres que homens comerciantes acreditam que
seja necessário enviar formulários e documentos impressos
para órgãos não aduaneiros (10 por cento contra cinco por cento,
respectivamente). Um número ligeiramente maior de mulheres
comerciantes também parece não saber se todos os documentos podem ser enviados de forma eletrônica (11 por cento
das mulheres e sete por cento dos homens) (ver Figura 67).
Comerciantes podem não estar tão familiarizados com o sistema eletrônico para o envio da documentação regulamentar,
já que a maioria contrata agentes para organizar e apresentar a
documentação em seu nome (veja a Figura 42).

Figura 67. Percepção Quanto à Possibilidade de Enviar Toda a Documentação de Comércio Exterior de Forma Eletrônica
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43 Chelala and Martínez-Zarzoso. 2021. “The impact of single windows on trade.”
The World Economy Volume 43, Issue 10 (The World Economy) 2549–2573.
44 WTO Trade Facilitation Database. n.d. Brazil: Operation of the single window.
Acessado em 2021. https://tfadatabase.org/members/brazil/article-10-4-3.
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Pagamentos Eletrônicos
A Medida 7.2 do AFC da OMC estipula que, na medida do praticável, uma opção eletrônica seja adotada ou mantida para o
pagamento de direitos aduaneiros, tributos, taxas e encargos
cobrados pela Aduana e incorridos nas atividades de importação e exportação.

Figura 68. Percepção de que as Taxas Oficiais de Importação
e Exportação podem ser Pagas Eletronicamente com um
Único Pagamento, por Gênero (Despachantes Aduaneiros)
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No Brasil, o pagamento de tributos federais devidos à Aduana
por motivo de importação é realizado de forma eletrônica
por débito automático na conta corrente do importador no
momento em que a declaração de importação é registrada no
SISCOMEX. O imposto estadual (ICMS), no entanto, ainda é recolhido em separado usando os canais da rede bancária. Taxas e
encargos cobrados por outras agências reguladoras de fronteira
também são pagos por meio de soluções bancárias eletrônicas.
Contudo, um novo processo de importação está sendo implementado com um portal único cuja operabilidade está sendo
expandida gradualmente para possibilitar soluções diferenciadas em relação ao atual processo de importação. Entre outros
atributos, o sistema inclui o pagamento centralizado de todos os
encargos e tributos. Tributos de exportação não são pagos de
forma eletrônica, mas sim na rede bancária pelo Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF). Isso porque a ocorrência de operações de exportação com pagamento de impostos é mínima.
Conclusão(ões) da pesquisa:
◾ Com o Portal Único ainda em processo de expansão e
implementação, a maioria dos despachantes aduaneiros
(72 por cento) relataram que as taxas oficiais de importação
e exportação não podem ser pagas eletronicamente em um
único pagamento. Outros quatro por cento não têm certeza.
Somente vinte e quatro por cento dos despachantes aduaneiros
acreditam que seja possível pagar todas as taxas oficiais eletronicamente em um único pagamento. (ver Figura 68)
◾ A consciência de que as taxas oficiais podem ser pagas
eletronicamente em um pagamento único varia de acordo com
os anos de experiência dos despachantes que trabalham
com comércio exterior. Todos os despachantes aduaneiros
com 0–4 anos de experiência não acreditam que seja possível
ou não têm certeza, 67 por cento daqueles com 5–9 anos
de experiência não acreditam que seja possível, 83 por cento
daqueles com 10–14 anos de experiência não acreditam que
seja possível ou não têm certeza, e 76 por cento daqueles com
15 anos ou mais de experiência acreditam que não é possível ou
não têm certeza. (ver Figura 69)
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Nota: Essa pergunta foi feita apenas aos despachantes aduaneiros que
fizeram parte da população amostral. O total pode não alcançar 100% devido
ao arredondamento.

Figura 69. Percepção de que as Taxas Oficiais de Comércio
Exterior podem ser Pagas Eletronicamente em um Único
Pagamento, por Anos de Experiência (Despachantes
Aduaneiros)
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Nota: Essa pergunta só foi feita aos despachantes aduaneiros que fizeram
parte da população amostral. O total pode exceder 100 por cento devido ao
arredondamento.
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Pagamentos Não Oficiais
O gerenciamento e processamento do comércio exterior podem
apresentar várias pré-condições para casos de corrupção ou
violações à integridade, tanto nas relações com autoridades
governamentais quanto nas relações com entidades do setor
privado que oferecem serviços de transporte ou logística. A luta
contra a corrupção e o fortalecimento da integridade são
objetos de atenção e esforços constantes por parte das autoridades de gestão de fronteiras e da comunidade comercial em
quase todos os países.45
Conclusão(ões) da pesquisa:

Figura 70. Proporção de Empresas Comerciais e
Despachantes Aduaneiros que Pagaram Taxas de
“Agilização” ou Taxas Não Oficiais a Autoridades
governamentais
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◾ Pouquíssimos comerciantes e despachantes aduaneiros
relataram ter pagado “taxas de agilização” ou taxas não oficiais
a autoridades governamentais no último ano para facilitar o
processamento de mercadorias.46 Dois por cento das mulheres
e um por cento dos homens comerciantes informaram o
pagamento de taxas não oficiais, enquanto um por cento das
mulheres e nenhum homem despachante aduaneiro fizeram
o mesmo (ver Figura 70). Dos poucos comerciantes que pagaram taxas não oficiais, a maioria pagou menos da metade das
vezes (94 por cento das mulheres e 69 por cento dos homens).
Dos poucos despachantes aduaneiros que pagaram taxas não
oficiais no ano passado, todos pagaram mais da metade das
vezes. Dezenove por cento dos homens comerciantes e
seis por cento das mulheres comerciantes que pagaram taxas
não oficiais no ano passado informaram que pagaram todas as
vezes (ver Figura 71).
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Figura 71. Frequência do Pagamento de Taxas de
“Agilização” ou Taxas Não Oficiais a Autoridades
governamentais no Último Ano
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46 Uma constatação anterior indicou que, entre os comerciantes que têm reclamações sobre as suas remessas, todos acreditam que os métodos não oficiais
são capazes de solucionar os problemas mais rapidamente. Embora as respostas-padrão da pesquisa não permitam verificar por que os comerciantes selecionaram essa resposta, isso sugere que os comerciantes podem se sentir mais
confortáveis selecionando “os métodos não oficiais são mais rápidos” quando a
pergunta não indaga diretamente sobre pagamento de taxas não oficiais.
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45 The World Bank. 2011. Border Management Modernization. Washington DC:
The World Bank.
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◾ Ligeiramente mais despachantes aduaneiros e comerciantes pagaram taxas não oficiais e taxas de “agilização”
a entidades privadas que a autoridades governamentais47
no último ano para facilitar o processamento de mercadorias. Quatro por cento das mulheres comerciantes pagaram taxa
de “agilização” a entidades privadas em comparação a seis por
cento dos homens comerciantes. Três por cento das mulheres
despachantes aduaneiras pagaram taxa de “agilização” a entidades privadas em comparação a dois por cento dos homens
despachantes aduaneiros (ver Figura 72). Comerciantes e despachantes aduaneiros tiveram que pagar taxa de “agilização” a
entidades privadas com frequências variadas no ano passado.
Dos comerciantes que pagaram taxas de “agilização”, cerca de
um terço pagou todas as vezes, seis por cento das mulheres e
14 por cento dos homens pagaram mais da metade das vezes,
e 60 por cento das mulheres e 52 por cento dos homens pagaram menos da metade das vezes. Dos despachantes aduaneiros
que pagaram taxa de “agilização”, nenhum homem despachante
aduaneiro teve que pagar todas as vezes, mas 60 por cento das
mulheres despachantes aduaneiras e todos os despachantes
aduaneiros pagaram mais da metade das vezes. Quarenta por
cento das mulheres despachantes aduaneiras pagaram menos
da metade das vezes, mas nenhum homem despachante pagou
com essa mesma frequência. (ver Figura 73)

Figura 73. Frequência do Pagamento de Taxas de
“Agilização” ou Taxas Não Oficiais a Entidades Privadas
no Ano Passado
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Retenção de Mercadorias
Figura 72. Proporção de Empresas Comerciais e
Despachantes Aduaneiros que Pagaram Taxa de
“Agilização” ou Taxas Não Oficiais a Entidades Privadas
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A Aduana tem o poder de fiscalizar importações e exportações e excluir, reter e/ou confiscar e destruir produtos falsificados ou ilícitos. Para evitar que comerciantes percam tempo
ou sofram prejuízos financeiros, a melhor prática dita que a
Aduana informe prontamente o comerciante cujas mercadorias tenham sido retidas para fiscalização, conforme estipula o
artigo 5.2 do AFC da OMC.
Conclusão(ões) da pesquisa:
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◾ A maioria das empresas comerciais e despachantes aduaneiros não teve mercadorias retidas sem ter sido informada prontamente. Existe apenas uma leve disparidade de
gênero, com ligeiramente mais homens comerciantes e despachantes aduaneiros tendo tido mercadorias retidas sem ser
prontamente informados em comparação a seus homólogos
do sexo feminino (diferença de dois pontos percentuais). Por
porte da empresa, uma parcela levemente maior de pequenas
empresas que de empresas maiores teve bens retidos sem
ter sido prontamente informada (15 por cento cada de micro e
pequenas empresas, e 11 por cento cada de médias e grandes
empresas). (ver Figuras 74 e 75).

47 Inclui despachantes, transportadores e outras entidades privadas.
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Figura 74. Proporção de Entrevistados que tiveram
Mercadorias Retidas sem ser Prontamente Informados
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Figura 75. Proporção de Empresas Comerciais que
tiveram Mercadorias Retidas sem ser Prontamente
Informadas, por Porte da Empresa
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Nota: Empresas comerciais que não sabem ou preferiram não divulgar seu
porte foram excluídas desta Figura. Além disso, esta análise cruzada não
está disponível para despachantes aduaneiros porque os despachantes
aduaneiros foram entrevistados como pessoas físicas, e não como pessoas
jurídicas.

◾ Dos despachantes aduaneiros que tiveram mercadorias retidas sem ter sido prontamente informados, todos
informaram que isso aconteceu mais da metade das vezes.
Quase todas as empresas comerciais que tiveram mercadorias retidas informaram que isso aconteceu menos da
metade das vezes. (ver Figura 76)

Figura 76. Frequência com que Mercadorias Foram Retidas Sem Ter Sido Prontamente Informado, por Gênero
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◾ Independentemente do gênero, os dois motivos mais
comuns para a retenção de mercadorias para empresas
comerciais e despachantes aduaneiros são problemas com
a declaração aduaneira, classificação ou valoração e problemas com outras entidades ou outros motivos. Uma parcela
maior de mulheres que de homens despachantes aduaneiros
relatou problemas com a Anvisa (19 por cento das mulheres, 14
por cento dos homens) e o Vigiagro (19 por cento das mulheres,
11 por cento dos homens) como motivo da retenção de mercadorias.48 (ver Figura 77)

◾ Por porte da empresa, mais micro, pequenas e médias
empresas citaram problemas com a declaração aduaneira,
classificação ou valoração como motivo para a retenção de
mercadorias do que grandes empresas. Em contrapartida,
um número maior de grandes empresas do que de micro e
pequenas empresas informaram que tiveram mercadorias retidas devido a problemas com outras entidades ou por outros
motivos. Um número um pouco maior de microempresas
também relatou problemas com licenças de importação e problemas com a Anvisa comparado a empresas de todos os
outros portes. (ver Figura 78)

Figura 77. Motivos para a Retenção de Mercadorias Conforme Relatado, por Gênero
100%
90%
80%
70%
60%
50%

49%

45%
33% 36%

40%

36%

32%

30%

24%

29%
19%

20%

11%
6% 8% 5%

10%
0%

Problemas com a
declaração/classiﬁcação/valoração
aduaneira

Problemas com
outras entidades ou
outro motivo

Empresas Comerciais:
Mulheres

Não deu motivo

Empresas Comerciais:
Homens

3%

19%

14%

7%

3%

Problemas
relacionados à
Anvisa

6%

11%
0% 0%

Problemas com a
minha licença de
importação
comercial

Despachantes Aduaneiros:
Mulheres

3% 2%

Problemas
relacionados ao
Vigiagro

Despachantes Aduaneiros:
Homens

Figura 78. Motivos para a Retenção de Mercadorias conforme Relatado, por Porte da Empresa Comercial
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Nota: Empresas Comerciais que não sabiam o porte da sua empresa foram excluídas desta Figura. Além disso, esta análise cruzada não está disponível para
despachantes aduaneiros porque os despachantes aduaneiros foram entrevistados como pessoas físicas, e não como pessoas jurídicas.

48 Ver a nota de rodapé 22.
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Procedimentos e Processos de Reclamação e Recurso
A existência de um mecanismo oficial de reclamações é importante para permitir que os comerciantes possam contestar
e interpor recursos contra decisões dos órgãos de fronteiras
sobre cargas retidas ou descumprimentos. O artigo 4 do AFC
da OMC busca assegurar que as partes afetadas tenham
direito a recursos administrativos ou revisões, bem como a
recursos judiciais ou revisões das decisões administrativas
emitidas pela Aduana.
No Brasil, o direito ao recurso administrativo é regido pela Lei
Geral sobre Procedimentos Administrativos, que se aplica a
todas as autoridades federais, Aduana, e outros operadores.
Além disso, leis de autoridades específicas preveem procedimentos recursais em matérias específicas, como recursos contra autos de infração. No caso da Aduana, existem dois processos
diferentes de recurso, a depender do tipo de sanção. No caso
de avaliações e decisões relacionadas a penalidades e sanções tributárias impostas pela Aduana, o contribuinte é informado das razões mediante auto de infração, podendo interpor
um recurso perante uma autoridade recursal independente
dentro da RFB. Caso o contribuinte discorde da decisão,
poderá interpor um novo recurso perante uma segunda
autoridade independente subordinada ao Ministério da Economia. Para sanções administrativas (notificação, suspensão

e cassação de autorizações de operação) e para apreensão
de mercadorias, o recurso poderá ser submetido à apreciação
de autoridade hierárquica superior, independentemente da
possibilidade de recurso judicial.
Conclusão(ões) da pesquisa:
◾ Menos da metade dos comerciantes acredita que as
orientações sobre como interpor um recurso oficial são
claras e de fácil acesso em todas as entidades do governo
(46 por cento das mulheres e 41 por cento dos homens). A parcela de despachantes aduaneiros que acredita que as informações sobre como interpor um recurso oficial são claras e de fácil
acesso é maior (58 por cento das mulheres e 65 por cento dos
homens).49 (ver Figura 79)
◾ Nenhum comerciante - e menos de um quarto dos despachantes aduaneiros - acredita que os procedimentos
oficiais de recurso sejam eficazes ou resultem em reformas
quando utilizados. Todos os comerciantes que tiveram reclamações acreditam que os métodos não oficiais são mais rápidos, e
mais mulheres que homens despachantes aduaneiros acreditam que os métodos não oficiais são mais rápidos (49 por cento
das mulheres e 33 por cento dos homens). Outros 26 por
cento das mulheres e 36 por cento dos homens despachantes
aduaneiros acreditam que nada muda. (ver Figura 80)

Figura 79. Percepção sobre a Clareza e Facilidade de
Acesso às Orientações para Interpor Recursos Oficiais
em Entidades do Governo
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Nota: O total pode exceder 100 por cento devido ao arredondamento.

49 O Estudo de Brechas do AFC constatou que, embora a RFB e Anvisa
tenham manuais práticos para procedimentos de recurso administrativo publicados nos respectivos sites, não foi possível encontrar manuais semelhantes
no site do Vigiagro.
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Figura 80. Percepção sobre a Efetividade de Processos Recursais Oficiais ao Lidar com Reclamações
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Segurança e Proteção
Problemas de segurança e proteção na fronteira podem vir na
forma de atenção, pedidos de favores e outras condutas verbais
ou físicas indesejadas por parte de funcionários e não funcionários. Tais comportamentos criam e promovem ambientes
hostis e ofensivos que podem afetar a capacidade ou vontade
dos comerciantes de realizar atividades comerciais.
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Figura 81. Proporção de Empresas Comerciais
e Despachantes Aduaneiros que Visitam Postos
de Fronteira, por Gênero
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Conclusão(ões) da pesquisa:
◾ Mais da metade (54 por cento) dos despachantes aduaneiros
visita aeroportos, portos e postos de fronteira terrestre regularmente para realizar processos e procedimentos de importação
e exportação relacionados aos seus negócios (49 por cento das
mulheres e 58 por cento dos homens). Dez por cento das mulheres comerciantes em comparação a 14 por cento dos homens
comerciantes visitam aeroportos, portos e postos de fronteira
terrestre regularmente. (ver Figura 81)
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◾ Dos comerciantes e despachantes aduaneiros que visitam
aeroportos, portos e postos de fronteira terrestre regularmente,
a maioria não foi alvo de comportamentos negativos. Mesmo
assim, algumas pessoas enfrentam comportamentos negativos e mais comerciantes homens que mulheres relataram
ter sofrido assédio verbal ou ameaças, bem como intimidação.
Ligeiramente mais homens que mulheres comerciantes relataram ter sido roubados. Ligeiramente mais mulheres que homens
despachantes aduaneiros relataram ter sofrido assédio sexual
(quatro por cento e zero por cento, respectivamente) e ligeiramente menos mulheres que homens despachantes aduaneiros
relataram ter sido alvo de assédio verbal ou ameaças, intimidação
e roubo. (ver Figura 82)
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Figura 82. Comportamentos Negativos Sofridos em aeroportos, portos e postos de fronteira terrestre, por Gênero
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Nota: Os entrevistados puderam selecionar mais de uma resposta, portanto a soma poderá exceder 100 por cento.

◾ Entre aqueles que tiveram experiências negativas,
a maioria dos comerciantes enfrentou comportamentos
negativos menos da metade das vezes, enquanto a maioria
dos despachantes aduaneiros enfrentou comportamentos
negativos mais da metade das vezes. Existem alguns comerciantes que enfrentam comportamentos negativos mais da
metade das vezes, e mais mulheres que homens comerciantes
os enfrentam com essa frequência (33 por cento e 21 por cento,
respectivamente). (ver Figura 83)

Figura 83. Frequência com que Enfrentam
Comportamentos Negativos, por Gênero
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◾ A maioria dos comerciantes declarou que os comportamentos negativos vêm de autoridades de aeroportos,
portos e postos de fronteira terrestre e a maioria dos despachantes aduaneiros declarou que os comportamentos
vêm de outros despachantes ou agentes. Todas as mulheres comerciantes relataram que os comportamentos negativos
vêm de autoridades de aeroportos, portos e postos de fronteira terrestre; entre homens comerciantes a porcentagem foi

menor (72%). Além disso, 28 por cento das mulheres comerciantes, em comparação a seis por cento dos homens comerciantes, relataram ter sido alvo de comportamentos negativos
por parte da polícia. Semelhantemente, alguns despachantes
aduaneiros também relataram ter enfrentado comportamentos negativos de autoridades de aeroportos, portos e postos
de fronteira terrestre, porém foram mais mulheres que homens
(55 por cento comparados a 28 por cento). (ver Figura 84)

Figura 84. Fontes de Comportamentos Negativos por Gênero
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Nota: Os entrevistados puderam selecionar mais de uma resposta, portanto a soma pode exceder 100 por cento.
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4 Recomendações com Base
nas Respostas da Pesquisa

Ao analisar as respostas da pesquisa não foi possível notar
grandes diferenças entre mulheres e homens entrevistados
em relação às suas experiências em processos e procedimentos de comércio exterior, embora existam algumas brechas.
As conclusões da pesquisa no Brasil mostram que existe
uma oportunidade para o governo criar políticas e iniciativas
para melhorar o ambiente em que as empresas comerciais e
despachantes aduaneiros em geral atuam. Cabe notar que um
quarto dos comerciantes classificaram os processos e procedimentos de importação e exportação burocráticos e trabalhosos como um dos principais desafios da expansão dos
seus negócios. É preciso considerar maneiras de melhorar a
facilitação do comércio no Brasil para simplificar, modernizar

e harmonizar ainda mais os processos e procedimentos de
importação e exportação para o comércio.
Esta seção fornece recomendações por tópico relacionado ao
comércio e à facilitação do comércio para ajudar a resolver
as questões mais prementes identificadas nesta pesquisa,
tanto as que afetam todos os comerciantes e despachantes
aduaneiros quanto aquelas onde foram identificadas brechas
de gênero (com diferenças de pelo menos cinco por cento).
O Quadro 4 salienta e resume as recomendações específicas por gênero para lidar com os desafios desproporcionais
enfrentados por mulheres e homens comerciantes e despachantes aduaneiros.

Quadro 4. Recomendações Específicas por Gênero
Embora as conclusões tenham confirmado que os desafios
da realização de processos e procedimentos de comércio
exterior no Brasil são bastante semelhantes para ambos os
gêneros, foram observadas brechas de gênero nas seguintes áreas:

informativas, oficinas e sessões de treinamento virtuais/
presenciais para comerciantes e despachantes aduaneiros
sobre informações relacionadas ao comércio, incentivando
particularmente a participação das mulheres despachantes
aduaneiras.

◾ Consciência quanto à existência do CONFAC / COLFAC

◾ Implementação consistente de processos de importação e exportação por autoridades de fronteira

Poucas mulheres despachantes aduaneiras estão cientes da
existência do Comitê Nacional de Facilitação de Comércio
(CONFAC), e ainda menos mulheres sabem das Comissões
Locais de Facilitação do Comércio (COLFACs). Para aumentar
a conscientização sobre esses mecanismos de definição
de políticas, tomada de decisões e consulta entre mulheres
despachantes aduaneiras, os planos de ação e estratégias
de comunicação do CONFAC e COLFACs devem estar dirigidos especificamente a elas.
◾ Acesso e compreensão dos regulamentos oficiais
sobre processos e procedimentos de importação e
exportação
Mais mulheres despachantes aduaneiras têm dificuldades
em encontrar informações sobre regulamentos e procedimentos oficiais que homens despachantes aduaneiros.
Além disso, menos mulheres que homens despachantes
aduaneiros consideram as informações fáceis de entender.
É fundamental que o site do SISCOMEX seja melhorado
para que os regulamentos e processos sejam fáceis de
identificar e escritos em linguagem clara e simples. Informações disponíveis em formato consolidado e linguagem
uniforme devem ser a regra em todos os órgãos do governo.
Mecanismos correspondentes para monitorar a disseminação e compreensão das informações precisam ser
implementados para toda a população de comerciantes e
despachantes aduaneiros. É preciso disponibilizar sessões

Menos homens que mulheres comerciantes acreditam que
os processos de importação e exportação são implementados consistentemente pelas autoridades de fronteira.
Os motivos que levam a inconsistências na implementação
de processos precisam ser investigados para descobrir se
existem vieses (conscientes ou inconscientes) que possam
estar afetando a objetividade das autoridades de fronteira.
É preciso oferecer treinamentos que enfatizem a necessidade de implementar os procedimentos comuns de aduana
e outros órgãos de fronteira de forma consistente, além
de uniformizar os requisitos de documentação independentemente do gênero ou da identificação com grupos
vulneráveis.
◾ Questões de Segurança e Proteção
Dos comerciantes que vão para aeroportos, portos e postos
de fronteira terrestre, mais homens que mulheres foram
alvo de assédio verbal e ameaças ou intimidação. Cursos
de treinamento antiassédio precisam ser oferecidos e
tornados obrigatórios para as autoridades de modo a
dissuadi-las de agir de forma negativa com os clientes.
Cada posto de fronteira deve ter uma unidade de ouvidoria ou escritório, físico ou virtual, onde comerciantes
e despachantes aduaneiros possam denunciar incidentes de assédio com segurança. As denúncias precisam ser
seguidas por ações claras.
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Recomendação 1. Agilizar a implementação completa
e eficaz do AFC da OMC, incluindo o Portal Único de
Comércio Exterior e o programa OEA.
Muitos comerciantes citam processos e procedimentos de
importação e exportação burocráticos e complexos como um
dos principais obstáculos para o crescimento dos seus negócios. Além disso, a maioria dos comerciantes e despachantes
aduaneiros relatou que suas empresas foram impactadas pela
pandemia, principalmente devido à redução da demanda por
seus produtos/serviços, mas também em decorrência dos
atrasos no desembaraço de seus produtos. A implementação
do AFC da OMC oferece uma oportunidade única para tornar
o comércio exterior mais fácil e rápido, além de menos oneroso. A implementação plena e efetiva do AFC da OMC deve
ser particularmente agilizada com a conclusão de projetos e
iniciativas em andamento, como o Portal Único de Comércio e o
Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (OEA).
Medidas restritivas do comércio exterior introduzidas durante a
pandemia que tenham causado atrasos devem ser examinadas
considerando a sua possível remoção, sem deixar de lado os
protocolos de saúde e segurança para prevenção da COVID-19.
Recomendação 2. Promover o Comitê Nacional de
Facilitação de Comércio (CONFAC) e as Comissões
Locais de Facilitação do Comércio (COLFACs) (AFC da
OMC, artigo 23: Disposições Institucionais).
Menos de um quarto dos comerciantes estão cientes da existência do CONFAC; e dos comerciantes que se identificam
como pertencentes a grupos étnicos minoritários, a maioria
não conhece o CONFAC. Além disso, menos da metade dos
despachantes aduaneiros pesquisados tem conhecimento
da existência das COLFACs. É necessário envidar esforços para
promover a visibilidade dessas entidades, considerando a
função vital que desempenham no planejamento e implementação das reformas de facilitação do comércio.
Recomendações específicas:
i. Conforme as normas internacionais, o CONFAC
deve funcionar como um mecanismo de promoção
das questões de facilitação do comércio e implementar reformas de facilitação do comércio em nível
federal. O CONFAC pode ser potencializado para desempenhar várias funções em nível nacional, incluindo
(a) expandir e aperfeiçoar as atuais estratégias de comunicação para divulgar informações relacionadas ao
comércio às partes interessadas, e (b) fornecer um
mecanismo robusto de consultas com o setor privado.
Fazer do CONFAC o principal mecanismo de coordenação
doméstica e engajamento das partes interessadas
(públicas e privadas) em todo o País, ajudando a garantir
a adesão e o consenso em torno das prioridades de
implementação da reforma.
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ii. Melhorar o plano de ação do CONFAC com a inclusão
de uma estratégia detalhada de comunicação para
conscientizar sobre a existência do CONFAC. Tanto
o plano de ação quanto a estratégia de comunicação
devem ter um foco específico em mulheres comerciantes,
despachantes aduaneiras, e pessoas que se identificam como pertencentes a grupos étnicos minoritários.
Dado que a maioria dos comerciantes conta com redes
pessoais/agentes/despachantes/agentes de cargas
para obter informações, esses canais devem ser utilizados para dar visibilidade ao CONFAC; o governo também
deve explorar maneiras de melhorar a comunicação
proativa com os comerciantes em nível nacional, tanto
para a divulgação de informações quanto para fins de
consulta.
iii. Estimular a maior representatividade de mulheres
e minorias étnicas em oficinas e consultas realizadas
pelo CONFAC, mediante parcerias com comunidades
comerciais / associações setoriais com foco no empreendedorismo de mulheres e minorias étnicas.
iv. Gerar conscientização sobre as COLFACs como
mecanismos de promoção de questões relacionadas à
facilitação do comércio em nível local, principalmente
entre mulheres despachantes aduaneiras.
Recomendação 3. Melhorar o acesso e a compreensão
dos regulamentos e procedimentos oficiais de importação e exportação entre comerciantes e despachantes
aduaneiros (AFC da OMC artigo 1.1 sobre Publicação,
1.2 sobre Informações Disponíveis pela Internet e 1.3 sobre
Centros de Informação).
A pesquisa concluiu que mais mulheres que homens despachantes aduaneiros têm dificuldades de encontrar informações sobre procedimentos e regulamentos oficiais. Empresas
comerciais menores também têm um pouco mais de dificuldade de encontrar informações oficiais que suas homólogas
maiores. Um olhar mais atento revelou outro desafio compartilhado por comerciantes e despachantes aduaneiros: nem
todos os órgãos têm informações abrangentes disponíveis
e as informações relacionadas ao comércio exterior não estão
centralizadas. Quase um terço das empresas comerciais
também informaram que os mecanismos oficiais de informação do governo não são fáceis de usar. Além disso, a maioria dos comerciantes acessa suas redes pessoais/agentes/
despachantes/agentes de cargas para obter informações.
O Estudo de Brechas do AFC - um estudo separado realizado
pelo GBM no Brasil - concluiu que embora o governo tenha a
intenção de desenvolver o Portal Único SISCOMEX (Sistema
Integrado de Comércio Exterior e Portal Único de Comércio)
como o principal veículo de informação, o site ainda não tem
conteúdo suficiente para se tornar um Portal de Informação
Comercial. O site lista dispositivos legais e redireciona os

usuários ao portal de legislação governamental para visualizar
o texto propriamente dito. Diante desses desafios, o governo
pode melhorar o acesso à informação e compreensão dos
processos e regulamentos oficiais, com foco em melhorar a
divulgação de informações sobre regulamentos e procedimentos para comerciantes e despachantes aduaneiros.
Recomendações específicas:
i. Melhorar o site SISCOMEX para publicar e divulgar
as informações necessárias para a importação e/ou
exportação de mercadorias de forma mais rápida e
eficiente. O CONFAC deve tomar a liderança na tarefa
de assegurar que o SISCOMEX centralize a informação,
reduzindo os prazos comerciais ao tornar todas as informações, formulários e solicitações de todos os órgãos
de fronteira facilmente acessíveis em um único lugar.50
Quase um terço dos entrevistados responderam que as
informações sobre mudanças nos processos e procedimentos de importação e exportação causados pela
pandemia têm sido confusas e/ou contraditórias entre
diferentes órgãos de fronteira. Assegurar que as informações dos diversos órgãos de fronteira sejam consistentes e possam ser acessadas em um único lugar será
fundamental à medida que o País avança em direção à
recuperação, assim como em crises futuras.

menos da metade dos despachantes aduaneiros que
pertencem a grupos étnicos minoritários relataram que
as informações são fáceis de entender em comparação
aos despachantes aduaneiros que não se identificaram
como parte de grupos étnicos minoritários. Isso indica
que é possível melhorar a maneira como as informações
são apresentadas às partes interessadas. Por exemplo,
pouco mais de um terço dos comerciantes acredita que o
uso de despachantes aduaneiros ou outros agentes para
realizar suas atividades comerciais é obrigatório, quando
na realidade essa não é uma exigência legal. Assegurar
que os regulamentos oficiais e a legislação sejam redigidos
em linguagem clara e simples, de preferência também
em formato consolidado e linguagem uniforme em todo o
governo, é importante para evitar acréscimos nos custos
e prazos comerciais (time to trade) para as empresas,
bem como para aumentar a conformidade geral com os
regulamentos e a legislação. Tanto a linguagem utilizada
quanto a estratégia de comunicação devem considerar
as necessidades específicas das minorias étnicas que
vivem no País de modo a reduzir a brecha identificada.
Mecanismos correspondentes para monitorar a disseminação e compreensão das informações precisam ser
implementados para toda a população de comerciantes
e despachantes aduaneiros.
iv. Oferecer sessões informativas, oficinas e sessões
de treinamento virtuais/presenciais sobre informações relacionadas ao comércio exterior direcionadas
a comerciantes e despachantes aduaneiros. Minorias
étnicas e mulheres despachantes aduaneiras devem ser
particularmente incentivadas a participar das sessões
informativas.

ii. Manter o site SISCOMEX permanentemente atualizado em todos os órgãos. Cerca de 10 por cento dos
comerciantes e despachantes aduaneiros acreditam que
as informações recebidas do governo sobre mudanças em
processos e procedimentos de importação e exportação
em resposta à pandemia foram claras, mas chegaram
tarde demais. Sites oficiais devem incluir as informações
detalhadas mais recentes sobre processos, regulamentos
e taxas comerciais, incluindo informações de contato
válidas de vários órgãos de fronteira e centros de informação que possam responder a perguntas e solicitações
relacionadas aos formulários e documentos exigidos.

Recomendação 4. Intensificar consultas comerciais
formais e regulares entre o governo e setor privado
(AFC da OMC, artigo 2.1 Oportunidade para formular
comentários e informações antes da entrada em vigor,
2.2 sobre Consultas).

iii. Fazer com que os regulamentos oficiais e legislação sejam fáceis de entender. Mais de um terço dos
despachantes aduaneiros e pouco menos da metade
dos comerciantes informaram que os regulamentos
oficiais e legislação costumam não ser fáceis de entender;
menos mulheres que homens despachantes aduaneiros acham a informação fácil de entender. Além disso,

A maioria dos comerciantes e quase metade dos despachantes
aduaneiros nunca foram consultados ou tiveram a oportunidade
de fazer comentários em consultas públicas sobre mudanças
na legislação ou processos e procedimentos comerciais
oficiais relacionados ao comércio exterior. A proporção de
empresas maiores consultadas regularmente é superior a de
empresas menores. Além disso, existe uma oportunidade para

50 O Estudo de Brechas do AFC concluiu que o acesso à informação varia de um
órgão para outro. Por exemplo, as informações sobre exigências de importação e
exportação são mais detalhadas e fáceis de encontrar no site da Receita Federal
(RFB) do que nos sites do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) e da Anvisa. Entre as informações que parecem particularmente difíceis
de acessar (exceto em pesquisas da legislação) estão informações sobre taxas
cobradas por autoridades de fronteira, procedimentos recursais (exceto RFB e
Anvisa) e penalidades por descumprimento das formalidades de importação,
exportação ou trânsito (exceto RFB).
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o governo aperfeiçoar seus mecanismos de consulta, já que
quase um terço dos entrevistados (32 por cento dos comerciantes e 29 por cento dos despachantes aduaneiros) não acreditam que seu feedback seja levado em consideração, ou não têm
certeza. A criação de um mecanismo para consultar as partes
interessadas regularmente sobre mudanças em processos e
procedimentos oficiais de importação e exportação também
pode aliviar a desinformação quanto às mudanças planejadas
em atividades de comércio exterior e melhorar a conformidade.
Recomendações específicas:
i. Aprimorar estratégias de comunicação sobre
propostas de mudanças na legislação e regulamentos. As partes interessadas devem ter tempo suficiente
para ler e compreender as novas leis ou emendas e
tecer comentários. Além disso, o mecanismo de consulta pública deve ser acompanhado de uma estratégia
de comunicação eficiente para assegurar que a comunidade comercial e todos os despachantes aduaneiros
fiquem a par das propostas apresentadas. Isso pode ser
feito mediante parcerias com associações, plataformas
de redes sociais, comunicações específicas em postos
de fronteira locais ou até mesmo por mensagens de texto
enviadas diretamente às partes interessadas. Onde e
quando apropriado, realizar reuniões e mesas redondas para que as partes interessadas possam contribuir
fazendo seus comentários diretamente às autoridades
competentes de modo presencial.
ii. Deixar mais clara a forma como o governo leva em
consideração o feedback do setor privado, organizando canais de comunicação bidirecionais e relevantes
e divulgando os comentários/atas dessas interações
pelas fontes oficiais.
iii. Institucionalizar consultas regulares. Embora seja
fundamental consultar as partes interessadas antes da
promulgação de novos procedimentos e regulamentos, é
preciso estabelecer um mecanismo de consultas regulares
(independentemente das mudanças). Melhorar a frequência com que as partes interessadas são consultadas - por
meio de ações como discussões em grupos focais, consultas públicas (períodos abertos de notificação e comentário) ou pesquisas de opinião - deve ajudar a aumentar
a confiança do setor privado nos esforços do governo.
Comunidades comerciais/associações setoriais poderão
ser melhor utilizadas caso incluam os pontos de vista dos

comerciantes, principalmente de pessoas portadoras de
necessidades especiais e minorias étnicas.
iv. Alavancar o papel das COLFACs nas consultas. As
COLFACs devem ser instruídas a entrar em contato com
comerciantes e despachantes aduaneiros locais para
melhorar as consultas. A participação robusta do setor
privado em reuniões das COLFACs deve ser incentivada.
É fundamental divulgar melhor as oportunidades de
fornecer feedback (como e quando).
Recomendação 5. Fortalecer e promover sistemas
eletrônicos de declaração (AFC da OMC, Medida 10.4
sobre o Portal Único).
No Brasil, de modo geral, todos os documentos são entregues
de forma eletrônica;51 copias impressas são solicitadas somente
em casos excepcionais, quando a transação é selecionada para
controle. Apenas 10 por cento dos comerciantes acreditam que
todas as entidades/órgãos de fronteira terrestre, marítima ou
aérea têm sistemas que aceitam formulários e documentos
eletrônicos. Por órgão, uma parcela maior de mulheres que de
homens comerciantes acreditam que têm que enviar formulários e documentos impressos para órgãos não aduaneiros,
enquanto mais homens que mulheres comerciantes acreditam
que têm que enviar formulários e documentos impressos para
a Aduana. É possível que a porcentagem seja baixa porque a
maioria dos comerciantes depende de agentes para organizar e
preparar a documentação em seu nome (veja a Figura 42); no
entanto, o governo deve rever e eliminar todas as situações
em que eventualmente possam ser exigidos documentos e
formulários impressos.
Extinguir toda necessidade de cópias impressas de declarações
de importação/exportação e assegurar que os comerciantes
saibam que podem enviar a documentação por plataformas
eletrônicas é fundamental para reduzir os custos e prazos
comerciais. Além disso, a transparência dos procedimentos
pode melhorar o relacionamento entre comerciantes e prestadores de serviços, a exemplo de despachantes aduaneiros,
melhorando o desempenho geral. O governo deve, ainda, utilizar
sites oficiais, despachantes aduaneiros, associações comerciais e o CONFAC para informar a comunidade comercial sobre
a vantagem do tempo economizado com a entrega eletrônica
de documentos. E o que é mais importante, assegurar que
os comerciantes estejam cientes da automação alfandegária
ajudará a reduzir o tempo necessário para cumprir os requisitos documentais.

51 Salvo especificação em contrário por acordo internacional ou por lei (por
exemplo, certificados de saúde e produtos fitossanitários internacionais).
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Recomendação 6. Implementar o sistema centralizado
de pagamentos eletrônicos no Portal Único de Comércio
Exterior e dar continuidade aos esforços para eliminar o
pagamento de taxas não oficiais (AFC da OMC, Medida 6.1
sobre Disciplinas gerais sobre taxas e encargos incidentes
sobre a importação ou exportação, ou em conexão a estas,
e 7.2 sobre Pagamento eletrônico).
Os sistemas de pagamento eletrônico devem ser aprimorados
para remover todos os requisitos relacionados a pagamentos presenciais ou cópias impressas de recibos em todos os
órgãos de fronteira, não apenas na Aduana. Uma maneira de
fazê-lo é agilizando a plena implementação e operação do
Portal Único, incluindo o pagamento consolidado de todas as
taxas e encargos. Quando isso estiver disponível em todos os
órgãos de fronteira, recomenda-se que todos eles ampliem
as ações de divulgação da possibilidade de pagar todas as
taxas e direitos aduaneiros de uma só vez pela internet.
A pesquisa também indicou que o pagamento de taxas não
oficiais (ou taxas de “agilização”) ainda acontece, embora não
constitua prática generalizada. As autoridades devem continuar trabalhando para eliminar o pagamento de taxas não
oficiais, incluindo um esforço coordenado e regulamentos e
controles mais rígidos para mitigar a prática do pagamento
de taxas não oficiais para entidades privadas, por exemplo
aumentando a transparência (p. ex., publicação de informações específicas sobre taxas e encargos; publicação de novas
taxas ou encargos antes da entrada em vigor; revisão periódica de taxas e encargos, entre outros). A implementação
de um sistema único de pagamento para todas as taxas e
encargos pode também ajudar a reduzir as oportunidades de
cobrança de taxas de “agilização”.
Recomendação 7. Assegurar que os comerciantes e despachantes aduaneiros sejam prontamente informados
de processos de retenção (AFC da OMC, Medida 5.2 sobre
Retenção).
Em geral, a retenção de mercadorias durante processos de despacho aduaneiro é registrada e informada automaticamente
pelo SISCOMEX. Comerciantes e despachantes aduaneiros
têm ainda a opção de acompanhar seus respectivos processos
usando o aplicativo móvel “Importador”. No entanto, de 12 a
15 por cento dos comerciantes e despachantes aduaneiros
relataram ter tido mercadorias retidas sem ter sido prontamente
informados, com os dois principais motivos sendo problemas
com a declaração aduaneira, classificação ou valoração, e problemas com outras entidades ou outros motivos. Uma parcela maior de despachantes aduaneiros que de comerciantes
indicou ter tido bens retidos também pela Anvisa e Vigiagro.
O governo precisa examinar mais a fundo o motivo de ainda
ocorrerem retenções sem notificação imediata. A comunicação direta com os comerciantes precisa ser melhorada para
aumentar a transparência e conformidade em geral e o governo
precisa revisar todos os processos de retenção e certificar que

estejam sendo realizados pelos sistemas oficiais corretos, e que
os comerciantes e despachantes aduaneiros sejam prontamente notificados.
Recomendação 8. Rever e divulgar procedimentos
oficiais de reclamação de forma consolidada no Portal
Único de Comércio Exterior (AFC da OMC, Medida 4
sobre Procedimentos de Recursos ou Revisão).
Mais da metade dos comerciantes e mais de um terço dos
despachantes aduaneiros relataram que as orientações sobre
como interpor recursos oficiais não são claras nem fáceis de
acessar nas diversas entidades governamentais, ou que não
têm certeza se são claras ou fáceis de acessar.
Os procedimentos de todos os órgãos devem ser compilados
e apresentados de forma consolidada, possivelmente em um
manual que seja fácil de usar. O direito de interpor recursos
contra decisões tomadas for funcionários da Aduana ou outros
órgãos de fronteira em decisões administrativas ou processos
judiciais pode ser assegurado de forma não discriminatória e
a Aduana e outros órgãos de fronteira, bem como o CONFAC/
SISCOMEX, devem publicar e informar de forma mais ampla
quais são os canais recursais oficiais para partes interessadas
privadas. O governo também deve implementar a recomendação feita no Estudo de Brechas do AFC de desenvolver e
publicar um manual prático para os procedimentos de recurso
administrativo do Vigiagro.
Ainda mais importante é a necessidade de promover a celeridade da resposta às preocupações do setor privado enviadas
pelos procedimentos oficiais de reclamação. O governo deve
revisar os mecanismos recursais para assegurar que as
decisões sejam tomadas de forma tempestiva e que os procedimentos sejam bem conhecidos e eficientes (melhorando
a comunicação dos resultados dentro do sistema e, eventualmente, revisando e atualizando políticas e procedimentos).
Quaisquer indicadores de desempenho que monitorem o tempo
de resposta devem ser levados a público para possibilitar
o monitoramento público em casos de litígio, o estabelecimento
de contratos sobre a qualidade do serviço prestado e mudanças no nível de satisfação dos clientes.
Recomendação 9. Assegurar consistência na implementação de procedimentos de importação e exportação
(AFC da OMC, Medida 10.7 sobre Procedimentos comuns
de fronteira e requisitos uniformes de documentação).
Mais de um quarto dos comerciantes e despachantes aduaneiros não acreditam ou não têm certeza se os processos de
importação e exportação são implementados de forma consistente pelas autoridades de fronteira. Menos homens que
mulheres comerciantes acreditam que os processos de importação e exportação são implementados consistentemente pelas
autoridades de fronteira (70 por cento dos homens comparado
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a 75 por cento das mulheres comerciantes). Existe uma clara
oportunidade para o governo mudar essa percepção. Oferecer
treinamento e capacitação regular para funcionários de aduanas
e outros órgãos de fronteira é importante para a implementação
eficiente e oportuna das normas, procedimentos e regulamentos. Os treinamentos também devem enfatizar a necessidade
de implementar os procedimentos comuns de aduanas e outros
órgãos de fronteira de forma consistente, além de uniformizar
os requisitos de documentação independentemente do gênero
da pessoa, de sua identificação como pertencente a minorias
étnicas ou outros grupos vulneráveis. Cursos de treinamento
periódicos podem ajudar a mitigar quaisquer inconsistências
na implementação, aumentar significativamente a conformidade documental dos comerciantes e reduzir os tempos médios
de desembaraço dos bens.
Outras Recomendações
Para melhorar o ambiente geral de comércio no Brasil, além
das recomendações descritas acima em relação às medidas
do AFC da OMC, o governo deve também considerar as recomendações a seguir:
Recomendação 10. Rever os requisitos de habilitação
de despachantes aduaneiros profissionais.
Mais de 90 por cento dos despachantes aduaneiros trabalham
na área de comércio exterior há 15 anos ou mais, o que indica
que a profissão de despachante aduaneiro é regulamentada
por requisitos de habilitação que não são acessíveis para profissionais mais jovens (por falta de interesse ou dificuldades
em conseguir a certificação). Os requisitos para habilitação de
despachantes aduaneiros certificados devem ser revisados
para assegurar a renovação constante dos profissionais que
oferecem esses serviços. Os requisitos devem ser totalmente
baseados em competências e conhecimentos profissionais
(eventualmente desenvolvidos junto a associações de despachantes). A participação igualitária de grupos étnicos minoritários e comerciantes com necessidades especiais deve ser
examinada como parte da revisão.
Recomendação 11. Reavaliar e dar maior publicidade
ao horário de funcionamento da fronteira, em consulta aos comerciantes e despachantes aduaneiros.
Quase um quarto dos despachantes aduaneiros acreditam
que o horário de funcionamento de aeroportos, portos e
postos de fronteira terrestre restringem a sua capacidade de
prestar serviços. Horários de funcionamento limitados em um
ou mais órgãos de fronteira podem limitar a capacidade de
comercializar, podendo ter um grave impacto no custo de se
fazer negócios. Medidas devem ser tomadas para assegurar que o horário de funcionamento da Aduana e de outras
autoridades de fronteira atendam às necessidades de seus
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clientes, inclusive definindo o horário em consulta com despachantes aduaneiros e comerciantes.
Recomendação 12. Aumentar a segurança e proteção
em aeroportos, portos e postos de fronteira terrestre.
Embora a maioria dos comerciantes e despachantes aduaneiros que visitam os pontos de fronteira regularmente para
realizar importação e exportação tenham relatado não ter sido
alvo de assédio ou outros comportamentos negativos na fronteira, alguns comerciantes e despachantes aduaneiros (tanto
homens quanto mulheres) passam por isso. Considerando-se
que os comportamentos negativos vêm também de autoridades governamentais, cursos de treinamento antiassédio,
incluindo aspectos de sensibilidade a questões de gênero,
devem ser obrigatórios para autoridades do governo e repetidos
regularmente para dissuadir as autoridades de agir de forma
negativa com os clientes. Cada ponto de fronteira deve ter uma
unidade de ouvidoria ou escritório, físico ou virtual, para que
comerciantes e despachantes aduaneiros possam denunciar
incidentes de assédio. Além disso, as denúncias precisam ser
seguidas de ações claras.
Recomendação 13. Agilizar a redução de tarifas comerciais e abordar as restrições relacionadas a serviços de
transporte e logística caros e complexos.
Além de processos e procedimentos de importação e exportação burocráticos e trabalhosos, as outras duas barreiras
que, segundo os entrevistados, restringem sua capacidade de
ampliar seus negócios internacionalmente (inclusive para se
recuperar dos impactos da pandemia) são os altos custos das
tarifas comerciais e serviços de transporte e logística caros e
complexos.
O governo anunciou a intenção de reduzir gradualmente a
Tarifa Externa Comum do Mercosul e vem negociando nesse
sentido com os parceiros do Mercosul. Levando em consideração os efeitos da pandemia, o governo deve agilizar o processo o máximo possível. Recomenda-se, ainda, a realização
de uma revisão abrangente de todas as taxas e encargos relativos ao comércio internacional.
A pesquisa também indicou a necessidade de que o governo
investigue mais a fundo as restrições relacionadas ao transporte e logística, desenvolvendo políticas e iniciativas para
simplificar os procedimentos e reduzir os custos associados.
Por último, o governo pode também considerar iniciativas para
apoiar a integração de empresas em mercados globais, inclusive para além da América Latina, mediante o desenvolvimento
de capacidades (p. ex., apoiando a organização de feiras e redes
de negócios, oferecendo inteligência de negócios e prestando
apoio jurídico, entre outros.

Cidade Antiga, Salvador, Bahia
© Mariana Ceratti/Banco Mundial
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Mulher empresária na Bahia, Brasil
© Mariana Ceratti/Banco Mundial

5 Brechas Analíticas
Restantes

A pesquisa limitou-se à identificação de restrições enfrentadas
por comerciantes e despachantes aduaneiros que já estão no
mercado. Uma exploração dos motivos que levam empresas a
não participar do comércio exterior e limitar-se a operações no
mercado nacional pode revelar informações adicionais sobre
a possibilidade de processos e procedimentos serem proibitivos e impedirem algumas empresas de se lançar no comércio.
Porém, isso exigiria uma avaliação mais aprofundada sobre
o motivo pelo qual as empresas sem atividades de comércio
exterior e lideradas por mulheres não participam desse mercado, o que vai além do alcance desta pesquisa e, provavelmente, também do Acordo de Facilitação do Comércio da OMC.
Além disso, a pesquisa concentrou-se apenas em comerciantes registrados como pessoas jurídicas, deixando de
lado um grupo de comerciantes – considerados como “comerciantes de pequena escala” - que fazem negócios que não

são capturados pelas estatísticas oficiais. Em muitos países,
boa parte desses comerciantes são mulheres. Devido ao
alcance limitado desta pesquisa, as diferenças entre homens e
mulheres comerciantes registrados como pessoas jurídicas
podem ou não ser as mesmas para esses “comerciantes de
pequena escala”.
Apesar de apresentar uma fartura de novos dados sobre as
diferenças entre homens e mulheres comerciantes e despachantes aduaneiros no Brasil, a pesquisa não dá explicações
para a maioria das diferenças de gênero. Qualquer explicação
das brechas identificadas seria mera conjectura e, em muitos
casos, seriam necessárias análises mais aprofundadas para
confirmar com precisão exatamente por que existem brechas
entre homens e mulheres em certas áreas. Provavelmente
é melhor obter essas informações por meio de pesquisas,
entrevistas e investigações mais aprofundadas.
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Terminal de Contêineres no Brasil
© Rafael de Campos/Pexels

Anexo A
Descrição Detalhada da
Amostra e Metodologia

Amostra de Comerciantes
A equipe do Grupo Banco Mundial responsável pelo projeto
enviou uma solicitação para o Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ) para receber uma lista de todas as empresas
de comércio exterior ativas e registradas no Brasil, excluindo
pessoas físicas, empresas estatais e empresas que haviam
participado de três ou menos transações entre 2019 e 2020.
Uma lista preliminar com 42.273 empresas foi entregue no final
de 2020. Vários meses depois chegou uma segunda lista com
as informações detalhadas de contato dessas empresas. As
listas foram compiladas, analisadas e limpas para produzir a
lista final de campos para a pesquisa (veja a Tabela A).
A lista de campos serviu como população da pesquisa junto a
comerciantes (pessoas jurídicas) e foi dividida de acordo com
os seus parâmetros conhecidos de participação majoritária,
receita e localização, sendo essas as principais áreas de interesse do estudo (veja as Tabelas B-D).
Metodologia para Comerciantes
A pesquisa de comerciantes foi respondida por proprietários52
e gerentes53 de empresas. Devido à limitação de tempo e
recursos, a pesquisa foi realizada usando a metodologia de
amostragem por cotas, um método de amostragem não probabilístico, já que os pesquisadores selecionam as áreas de
interesse (i.e., gênero, porte da empresa, localização) e direcionam o estudo a entidades específicas da população. Isso
difere do método de amostragem probabilística, já que nem
todas as entidades da população geral têm a oportunidade de
ser entrevistadas.
Como a amostragem por cotas não é probabilística, não existe
uma fórmula padrão para calcular o tamanho das amostras.
Para construir o arcabouço amostral de cotas deste estudo foi
utilizada a fórmula usada para calcular o tamanho amostral de
uma amostra aleatória simples (probabilística) - com as variáveis sendo o tamanho da população, nível de confiança de
95 por cento e margem de erro de cinco por cento - de modo
a fazer uma aproximação do que teria funcionado em uma
amostra probabilística. Isso forneceu um limite inferior razoável
para a definição do tamanho das cotas.

Tabela A.
# de Empresas na Lista de Campos
Categoria

# de entradas
42.273

Lista Original
Removidas: Número de Telefone Inválido

206

Removidas: Sem Informações de Contato

9.738

Removidas: Participação Acionária Inelegível

12.784

Removidas: Tipo de Empresa Inelegível

29

Empresas restantes após a filtragem final

19.516

Tabela B.
Divisão por Participação Majoritária por Gênero
Contagem de Acionista
Majoritário

% de Acionista
Majoritário

Homens

15.697

80%

Mulheres

3.819

20%

Total

9.516

100%

Tabela C.
Divisão por Porte da Empresa (por Receita)
por Gênero do Acionista Majoritário
Contagem

%

Homens

15.697

1) até R$ 1 milhão

3.323

21%

2) entre R$ 1 e 100 milhões

11.111

71%

3) R$ 100 milhões ou mais

1.263

8%

Mulheres

3.819

1) até R$ 1 milhão

1.000

26%

2) entre R$ 1 e 100 milhões

2.677

70%

3) R$ 100 milhões ou mais

142

4%

19.516

100%

Total

O arcabouço amostral dos comerciantes foi concebido para
refletir a população-alvo com base nos parâmetros escolhidos
de gênero, porte da empresa por receita e localização, estabelecendo cotas de forma proporcional (veja a Tabela E). O estrato
principal foi o gênero, e o porte e localização da empresa foram
aninhados abaixo dele.

52 Definido como sócio majoritário.
53 Gerentes de comércio internacional da empresa.
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Tabela D.
Região por Gênero do Acionista Majoritário
Região

Contagem
de Homens

% de
Homens

Contagem de
Mulheres

Centro-Oeste

442

Norte

389

2%

91

Nordeste

823

5%

194

Sul

4.710

30%

1.032

Sudeste

9.333

59%

15.697

100%

Total

3%

111

2%

480

2,46%

5%

1.017

5,21%

27%

5.742

29,42%

2.391

63%

11.724

60,07%

3.819

100%

19.516

100,0%

Amostra Total
de Cotas de
Comerciantes
n = 1.750
Mulheres

Homens

20%

80%

até R$ 1 milhão

26%

21%

entre R$ 1 e 100 milhões

70%

71%

R$ 100 milhões ou mais

4%

8%

Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins)

2%

2%

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte e Sergipe)

5%

5%

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul e Distrito Federal)

3%

3%

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo)

63%

59%

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina)

27%

30%

B. Cotas por Porte do Estabelecimento
(Receita) e Subgrupo de Gênero

C. Cotas por Regiões e Subgrupo de Gênero
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% da população
total
2,83%

Tabela E.

3%

Contagem Total
553

A população de mulheres foi identificada como o subgrupo
menor, representando 20 por cento da população-alvo, e esse
tamanho de subamostra foi usado na fórmula, representando
uma amostra aleatória simples, para fazer uma aproximação de
um tamanho amostral razoável para esse subgrupo (n = 350).
Em seguida, a cota para o subgrupo de homens foi definida pelo
aumento da escala a partir desse valor (n = 1.400). As cotas
dos estratos aninhados de porte e localização da empresa
foram estabelecidas proporcionalmente para todos os valores
de n para as mulheres e homens, respectivamente.

A. Por Gênero (Estrato Principal)

% de
Mulheres

Amostra de Despachantes Aduaneiros
Para reunir uma amostra dos despachantes aduaneiros que
ajudam as empresas com os procedimentos de importação
e exportação, a equipe do projeto também solicitou uma lista
de despachantes aduaneiros registrados. Uma lista com
2.582 entradas foi recebida no início de 2021 da associação
nacional de despachantes aduaneiros Feaduaneiros, graças
a uma parceria com a Aduana. Ao contrário dos comerciantes,
no Brasil os despachantes aduaneiros são registrados como
pessoas físicas e não como pessoas jurídicas. Assim, os despachantes aduaneiros que participaram deste estudo não estão,
necessariamente, representados em “nível de empresa”. Em
que pese a dificuldade de identificar duplicações devido ao
grande número de registros com o mesmo nome e informações de contato diferentes, foi feito um esforço para limpar a
lista de modo a obter uma lista de campos de despachantes
aduaneiros que fosse viável para uso (veja a Tabela F).
Tabela F.
# de Despachantes Aduaneiros na Lista de Campos
Contagem
Lista Original

2.582

Exclusões (duplicações)

5

Total

2.577

A lista de campos foi usada como população da pesquisa para
despachantes aduaneiros e o parâmetro conhecido de localização foi analisado para identificar a divisão da população por
regiões (veja a Tabela G).
Tabela G.
População por Região

Região

Contagem
por Estado

% do
Total por
Estado

% do
Total por
Região

Pernambuco

Nordeste

86

3,3%

3,3%

Paraná

Sul

141

5,5%

17,1%

Rio Grande do Sul

Sul

209

8,1%

Santa Catarina

Sul

91

3,5%

Minas Gerais

Sudeste

87

3,4%

Rio de Janeiro

Sudeste

114

4,4%

São Paulo

Sudeste

1.849

71,8%

2.577

100,0%

Total

Restrições e Limitações
A empresa de pesquisa contratada para as entrevistas telefônicas com comerciantes e despachantes aduaneiros teve
dificuldades em preencher as cotas definidas. Empresas e despachantes aduaneiros nas listas de campos podem ter tido que
encerrar as atividades devido à pandemia de COVID-19; ou
proprietários e gerentes podem ter estado trabalhando de casa
(deixando de atender telefones fixos nas empresas). No final,
diante da impossibilidade de preencher as cotas proporcionais, os resultados foram ponderados para eliminar vieses nas
respostas estimadas. As tabelas H-J descrevem o número
de entrevistas efetivamente realizadas e o peso atribuído a
cada uma.
Tabela H. Número de Empresas Comerciais Entrevistadas

79,5%

# Entrevistas
Mulheres

Homens

545

986

94

241

entre R$ 1 e 100 milhões

406

680

R$ 100 milhões ou mais

45

65

11

30

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte, Sergipe)

29

51

Centro-oeste (Goiás, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, Distrito Federal)

10

28

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo)

340

581

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina)

155

296

A. Por Gênero (Estrato Principal)
100,0%

Metodologia para Despachantes Aduaneiros
Ao invés de alocar a cota proporcionalmente pelo parâmetro
conhecido de região – calculando-se o tamanho mínimo
da amostra para a menor cota e aumentando o tamanho da
amostra para o restante das cotas com base na sua população (o que exigiria entrevistas bem-sucedidas com 83 por
cento da lista de campos) - foi calculado um tamanho amostral geral para os despachantes aduaneiros. Para calcular o
tamanho da amostra utilizou-se a fórmula a seguir:
n = z2p(1 − p)/e2
= 1,962((0,5(1 − 0,5))/0,052
= 0,9604/0,0025
= 384

B. C
 otas por Porte do Estabelecimento
(Receita) e Subgrupo de Gênero
até R$ 1 milhão

C. Cotas por Região e Subgrupo de Gênero
Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins)

Não foi possível alocar a cota igualmente entre as três regiões
identificadas na Tabela G (i.e., 128 por cota regional) porque
a região Nordeste tem apenas 86 despachantes aduaneiros.
Consequentemente, o déficit de 42 despachantes aduaneiros foi
distribuído proporcionalmente entre as outras duas regiões com
base na população total de despachantes aduaneiros, resultando em 135 para o Sul e 163 para o Sudeste.
Como a lista de campos relativa aos despachantes aduaneiros
não incluía informações de gênero, não foi possível fazer a divisão preliminar da população por gênero; portanto, foi feita uma
divisão adicional por gênero na razão de 1:1 dentro de cada cota
regional. Os dados foram ponderados para compensar pela
alocação não proporcional.
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Tabela I. Pesos para os Comerciantes
Mulheres

Cotas

Homens

até
R$ 1 milhão

entre
R$ 1 e
100 milhões

R$ 100 milhões
ou mais

até
R$ 1 milhão

entre
R$ 1 e 100 milhões

R$ 100 milhões
ou mais

—

1,226622

0,350464

0,669067

2,073576

0,700927

Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte, Sergipe)

0,514743

1,577086

0,613311

0,705538

1,296715

0,390902

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo)

1,186987

1,413844

0,593092

0,981186

1,163027

0,98902

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina)

1,273007

0,856832

1,664702

0,75762

0,801443

0,865851

Centro-oeste (Goiás, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, Distrito Federal)

0,613311

0,700927

0,262848

0,405223

0,839091

0,817748

Tabela J. Número de Despachantes Aduaneiros Entrevistados e Pesos
# Entrevistas

Pesos Atribuídos

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

156

184

1

1

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

9

37

1

1

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo)

100

80

1

1

47

67

1

1

A. Por Gênero (Estrato Principal)
B. Cotas por Região e Subgrupo de Gênero

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
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Rio de Janeiro, Brasil
© Michelle Guimarães/Pexels
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Navio porta-contêineres saindo do Porto de Manaus, Brasil
© Mariana Ceratti/Banco Mundial
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