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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 interna-
cional é essencial para a redução da pobreza, além de oferecer 
melhores oportunidades de trabalho e retornos maiores, espe-
cialmente para as mulheres que trabalham em setores voltados 
para a exportação, visto que as empresas exportadoras ten-
dem a oferecer empregos mais estáveis, salários mais altos e 
melhores condições de trabalho do que o setor interno, infor-
mal.1 Muitas vezes, no entanto, as mulheres podem enfrentar 
mais barreiras do que os homens, que as impedem de partici-
par 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 mulhe-
res participam menos do comércio transfronteiriço. As mulhe-
res, por exemplo, enfrentam desafios relacionados ao acesso 
a financiamento (as atividades associadas ao comércio nor-
malmente exigem um grande volume de capital e de garan-
tias), apresentam níveis mais baixos de alfabetização e falta de 
conhecimento de regulamentos e procedimentos comerciais 
transfronteiriços, arcam com custos de exportação mais altos 
como proprietárias de empresas menores, além de serem exclu-
ídas das redes de distribuição.2 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 das reformas de facilitação do 
comércio em termos de gênero é ainda menor. De um modo 
geral, as medidas de facilitação do comércio não são discrimi-
natórias 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 transfronteiriço e o ambiente 
de facilitação do comércio no Brasil, especialmente se há dife-
renças de gênero ou disparidades entre aqueles que se iden-
tificam como pertencentes a grupos étnicos minoritários3 ou 
portadores de necessidades especiais, o Grupo Banco Mundial 
realizou um estudo por meio de pesquisas telefônicas junto 
a empresas de comércio transfronteiriço. Despachantes 
aduaneiros também foram entrevistados, uma vez que a 
grande maioria dos comerciantes no Brasil contrata des-
pachantes 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 movimen-
tação, 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 expor-
tação, com procedimentos comerciais simplificados e 
transparentes. O AFC é particularmente importante 
para países empenhados em aumentar as exporta-
ções e o comércio global e fortalecer a atividade eco-
nômica interna.

Quadro 2. População da Pesquisa

Os entrevistados da pesquisa incluíram:
◾ Comerciantes (também denominados “empre-
sas comerciais”) envolvidos na importação e/ou 
exportação transfronteiriça de mercadorias (no nível 
da empresa e desagregados por gênero do proprietá-
rio ou gerente da empresa) 
◾ Despachantes aduaneiros que prestam serviços 
de comércio transfronteiriço — para ajudar a facilitar o 
desembaraço aduaneiro e outros processos e proce-
dimentos de importação/exportação — a comercian-
tes (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 com-
binadas e designadas como “lideradas por mulheres” 
ou “lideradas por homens”, conforme o caso. 

1 OMC. 2017. Gender Aware Trade Policy: A Springboard for Women’s Economic 
Empowerment. Genebra: Organização Mundial do Comércio.

2 Ibid.

3 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 ques-
tionados se se identificavam com um grupo minoritário e tinham a opção de 
se recusar a responder.

A pesquisa concentra-se em grande parte em áreas rela-
cionadas 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 despa-
chantes 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 . . . 

(continua na página 6)
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4 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). 

5 A Anvisa é a autoridade responsável por controles sanitários; o Vigiagro é a autoridade responsável pelo controle de vegetais, animais e produtos relacionados.

6 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).

7 Os Colfac foram estabelecidos pela primeira vez nos 15 principais portos, aeroportos e postos de fronteira no Brasil. A partir de 1º de outubro de 2021, o sistema foi expandido 
para todas as 29 alfândegas do País.

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).

Entre os comerciantes que 
visitam regularmente portos, 
aeroportos e postos de fron-
teira e enfrentaram problemas 
de segurança e proteção, seis 
por cento são mulheres e 21 
por cento são homens.6 Desse 
total, todas as mulheres e 72 por 
cento dos homens declararam 
ter enfrentado comportamentos 
negativos por parte de autori-
dades de aeroportos, portos ou 
postos de fronteira terrestre, e  
28 por cento das mulheres tam-
bém declararam ter enfrentado 
comportamentos negativos da 
polícia, em comparação a seis 
por cento dos homens.

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).

Entre os despachantes aduaneiros que visitam regularmente portos, aero-
portos e postos de fronteira, 14 por cento das mulheres e 17 por cento dos 
homens4 enfrentaram problemas de segurança e proteção. Desses des-
pachantes 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. 

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).5

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).

Quase metade dos 
despachantes aduaneiros 
sabem da existência das 
Comissões Locais de Facilitação 
do Comércio (Colfac), em 
comparação a pouco menos 
de um terço das despachantes 
aduaneiras.7

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.

Os desafios identificados por meio das respostas da pesquisa podem ser classificados em três categorias principais:  
A) desafios que afetam mais mulheres do que homens comerciantes e/ou despachantes aduaneiros, B) desafios que são 
comuns tanto às mulheres quanto aos 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 Desproporcionalmente Enfrentados pelas Mulheres
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8 Essa porcentagem pode ser baixa entre os comerciantes porque a maioria deles contrata despachantes para organizar e apresentar a papelada em seu nome.

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.

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).

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.8

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.

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.

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. 

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.

Menos da metade dos comer-
ciantes acreditam que a orienta-
ção de como interpor um recurso 
oficial é clara e de fácil acesso 
em todos os órgãos do governo.

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.

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.

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

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.

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.

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

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.

B. Desafios Comuns
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. . . 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 necessida-
des 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 tes-
tes de significância, visto que esse teste é adequado somente 
em procedimentos de amostragem probabilística. As diferen-
ças 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 consi-
derada uma conclusão menos relevante/não essencial. 

O Brasil é o país de maior dimensão e mais populoso da América 
do Sul.9 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.10 No País há 36 portos públicos,11 sendo que 
o Porto de Santos — o maior do Brasil e da América Latina — 
movimenta 29 por cento da balança comercial brasileira.12 A 
pandemia de COVID-19 expôs o Brasil a um desafio econômico 
e sanitário sem precedentes. Os resultados da pesquisa, cole-
tados 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 movi-
mentação, a liberação e o desembaraço de mercadorias.

9 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.

10 Maior economia baseada no PIB em USD correntes. Fonte de dados: base 
de dados de Indicadores de Desenvolvimento Mundial.

11 Brasil Governo Federal. 2020. Sistema Portuário Nacional. Acesso em 2021. 
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transporte-aquaviario/
sistema-portuario.

12 Autoridade Portuária de Santos. s/d. Autoridade Portuária de Santos: Sobre 
nós. Acesso em 2021. https://www.portodesantos.com.br/en/about-us/.

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

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).

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).

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). 

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).

C. Desafios Desproporcionalmente Enfrentados pelos Homens

(continuação da página 3)

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/brazil/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/brazil/
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transporte-aquaviario/sistema-portuario
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transporte-aquaviario/sistema-portuario
https://www.portodesantos.com.br/en/about-us/
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Assegurar que os processos 
de retenção sejam 
prontamente informados  
a comerciantes e 
despachantes aduaneiros

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

Assegurar consistência 
na implementação de 
procedimentos de fronteira

Rever os requisitos para 
registro de despachantes 
aduaneiros profissionais

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

Melhorar a segurança e  
a proteção em aeroportos, 
portos e postos de fronteira 
terrestre

Agilizar a redução de tarifas 
comerciais e tratar restrições 
relacionadas a serviços de 
transporte e logística caros  
e complexos

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

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

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

Intensificar consultas 
comerciais formais e regulares 
entre governo e setor privado

Fortalecer e promover 
sistemas eletrônicos de 
declaração

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

Os resultados iniciais indicam uma oportunidade para melho-
rar 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 aduanei-
ros, mas das mulheres em particular, com destaque para as 
seguintes recomendações: 

Resumo das principais recomendações baseadas nos 
resultados da pesquisa



O apoio financeiro para este trabalho foi fornecido pelo Governo do Reino Unido por 
intermédio do Programa de Facilitação do Comércio em Países de Renda Média. 
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