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“Em suma, se as burocracias são o espelho da sociedade em que se 

desenvolvem, é difícil mudar fundamentalmente as formas 

burocráticas sem que maiores transformações ocorram. Enquanto 

alterações superficiais podem frequentemente ocorrer em 

organizações burocráticas (por exemplo, mudanças no grau relativo de 

centralização administrativa), em um sentido, são mantidas as 

estruturas de relacionamentos organizacionais, que não são 

susceptíveis a ceder facilmente a racionalizações administrativas. Isso 

acrescenta uma razão para se insistir no fato de que a implementação 

da política na burocracia de nível de rua deve ser estudada no local de 

trabalho, em vez de elaborar um política através dos sistemas 

burocráticos e inter organizacionais. Tanto os burocratas de nível de 

rua exercem a discricionariedade, até certo ponto, que não são 

facilmente afetados pela articulação política a partir do topo”  

Michael Lipsky  
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RESUMO 

 

Objetivo- Este estudo busca compreender como os objetivos da política pública do Acordo de 

Facilitação do Comércio (AFC) da Organização Mundial do Comércio são implementados 

pelos burocratas da linha de frente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Metodologia – A pesquisa adotou abordagem qualitativa analisando documentos e 

experiências relacionados a implementação do AFC pela gestão da Anvisa de forma a 

estabelecer o contexto institucional. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas por 

videoconferência com os burocratas da linha de frente que analisam os processos para 

concessão das licenças de importação, sendo adotada a técnica de análise de conteúdo para 

tratamento das degravações.  

Resultados – A internalização do AFC foi conduzida pelo Poder Executivo federal nas 

comissões da Câmara dos Deputados e Senado, aprovado sem atuação do controle legislativo. 

A gestão da Anvisa teve inserção em instâncias interorganizacionais voltadas à construção de 

alternativas entre governo e setor privado com foco no Programa Portal Único do Comércio 

Exterior. As ações definidas no Programa não têm aporte de recurso nem planejamento 

específico nos principais órgãos afetados, o que compromete sua execução. Internamente, a 

Anvisa de forma experimental modificou suas normas, sistema de informação e criou uma 

equipe centralizada para atender a meta de redução do tempo de análise das licenças de 

importação. Os burocratas da linha de frente que realizam essas análises em regime de trabalho 

a distância referem ser motivados e alinhados à missão institucional. São capacitados para as 

atividades de forma incidental, um contrassenso com o tempo reduzido devido às metas de 

produtividade que limitam o aprendizado organizacional. O empilhamento de normas e 

sistemas de informação utilizados para a tomada de decisão habilita a discricionariedade para 

realizar exigências de documentações adicionais, inspeções das cargas e interdições, que são 

aplicadas após discussão entre os colegas por meio de aplicativos de mensagens. O 

desconhecimento do objetivo do AFC leva a adotar postura restritiva e criação de barreiras indo 

no sentido contrário dessa política. Não se observou enfrentamento com a supervisão a partir 

da posição de alguma categoria profissional ou com os operadores do comércio exterior como 

registrado em estudos semelhantes. 

Limitações – A principal limitação da pesquisa é estar restrita ao lado da oferta do serviço. 

Pesquisas futuras podem avaliar esses resultados junto aos operadores do comércio exterior e 

burocratas de médio escalão. 
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Contribuições práticas – A partir desses resultados, a organização pode definir metodologia 

de aprendizado organizacional e governança adequada a seu contexto institucional 

considerando a atuação dos burocratas da linha de frente.  

Contribuições sociais – O alinhamento da instituição aos objetivos da política pública se 

efetiva no serviço prestado pelos burocratas da linha de frente. As mudanças institucionais com 

adoção de trabalho remoto viabilizado por diversos sistemas informatizados e normativa 

extensa habilitam a discricionaridade e necessitam ser tratados explicitamente pela gestão para 

alcançar os resultados desejados. 

Originalidade – Apesar de outros trabalhos já terem pesquisado a atuação de inspetores sob a 

perspectiva dos burocratas da linha de frente, o estudo com esse perfil de profissionais que 

atuam por meio de sistemas informatizados no contexto do comércio exterior é original. 

Palavras-chave: Implementação de política pública; Acordo de Facilitação do Comércio; 

Burocratas de linha de frente; Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original 
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ABSTRACT 

 

Purpose – The purpose of this work is to understand how the public policy objectives related 

to the Trade Facilitation Agreement (TFA) of the World Trade Organization are implemented 

by frontline bureaucrats at the Brazilian National Health Regulatory Agency (Anvisa). 

Design/Methodology - The research adopted a qualitative approach analyzing documents and 

experiences related to the implementation of the AFC by the Anvisa in order to establish the 

institutional context. Semi-structured interviews were carried out by videoconference with 

frontline bureaucrats who analyze the processes for granting import licenses, using the content 

analysis technique to deal with the overwrites. 

Findings – The internalization of the TFA was conducted by the executive power on the 

chamber of deputies and senate committees and was approved without legislative control. The 

agency's management was inserted in interorganizational instances aimed at building 

alternatives between the government and the private sector with a focus on the Single Window 

Foreign Trade Program. The actions defined in the program have no resources or specific 

planning in the main affected agencies, which compromises their execution. Internally, Anvisa 

has experimentally modified its rules, information system and created a centralized team to 

meet the goal of reducing the time to analyze import licenses. Frontline bureaucrats who 

conduct these analyzes on a distance basis say they are motivated and aligned with the 

institutional mission. They are incidentally trained for activities, a contradiction with reduced 

time due to productivity goals that limit organizational learning. The stacking of rules and 

information systems used for decision making enables discretion to carry out additional 

documentation requirements, cargo inspections and interdictions, which are applied after 

discussion with colleagues through messaging applications. Ignorance of the AFC's objective 

leads to a restrictive stance and the creation of barriers that go in the opposite direction of this 

policy. There was no confrontation with management from the position of any professional 

category or cope with foreign trade operators as recorded in similar studies. 

Research limitations - The main limitation of the research is that it is restricted to the service 

offer. Future research can evaluate these results with foreign trade operators and mid-level 

bureaucrats 

Practical implications - From these results, the organization can define organizational learning 

methodology and governance appropriate to its institutional context considering the role of 

frontline bureaucrats. 
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Social implications - The institution's alignment with public policy objectives is effective in 

the service provided by frontline bureaucrats. Institutional changes with the adoption of remote 

work made possible by several computerized systems and extensive regulations enable 

discretion and need to be treated explicitly by management to achieve the desired results. 

Originality -  Although other studies have already studied the performance of inspectors from 

the perspective of frontline bureaucrats, the study with this profile of professionals who work 

through computerized systems in the context of foreign trade is original. 

Keywords: Public policy Implementation; Trade Facilitation Agreement; Frontline 

bureaucrats; Brazilian National Health Regulatory Agency (Anvisa) 

Paper category: Master´s thesis/ Research paper   
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LISTA DE SIGLAS E SOFTWARES 

AFC – Acordo de Facilitação do Comércio.  

DATAVISA – Software da Anvisa para peticionamento e protocolo de processos relativos a 

registros, autorizações e outros serviços finalísticos, com funcionalidades para tratamento e 

consulta dos processos e cadastros. 

i-HELPS - Health Environment Legal Prevention & Safety, software para acesso a base de 

dados de informações regulatórias mantido por empresa privada. 

LI – Licença de Importação. 

Moodle – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, software livre de apoio 

a aprendizagem .  

NDS - National Drug Control System, software de gestão de informações de controle de 

substâncias e plantas sujeitas a controle especial, permite a realização de pedidos de 

Autorizações de Importação (AI) e de Exportação (AEX) à Anvisa.  

OMC – Organização Mundial do Comércio. 

PAF – Coordenações Estaduais e Postos da Anvisa em Portos, Aeroportos, Fronteiras e 

Recintos Alfandegados. 

PORTAL ÚNICO – Single Window, abordagem do desenvolvimento dos sistemas de 

informação do Portal Siscomex que busca padronizar o envio dos documentos e informações 

requeridos pelos diferentes órgãos e entidades da administração pública aos operadores do 

comércio exterior, bem como são informados dos resultados das análises. 

RDC - Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa.  

SAT/ FALE CONOSCO – Sistema de Atendimento da Anvisa, software para registro de 

questionamentos pelo cidadão ou setor regulado e acompanhamento das respostas das áreas 

internas. 

SIGAD – software de gestão eletrônica de documentos da Anvisa, permite acesso a 

documentação de processos criados no DATAVISA e digitalizados. 

SEI - Sistema Eletrônico de Informações, software de produção e gestão de documentos e 

processos eletrônicos. 

SISCOMEX – Sistema Integrado de Comércio Exterior, software gerido pela Secretaria da 

Receita Federal e Secretaria do Comércio Exterior do Ministério da Economia.  

TEAMS – Aplicativo corporativo da Microsoft para realização de reuniões por 

videoconferências, compartilhamento de arquivos e mensagens.   

VISA – Vigilância Sanitária, diz respeito tanto a ação quanto ao órgão responsável pelas 

ações de vigilância sanitária na esfera federal, no caso a própria Anvisa, estadual ou 

municipal. 

WHATSAPP – Aplicativo pessoal do Facebook para compartilhamento de arquivos e 

mensagens.   



10 
 

SUMÁRIO 

  

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 11 

1.1 O trabalhador da VISA ............................................................................................................ 13 

1.2 O tratamento administrativo do comércio exterior ............................................................... 15 

2 PROBLEMÁTICA ........................................................................................................................... 17 

2.1 O problema da pesquisa ........................................................................................................... 18 

2.2 Objetivo da pesquisa ................................................................................................................. 19 

2.3 Delimitação da pesquisa............................................................................................................ 19 

3 REFERENCIAL TEÓRICO ........................................................................................................... 20 

3.1 Governança na implementação de políticas públicas ............................................................ 20 

3.2 Aprendizado e motivação para mudanças nas organizações públicas ................................. 23 

3.3 A implementação de políticas públicas na linha de frente ..................................................... 25 

4  METODOLOGIA ........................................................................................................................... 28 

4.1 Validade e confiança ................................................................................................................. 28 

4.2 Coleta de dados .......................................................................................................................... 29 

4.4 Análise de dados ........................................................................................................................ 31 

5 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS .................................................................................. 32 

5.1 A internalização do Acordo de Facilitação de Comércio ....................................................... 32 

5.2 Negociação nas redes interorganizacionais ............................................................................. 34 

5.3 Mudança e inovação nos processos intraorganizacionais ...................................................... 39 

5.4 Preparação, motivação e atuação dos burocratas na linha de frente ................................... 47 

5.4.1 Preparação para a atividade ............................................................................................... 47 

5.4.2 Motivação e alinhamento da atividade a missão institucional ............................................ 48 

5.4.3 Atuação no processo de importação .................................................................................... 50 

5.4.4 Estratégias para lidar com as limitações ............................................................................. 53 

5.4.5 Relação com o setor regulado .............................................................................................. 55 

5.4.6 Relação com a gestão ........................................................................................................... 56 

5.4.7 Conhecimento do AFC ......................................................................................................... 57 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................... 59 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 63 

APÊNDICE A - Roteiro de entrevista semiestruturado .................................................................. 68 

APÊNDICE B – Mensagem de agendamento com TCLE ............................................................... 69 

ANEXO ................................................................................................................................................ 70 



11 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O enfretamento de problemas de saúde relacionados à vida em sociedade estaria na 

origem da saúde pública, sendo que a prática da intervenção de autoridades em atividades 

produtivas que podem afetar a saúde das pessoas é recorrente em vários povos (ROSEN, 2006) 

Normas para construção civil, produção, comércio e circulação de pessoas e mercadorias foram 

desenvolvidas visando proteger as populações de doenças refletindo o conhecimento e 

relevância de determinado problema em cada época. Exemplo disso, a quarentena de 

embarcações desenvolvida em 1348 pelo povo de Veneza, visava impedir a entrada da peste, 

definindo que todos os navios deviam ser inspecionados por autoridades e, no caso de suspeita 

da doença, todos os passageiros e cargas ficavam detidos por quarenta dias. O autor registra 

como a necessidade dos Estados Nacionais de impedir a entrada de pessoas e mercadorias 

contaminadas no século XIX e XX, frente ao aumento do comércio, melhoria dos transportes e 

diferentes condições sanitárias, levaram a criação da Organização de Saúde da Liga das Nações 

em 1923 e depois da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1946 (ROSEN, 2006, p.343).  

Fruto da cooperação internacional, em 1951 foi aprovada na Assembleia Mundial 

de Saúde da OMS o Regulamento Sanitário Internacional – RSI estabelecendo regras globais 

para prevenir a disseminação de doenças quarentemáveis. A versão do RSI atualizada em 1969 

ficou vigente até sua revisão e aprovação em 2005, sendo que a nova versão alinhada aos 

acordos da Organização Mundial do Comércio destaca a importância de que as medidas de 

saúde para evitar a disseminação de doenças sejam proporcionais aos riscos e evitem 

interferências desnecessárias com o tráfego e o comércio internacionais. (LIMA e COSTA, 

2016). 

  No Brasil, o processo de criação dos Serviços de Saúde dos Portos é estudado por 

Henriques (1992), que apresenta que essa sempre foi uma ação do Governo Federal, mesmo 

com o processo de descentralização de outras ações para os municípios. Isso refletia o modelo 

econômico agroexportador para o qual os portos eram vitais. O autor demonstra que no ano de 

1904 culmina um período de grande reforço das ações do Governo Federal, sob a liderança de 

Oswaldo Cruz. Segundo o autor, 

a base conceitual do sanitarismo terrestre e do ´marítimo-fluvial´ 

é, genericamente, a mesma até o final da década de 1910, tendo 

como alvos principais algumas doenças infectocontagiosas mais 

relacionadas historicamente a epidemias ou grandes endemias, 

dentro do estilo das ações bacteriológicas. A partir de então, há o 

crescimento da perspectiva médico-sanitária americana no 
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sanitarismo terrestre, o que não ocorre no controle dos portos. 

(HENRIQUES, 1992, p. 20) 

O termo Vigilância Sanitária (VISA) passará a ser usado, conforme Costa (2004), 

na década de 1960 para definir as ações na área de portos, aeroportos e fronteiras e, na década 

de 1970, passará a denominar também as ações de controle sanitário no setor saúde. A autora 

também destaca na década de 1960, a atualização das normas sanitárias nacionais para atender 

ao Regulamento Sanitário Internacional, estabelecendo medidas e formalidades sanitárias para 

o trânsito de meios de transporte internacionais, além das normas relativas à inspeção dos 

estrangeiros que querem entrar no país.   

O Serviço de Saúde dos Portos deixou de ser apenas um serviço para se tornar, no 

ano de 1978, a Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras 

(DIPAF) dentro da recém criada Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), após a 

reorganização do Ministério da Saúde ocorrida no ano de 1976 (HENRIQUES, 1992). A DIPAF 

não passou por grandes mudanças nesse período e a aproximação com a Superintendência de 

Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), órgão verticalizado com atuação campanhista no 

controle de endemias, reforçou sua característica vertical ao mesmo tempo em que manteve sua 

tradição de polícia sanitária (COSTA, 2004). 

As mudanças importantes ocorreram no início da década de 1990, conforme 

destacam Piovesan e Labra (2008), quando iniciativas do Governo Federal para 

desregulamentar o registro de medicamentos para acelerar sua entrada no mercado, associado 

a nomeação de indicações políticas e intensa rotação de dirigentes, lançou na imprensa a 

suspeita de corrupção e inefetividade da SNVS. Porém, o que alavancou a mudança foi a 

expansão do complexo industrial brasileiro e sua necessidade de ser competitivo no comércio 

internacional, aqui entendido como as trocas de produtos entre fronteiras internacionais.  

Associado as sucessivas crises institucionais relacionadas a mortes e inefetividade de 

medicamentos sem qualidade e falsificados no final da década de 1990, gerou um contexto que 

mudou o clima moral e que culminou na aprovação da Lei 9782/1999 que cria a Anvisa. 

No processo de criação da Anvisa, é relevante o papel dos acordos internacionais 

relativos ao comércio exterior, particularmente o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio 

da Organização Mundial do Comércio (OMC) que define que, 

os regulamentos técnicos adotados não podem criar obstáculos injustificados 

ao comércio internacional e devem ser baseados, sempre que possível, em 

referências internacionais. Além de garantir tratamento igual aos produtos 

nacionais e importados, o acordo estabelece que os regulamentos não serão 

mais restritivos ao comércio do que o necessário para realizar um objetivo 

legítimo tendo em conta os riscos que a não realização criaria. (LUCHESE, 

2003, p. 545) 
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Luchese (2003) avalia que a fragilidade das instituições brasileiras para 

implementação desses dispositivos relacionados ao comércio internacional frente a 

preponderância do Poder Executivo na aprovação desse Acordo, afeta negativamente a 

democracia interna no processo de decisão sobre as melhores soluções para sua sociedade. O 

autor conclui que, para que um país possa atender ao dispositivo de justificação científica das 

decisões relacionadas aos riscos sanitários, faz-se necessários desenvolver instituições 

especializadas e com capacidade técnica, jurídica e administrativa para tal empreitada.  

Criada com a visão de ser uma instituição com capacidade para regular a crescente 

complexidade técnica do mercado de produtos para saúde, o modelo organizacional de agência 

reguladora adotada na Anvisa é marcado pela administração gerencial vigente à época, com 

definição de metas em um contrato de gestão supervisionado pelo Ministério da Saúde. Moreira 

e Costa (2010) avaliam o contrato de gestão da Anvisa e destacam que a agência foi criada no 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que, conforme os autores, visava a “evolução 

do modelo burocrático de administração, focado em padrões hierárquicos rígidos e no controle 

de processos, para um modelo de administração gerencial, baseado na eficiência, controle de 

resultados e atendimento com qualidade ao cidadão” (idem, p. 3382). Os autores consideram 

que os meios de avaliação do desempenho da agência priorizam a eficiência na alocação de 

recursos em detrimento de avaliar a efetividade de sua atuação. Esse foco da gestão entra em 

contradição com a especialização de seu quadro selecionado para realizar atividades de elevada 

complexidade técnica.  

 

1.1 O trabalhador da VISA   

 

Considerando o modelo de instituição especializada com necessidade de elevada 

capacidade técnica, destaca-se como principal recurso na Anvisa seus trabalhadores. Apesar de 

ser criada no ano de 1999, a agência é herdeira da tradição da VISA. Observa-se que os 

profissionais de VISA têm uma identidade própria, seria um, 

trabalhador de saúde que requer um conjunto de saberes de natureza 

multidisciplinar e também um saber específico para a realização das tarefas e 

responsabilidades próprias da área. E isto implica que, diferentemente dos 

demais trabalhadores de saúde, como agente do Estado, o trabalhador de VISA 

detém poder de polícia e não pode inserir-se como trabalhador nos segmentos 

regulados pela vigilância sanitária. (COSTA, FERNANDES E PIMENTA, 

2008, p.998) 

Ao analisar o trabalho em vigilância sanitária, Souza e Costa (2010) discutem que 

o modelo hegemônico nas políticas de saúde é baseado no modelo biomédico que tem suas 
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práticas voltada na doença do indivíduo biológico, em detrimento das determinações sociais e 

culturais, por isso coletivas, do processo saúde-doença. Devido às práticas de vigilância 

sanitária atuarem nas dimensões coletivas do processo saúde-doença, regulando empresas e 

produtos, teriam pouca prioridade nas políticas de saúde. A própria noção de risco não seria 

aquela advinda da epidemiologia como probabilidade de adoecimento de um indivíduo, mas 

sim como possibilidade, de existência ou não do risco à saúde. Dessa forma, além da dimensão 

técnica específica de ser um agente de Estado com poder de polícia, as práticas de vigilância 

sanitária são orientadas pela proteção da saúde da coletividade regulando atividades 

econômicas relacionadas a interesses privados. Esse último aspecto coloca em relevância a 

dimensão ética da defesa do interesse público que faz necessária a autonomia técnica e normas 

jurídicas para a tomada de decisão.  

A agência foi pródiga em produzir normas, conforme observa Kornis et al (2011) 

ao estudar a produção normativa da Anvisa desde sua criação até o final de 2008. O autor 

identificou 1.595 Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC), entre Resoluções relacionadas as 

áreas finalísticas, com concentração na área técnica de medicamentos (25%) e alimentos (12%), 

e áreas meio, concentrada na área de recursos humanos (25%). A grande publicação de 

resoluções relativas a recursos humanos estaria relacionada ao concurso público realizado em 

2004 para as carreiras própria da Anvisa.  

O Quadro Efetivo da Anvisa, criado pela Lei nº 10.871/2004, é composto por 

servidores que ingressaram em concursos a partir do ano de 2005. Porém, a Anvisa iniciou suas 

atividades com servidores públicos egressos da antiga SNVS, com servidores em cargos em 

comissão, profissionais contratados por meio do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento e terceirizados nas atividades de apoio. Já nas Coordenações Estaduais e 

Postos em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (PAF), a Anvisa contava 

basicamente com servidores oriundos da antiga SUCAM e transferidos do extinto Instituto 

Nacional de Previdência Social, que junto com os oriundos da SNVS, formam o Quadro 

Específico em extinção. Como esse contingente de PAF ingressou no serviço público na década 

de 1980, o quadro foi progressivamente reduzindo com aposentadorias em que as vagas são 

automaticamente extintas.  

Conforme relatórios de gestão da Anvisa, no final do ano de 2006 eram 1330 

servidores do quadro específico (BRASIL, 2008) e esse número chegou a 553 no final de 2018, 

quando o total de servidores das novas carreiras era de 1220 (BRASIL, 2019). O quadro de 

PAF nesse último ano contava com 748 servidores, dentre servidores das novas carreiras que 

foram sendo transferidos da sede da Anvisa para as PAFs e servidores do quadro específico, 
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sendo que em 2020 outros 594 servidores já atenderiam os requisitos para aposentadoria, o que 

reduziria em 80% a força de trabalho em PAF (idem). Esse quadro é responsável por executar 

as atividades relacionadas a fiscalização de mercadorias importadas nos recintos alfandegados.  

 

1.2 O tratamento administrativo do comércio exterior 

 

O Brasil instituiu o Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) pelo 

Decreto nº 660/1992 definido no Art. 2º como “o instrumento administrativo que integra as 

atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, 

mediante fluxo único, computadorizado, de informações” , bem como estabelece que 

legislações que produzissem efeitos no comércio exterior deveriam ser implementadas nesse 

sistema (BRASIL, 1992). O Siscomex sempre foi gerido pela área responsável pelo Comércio 

Exterior e pela Secretaria da Receita Federal, ambas atualmente no Ministério da Economia. 

Apesar da definição de integração, ao identificar a exigência de licença de importação ou 

exportação, necessária previamente a solicitação da Declaração de Importação ou Exportação 

para desembaraçar as cargas, os importadores sempre tiveram que seguir os ritos 

administrativos próprios de carga órgão. 

Para identificar se a mercadoria deve atender a requisitos de outros órgãos, o 

Siscomex utiliza o sistema de classificação de mercadorias Nomenclatura Comum Mercosul 

(NCM). A cada importação, o operador deve selecionar a classificação da mercadoria mais 

adequada para seu produto na criação do processo no Siscomex. Além do tratamento aduaneiro, 

o sistema de NCM permite que os diferentes órgãos intervenientes definam quais mercadorias 

são sujeitas as normas específicas sob sua fiscalização. Dessa forma, o Siscomex informa ao 

importador qual(is) órgão(s) requer o licenciamento não automático e será necessário solicitar 

a respectiva licença, processo conhecido como tratamento administrativo1. As macro etapas 

para o desembaraço de mercadorias importadas estão esquematizadas no Quadro 1. 

A regulamentação dos controles sanitários para importação de produtos é abordada 

Delphim e Kornis (2018) que analisam as normas publicadas entre 1996 e 2013. Os autores 

observam que o Governo Federal na década de 1990 buscaram viabilizar a abertura econômica 

para as importações o que gerou conflito com as Portarias nº 190/1996 e nº 772/1998 que 

adotavam o licenciamento não automático dos produtos sujeitos a VISA. Essas normas foram 

 
1 As orientações detalhadas estão disponíveis na internet no endereço 

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/importacao/tratamento-administrativo-de-

importacao 

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/importacao/tratamento-administrativo-de-importacao
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/importacao/tratamento-administrativo-de-importacao
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entendidas na época como barreiras não tarifárias, a despeito da Lei de alimentos definir a 

inspeção e análise de controle para esses produtos. Com criação da Anvisa foi atribuída a nova 

agência estabelecer as normas para importação de produtos sujeitos a VISA, estabelecendo na 

RDC nº 01/2003 uma normativa robusta que depois foi revida e substituída pela RDC nº 

350/2005. Essa resolução definiu que as intervenções sanitárias só ocorressem após a chegada 

das cargas no território nacional, desobrigando a autorização de embarque no exterior. O 

terceiro período descrito pelas autoras se dá após “a resolução nº 70/2007 da Câmara de 

Comércio Exterior (Camex), que solicitou aos órgãos anuentes que racionalizassem e 

simplificassem procedimentos para facilitar as operações de comércio exterior.” (idem, p. 12) 

As autoras concluem registrando a revisão da RDC nº 81/2008 e publicação da RDC nº 

208/2018, novamente com ênfase na simplificação de procedimentos, frente ao cenário nacional 

que necessita de produtos farmacêuticos importados e aos riscos sanitários inerentes aos 

mesmos. 

  

Quadro 1 – Macro etapas do desembaraço de mercadorias importadas sujeitas ao licenciamento 

Fonte: elaboração própria 

 

A política pública do comércio exterior teve nova ênfase com a publicação do 

Decreto nº 9.326, de 3 de abril de 2018, que promulga o Acordo de Facilitação do Comércio 

(AFC) da OMC (BRASIL, 2018c). Frente aos novos dispositivos do AFC, a Anvisa precisou 

promover mudanças nas suas normas, processos e sistemas de informação com vista a 

implementação do Programa Portal Único de Comércio Exterior e outras ações priorizados pelo 

governo federal. Compreender como se deu a mudança e como foi implementada pelos 

trabalhadores que atuam na linha de frente na análise das licenças de importação irá fornecer 

subsídios para apoiar a instituição a se alinhar ao AFC da OMC ao mesmo tempo que executa 

sua missão institucional de promoção e proteção da saúde da população.  
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2 PROBLEMÁTICA 

 

O comércio exterior correspondeu a cerca de 25% do Produto Interno Bruto 

brasileiro em 2018 (BRASIL, 2018a). Para ampliar a participação do comércio exterior no PIB 

nacional o governo federal propôs no desenho estrutural da política pública relativa ao comércio 

exterior a medida de operacionalização do Programa Portal Único de Comércio Exterior. Essa 

medida visa que os 22 órgãos anuentes do comércio exterior brasileiro e que possuem seus 

próprios sistemas e processos se integrem a essa solução tecnológica, priorizando a facilitação 

de comércio em suas agendas e aportando recursos.   

O desempenho do Brasil no tema facilitação do comércio é medido pelo projeto 

Doing Business Database do Banco Mundial2, que avalia os custos relacionados ao tempo e 

documentos exigidos para liberação de mercadorias por um importador. No ranking de 190 

economias avaliadas, o Brasil ficou na posição 139 no relatório de 2018, o que refletiria a 

necessidade de implementar as reformas propostas. 

Em estudo sobre a atuação dos órgãos públicos no comercio exterior no Brasil, 

Scorza (2018) teoriza que quanto maior a complexidade das transações maior seu custo relativo, 

ao contrário do que ocorreria num contexto de maior cooperação e oportunidade de interações 

entre os envolvidos. O autor explica que foi a redução dos custos de transação e o aumento da 

previsibilidade do sucesso nas operações econômicas que viabilizou o desenvolvimento da 

cadeia de suprimentos global vigente. Isso foi possível com a criação de uma organização 

centralizada, a OMC, com acordos regulamentando o sistema internacional. Os regulamentos 

aduaneiros da OMC criaram uma estrutura estável para as operações, sendo que o problema 

para sua efetivação estaria no estabelecimento de instituições para sua máxima eficiência. As 

deficiências nas instituições que implementam esses regulamentos, como criação de restrições 

ligadas a ideologias ou interesses contrários de seus agentes, demandariam a reformas 

estruturais propostas pela facilitação do comércio para minimizar os custos de transação.    

O estudo de Marinho (2015) visa estimar os impactos econômicos do AFC da OMC 

e corrobora essa tese. O autor estima que o custo de atraso nas exportações com procedimentos 

aduaneiros no Brasil seria de 9,27% na exportação e de 13,19% nas importações, sendo que a 

melhoria na eficiência desses procedimentos poderia trazer um aumento de 0,52% no PIB. 

 
2 A pesquisa é realizada anualmente e demonstra que outras economias estão melhorando sua avaliação 

no tópico facilitação do comércio. Os resultados anuais estão disponíveis na internet no endereço 

http://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trading-across-borders  

http://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trading-across-borders
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Abordagem semelhante é realizada por Junqueira (2017) que busca entender os 

efeitos que a implementação das ações propostas no AFC produziria no desenvolvimento 

econômico do Brasil. Os resultados obtidos pelo autor corroboram a literatura que defende a 

tese que o tempo no desembaraço das cargas é fundamental na integração do Brasil nas cadeias 

globais de valor.  

Os estudos relacionados ao AFC identificados estariam basicamente relacionados 

aos impactos econômicos e apontam os dispositivos desse acordo. Porém não analisam as 

instituições envolvidas quanto a adoção dos dispositivos e como as instituições envolvidas 

implementam os tratamentos administrativos eficientes propostos.  

A principal ação do governo federal para implementação do AFC é o Programa 

Portal Único do Comércio Exterior que tem como marco a publicação do Decreto nº 

8.229/2014, que define a integração dos sistemas de controle administrativo e fiscais, 

reforçando o papel da utilização do sistema informatizado Siscomex (BRASIL,2014). A 

auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) sobre governança no tratamento 

administrativo do comércio exterior que aborda esse Programa (BRASIL, 2015a) reforça a 

posição desvantajosa o Brasil ocupa no ranking do comércio exterior. Dentre as razões para o 

quadro verificado no ano de 2013 é destacada a atuação pouco eficiente da Anvisa, relacionada 

a quantidade de documentos exigidos e o tempo médio de 28 dias após a chegada das cargas no 

Brasil para analisar as solicitações de licenças de importação. A auditoria destaca ainda a 

necessidade da implementação do Portal Único como ação para melhoria da competitividade 

no comércio exterior.  

A Anvisa necessita avançar nas melhorias dos processos que envolvem as licenças 

de importação, contribuindo no aumento da competitividade do Brasil no comércio 

internacional. Entender as melhorias já implementadas e como os burocratas que atuam na linha 

de frente na análise das licenças de importação executam as ações priorizadas para 

implementação do AFC trará aportes para direcionar a gestão na reestruturação dos processos 

e estruturas organizacionais. 

  

2.1 O problema da pesquisa 

 

O questionamento que guiou a pesquisa foi: Como a política pública do Acordo de 

Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio é implementada na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária e seus objetivos são efetivados pelos burocratas de linha de 

frente?  
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2.2 Objetivo da pesquisa 

 

O objetivo da pesquisa é compreender como os objetivos da política pública do 

Acordo de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio são implementados 

pelos burocratas da linha de frente que atuam na Anvisa.  

Os objetivos secundários da pesquisa são: 

• examinar a abordagem administrativa adotada pela instituição na implementação 

AFC; 

• identificar como os valores e práticas relativas à análise das licenças de 

importação são aprendidas pelos burocratas da linha de frente;  

• compreender como os burocratas da linha de frente percebem a relação da 

missão da instituição com as atividades que realizam; e  

• compreender como os burocratas da linha de frente lidam com eventuais 

limitações de recursos para realização as atividades.  

 

 2.3 Delimitação da pesquisa 

 

O estudo foi delimitado às ações realizadas após aprovação do AFC ano de 2014 

até o período de realização das entrevistas em fevereiro de 2020. Em relação à organização 

estudada, foi delimitado a unidade organizacional Gerência de Controle de Empresas e Produtos 

em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, a GCPAF, subalterna a Gerência 

Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, a GGPAF. A unidade em 

estudo está localizada na sede da Anvisa em Brasília, Distrito Federal. A GCPAF é responsável 

pela proposição de normas e acompanhamentos das análises dos processos de importação em 

que as empresas pleiteiam as licenças de importação de produtos sujeitos a vigilância sanitária. 

No período estudado, foram criadas unidades organizacionais na modalidade de Postos virtuais 

ligadas a GCPAF. Os servidores em exercícios nestes Postos atuavam na modalidade de 

teletrabalho, acessando os sistemas de informação necessários para realizar a atividade pela 

internet. Dessa forma, não necessitando estar presentes em uma unidade da Anvisa para realizar 

as análises dos processos de importação.   
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3 REFERENCIAL TEÓRICO   

 

Ao analisar a pesquisa em políticas públicas, Souza define como “campo do 

conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o ‘governo em ação’ e/ou analisar essa ação 

(variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 

(variável dependente).”(2006, p.26) Dentre os modelos de análise de políticas públicas 

mapeados pela autora, adotamos o “Ciclo da Política Pública” que seria constituída pelos 

estágios: “definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das 

opções, implementação e avaliação.” (idem, p.29) O modelo do “Ciclo de Política Pública” 

também é apresentado por Secchi (2014) que foca em sua utilidade heurística e esclarece que 

as fases geralmente se apresentam misturadas. O autor também acrescenta a fase inicial de 

identificação do problema e fase final de extinção da política.  

Devido à política pública objeto do estudo se encontrar na fase de implementação, 

identificamos na literatura sobre os modelos analíticos para esta fase a abordagem proposta por 

Lima e D´Ascenzi (2013). Os autores consideram que há um modelo centrado na hierarquia 

organizacional, focado no processo de formulação, e outro nos espaços locais de implementação 

e na atuação das burocracias implementadoras. Os autores concluem que é limitada a 

perspectiva que analisa como independente as fases de formulação e implementação, reduzindo 

os eventuais problemas a incentivos deficientes e constrangimentos materiais para a ação dos 

burocratas implementadores. Para os autores, é necessário considerar as “ideias e concepções 

de mundo dos atores, suas estratégias, normatividades e intencionalidades próprias. Esses 

elementos formam a conexão entre as intenções contidas no plano e sua apropriação nos 

contextos locais de ação.” (idem, p. 109) 

Dessa forma, vamos discutir inicialmente os aspectos teóricos do papel da 

administração pública, enquanto área do conhecimento que discute a formulação de estratégias 

para execução das políticas públicas. Em seguida trataremos da dimensão da organização que 

precisa aprender as diretrizes da nova política para adaptar seus processos e motivar a equipe 

pare realizar as atividades. Finalmente, a abordagem sobre a pessoa do burocrata que atua na 

linha de frente, efetivando as entregas dessa política para a sociedade. 

 

3.1 Governança na implementação de políticas públicas 

 

A necessidade de separar as atividades políticas das administrativas para 

implementação das políticas públicas é discutida por Hupe (2019) e surge na criação dos estados 
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modernos com a necessidade de criar infraestrutura e resolver os problemas sociais relacionados 

a industrialização na Europa e nos EUA. Nesse processo, a figura do servidor público passaria 

a ser mais visível tanto na assistência social quanto no papel de inspeção das atividades laborais.  

No estudo do servido público, a análise positiva da ideia de burocracia realizada 

por Max Weber (1996) se tornou uma referência sobre o tema e emblemática da tradição 

europeia. Para o autor, a burocracia opera mediante leis ou ordenamentos administrativos, 

sendo que as atividades exigidas pela estrutura governada são deveres oficiais exercidos por 

funcionários imbuídos de autoridade e qualificados para tanto. Essa autoridade burocrática é 

exercida dentro de uma estrutura hierarquizada de cargos, onde funcionários superiores 

controlam os funcionários inferiores. As atividades são realizadas em repartições públicas onde 

estão os arquivos para registro dos atos administrativos e outros recursos para exercício das 

atividades. Para ocupar um cargo o funcionário necessita qualificação e vocação para aderir ao 

dever de servir ao público, sendo que a adequada seleção garante o status social. O tipo puro 

de funcionário burocrático para Weber é aquele nomeado por uma autoridade superior, e não 

escolhido por um partido ou governante, para ocupar uma posição vitalícia que assegura o zelo 

pelos deveres do cargo.  

 Já a administração pública enquanto um campo de conhecimento científico surge 

no final do século XIX com o moderno estado administrativo norte-americano (LYNN, 2005). 

Conforme a autora, a administração científica se desenvolveu nos EUA entre 1920 e 1930 

dentro do espírito americano de individualismo e livre iniciativa, prometendo legitimidade ao 

campo frente ao ceticismo ao poder burocrático associado ao estatismo europeu. Nas décadas 

seguintes, com o desenvolvimento das ciências sociais e avanços da agenda do estado do bem-

estar social, são lançados desafios intelectuais a administração ortodoxa, científica e apolítica, 

o que levou ao desenvolvimento da gestão pública pelas escolas de política pública nos anos 

1970. As universidades buscavam identificar as melhores práticas, culminando na Nova Gestão 

Pública (NGP), o movimento americano de “reinvenção” que propunha a desregulamentação e 

atuação gerencial, com foco na qualidade e empreendedorismo. A NGP é bem representando 

no governo Bush, que publicou em 1993 o Ato de Desempenho e Resultados do Governo, 

enfatizando a gestão terceirizada orientada pelo desempenho em agências federais, bem como 

ferramentas de avaliação do orçamento. 

A influência desse “novo gerencialismo público” nas políticas públicas voltados a 

eficiência, fomentadas devido à restrição dos gastos públicos das últimas décadas, é discutido 

por Souza (2006, p. 34). A autora destaca que a necessidade de credibilidade nas políticas levou 
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a delegá-las para instituições com “independência política”, como seria o caso da Anvisa3. Para 

a autora, “A credibilidade baseia-se na existência de regras claras em contraposição a 

discricionaridade dos decisores políticos e burocratas, a qual levaria a inconsistência. Além do 

mais, a discricionariedade gera altos custos de transação.” (SOUZA, 2006, p. 35). Outro 

elemento que justificaria a delegação de poder para órgãos “independentes” seria outra 

dimensão da credibilidade ligada a experiência técnica dos seus membros, que também 

reduziria a incerteza quanto as decisões dos novos mandatários eleitos, necessárias para os 

investimentos a longo prazo do setor. 

Esse contexto expõem o problema de governança na administração pública, aqui 

entendido “regime de leis, regras, decisões judiciais e práticas administrativas que restringem, 

prescrevem e implementam o exercício da autoridade pública em prol do interesse público” 

(LYNN, 2010, p. 47). O autor defende que o problema reside na distribuição do poder entre 

organizações e instituições e o equilíbrio que os partidos políticos, com seus interesses e valores 

conflitantes, necessitam atingir para governar. Isso resulta que os recursos para execução das 

políticas podem ser inadequados, as orientações inconsistentes ou as metas inatingíveis. O autor 

critica as propostas de reforma da NGP e questiona as propostas de gerencialismo orientado aos 

clientes que não consideram as instituições básicas de uma nação.  A análise de Barzelay (2001) 

sobre a NGP também apresenta elementos semelhantes: ao partir do pressuposto que as 

organizações governamentais são ineficientes é proposta maior cobrança, responsabilização e 

prestação de conta dos gestores para implementar as políticas.  

Na implementação de políticas públicas, como é o caso do Portal Único do 

Comércio Exterior, Osborne (2010) critica tanto o modelo burocrático tradicional da 

Administração Pública (AP) quanto a NGP e propõe o regime da Nova Governança Pública 

(NGoP). A proposta de Osborne traz os pontos fortes da AP, na implementação de serviços, e 

da NGP, da gestão da mudança e inovação, associando as contribuições da Governança para 

implementação de políticas públicas em um estado pluralista, em que processos políticos 

interagem com processos administrativos, e plural, com múltiplos atores na prestação de 

serviços. O autor argumenta ainda que a teoria da AP teria a limitação de pensar o estado 

unitário com governo eleito democraticamente implementando as políticas públicas, assim 

como a NGP teria a limitação da teoria da escolha racional do agente principal sobre os 

processos intraorganizacionais sem a conceber as políticas públicas desengajadas e 

 
3 A autora não discute a razão de utilizar o termo independente entre aspas, porém no caso da Anvisa 

cabe essa ressalva pois os Diretores que decidem sobre as normas são indicações políticas com 

mandatos de 3 anos, atualmente 5 anos sem recondução. 
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implementadas por serviços desarticulados. A NGoP proposta se baseia na teoria dos sistemas 

naturais abertos, que pressupõe a negociação dos recursos nas redes interorganizacionais que 

disputam o poder.   

Ao analisar as práticas de administração pública no ambiente cultural dos países de 

língua portuguesa, Filho e Pimenta (2016) analisam a produção acadêmica nas últimas três 

décadas e observam que a visão gerencialista e tecnocrática da NGP tem se tornado cada vez 

mais anacrônica por não ser capaz de responder ao Estado plural e com fronteiras cada vez mais 

abertas. Os autores observam o crescimento da produção acadêmica sobre a NGoP e questionam 

sobre a possibilidade desse modelo se desenvolver em Estados que possuem baixa confiança 

no governo e valorizam as regras rígidas. Isso se deve a necessidade da NGoP de colaboração 

com a sociedade civil organizada no desenvolvimento de projetos conjuntos e parcerias, atuar 

em redes e processos não hierárquicos e mudança de mentalidades dos servidores para abertura 

à mudança, na redução do corporativismo para manutenção de benefícios. 

 

3.2 Aprendizado e motivação para mudanças nas organizações públicas 

 

Considerando o cenário de mudança e contexto de implementação de uma política 

pública é preciso entender como a organização se prepara para isso, não apenas nos aspectos 

normativos, nas estruturas e processos organizacionais, mas também na formação e motivação 

das equipes que realizam esses processos.  

  A ideia de aprendizagem seria praticamente nula na visão clássica da organização 

burocrática especializada, prescrita e rotinizada, conforme defendem Vieira e Nascimento 

(2011). Os autores avaliam como o desenvolvimento do modelo sociotécnico de organização 

que difundiu a visão sistêmica nos anos 70 e 80 trouxe foco para o indivíduo e seu trabalho em 

um grupo, nesse modelo:  

a eficiência técnica/tecnológica só́ é possível de ser alcançada considerando-

se a participação dos indivíduos nos processos organizacionais de forma a 

mobilizar suas capacidades de aprendizagem e relacionamento mútuo, 

promovendo desta forma a integração entre os diferentes subsistemas de forma 

harmoniosa (e, consequentemente, produtiva). (VIEIRA e NASCIMENTO, 

2011, p.81) 

 

O surgimento da noção de Aprendizagem Organizacional (AO) no contexto da 

visão da organização em constante interação com o ambiente, frente ao qual necessita se 

aprimorar, teria como fraqueza o pressuposto que os indivíduos estariam aptos a aprender e se 

adaptar, transferindo para estes a responsabilidade de sua formação e qualificação. (VIEIRA e 
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NASCIMENTO, 2011) Esse modelo evolui para a proposta de organizações de aprendizagem, 

em que as práticas exercidas nessas organizações desenvolveriam a criatividade e inovação, 

dentro de uma visão funcionalista de causa-efeito que é contrária ao processo de aprendizagem, 

que seria desorganizado e variável no âmbito individual. Frente a esses dilemas, os autores 

concluem que, considerando que as organizações são sistemas sociais onde a variável poder é 

presente, a AO seria utilizada como uma forma de controle dos indivíduos menos evidente que 

às prescrições burocráticas, porque controlaria as premissas cognitivas necessárias para o 

desenvolvimento das tarefas. Assim, a AO pressupõe uma adesão voluntária do funcionário ao 

objetivo de sua tarefa, ou seja, seria uma estrutura de controle mais rígida que a burocrática.   

Ao consolidar a literatura da AO, Antonello e Godoy (2011) registram como esse 

conceito é amplo devido aos estudos relativos ao tema abarcarem diferentes disciplinas. As 

autoras propõem que o fenômeno da AO seja considerado no nível interpessoal no processo de 

reflexão dos atores sobre seu fazer, por isso significativa para estes. Dessa forma, a AO ocorre 

nas novas práticas e estruturas criadas na organização, sendo que o resultado se manifesta nas 

atividades e não de forma estática, como no alcance de meta de incrementos de desempenho. 

Para atingir essa AO significativa seriam necessários novos métodos de aprendizagem, que 

possibilitem a reflexão sobre as práticas junto aos grupos que compõe a organização. 

Considerando que abordagem significativa da AO seria neutra em relação ao 

desempenho institucional, a motivação dos servidores públicos cumpre esse papel. Perry e  

Hondeghem definem motivação como “forças internas e externas que iniciam o comportamento 

relacionado ao trabalho, determinam sua forma, direção, intensidade e duração” (2008, p.3). Os 

autores registram que a preocupação com a motivação do servidor público aumenta nos anos 

1970 com o desencantamento com as entregas dos governos, levando a população a questionar 

as motivações e controles sobre os servidores públicos. O crescimento da NGP nos anos 1990 

e a transposição das soluções motivacionais de incentivos salariais relacionadas a performance, 

utilizadas pelo setor privado, teriam falhado no setor público. Os fatores externos que atrairiam 

as pessoas para o setor público seriam a segurança do mandato, a carreira, os sistemas de 

pensão, que seriam aspectos relacionados a qualidade de vida, de poder cuidar da família e ter 

oportunidades de aprendizado. Já a dimensão da motivação para o serviço público estaria ligada 

ao prestar um serviço para o bem-estar do outro, a dimensão mais altruísta, e da sociedade, 

numa atitude pro-social, a partir dos valores da identidade da instituição em que atua.  

A questão de como motivar a ação e obter performance nas organizações públicas 

é abordada em estudo de Wright, Moynihan e Pandey (2010). Conforme os autores, os 

funcionários públicos seriam mais propensos que os privados a ver a missão como motivadora, 
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pois os objetivos das organizações públicas transcendem os valores individuais e os encorajam 

a incorporá-los como significativos para sua própria identidade e valores de ajudar os outros. 

Porém há estudos que demonstram que a burocracia excessiva e o mandato reduzem a 

motivação, pois podem levar o funcionário a não perceber conexão entre o resultado do seu 

trabalho e os objetivos da instituição.    

 

3.3 A implementação de políticas públicas na linha de frente 

 

Uma abordagem para estudar a implementação das políticas públicas pela 

administração pública é observar como a política se efetiva nos serviços entregues a população 

no atendimento prestado por servidores públicos, abordagem teórica conhecida como 

burocracia de nível de rua, street level bureaucracy, (Cavalcanti, Lotta e Pires, 2018). 

Desenvolvida incialmente por Lipsky (2019) na década de 1970, busca-se observar como os 

funcionários públicos que atuam na linha de frente, diretamente com cidadãos, estabelecem 

rotinas profissionais selecionando as regras mais adequadas a seu contexto, frente a restrição 

de recursos e limitação de informações para os superiores supervisionarem o que efetivamente 

ocorre. A restrição de recursos sempre existe porque a demanda de serviço cresce de acordo 

com a oferta, levando os burocratas a permanecer em um ciclo de mediocridade. Outra 

dimensão na atuação desses profissionais seria a discricionariedade que esses burocratas 

possuem, resultado da dificuldade de supervisão e controle das atividades que realizam. 

Finalmente, a ambiguidade e falta de clareza dos objetivos da organização, resultam em 

dificuldade ou inviabilizam a avaliação de desempenho desses profissionais.   

A análise da implementação de uma política pública sob a perspectiva da burocracia 

da linha de frente, conforme proposta por Hupe e Hill (2019), possibilita sair da armadilha 

heurística de reificar os estágios do processo político como etapas sucessivas de um processo 

racional pensado no topo, ou ainda da armadilha do controle ao se destacar as divergências das 

decisões tomadas em relação aos que foi definido nas normas. Isso seria possível ao se entender 

que o burocrata também está fazendo a política ao exercer sua atividade, por isso a importância 

de conhecer e discutir os objetivos dessa política. 

Hupe e Buffat (2014) desenvolvem um constructo analítico para estudar o 

fenômeno da implementação de políticas públicas nos diferentes contextos da burocracia a nível 

de rua. Os autores cunham a ideia de lacuna do serviço público, public service gap, para analisar 

a diferença entre o que é esperado dos servidores públicos que atuam na linha de frente (o lado 

da demanda) e o que é dado a eles (lado do fornecedor). O argumento inicial de Lipsky de 
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analisar a discricionariedade dos servidores na implementação de políticas a partir das 

estratégias de enfrentamento, coping strategies, considerando que os servidores “podem 

modificar sua concepção inicial ao reduzir sua imagem ideal do trabalho para uma versão mais 

pragmática” (HUPE e BUFFAT, p.551), definindo prioridades e categorizando seus clientes 

para serem capazes de gerir sua carga de trabalho frente a pressões e recursos escassos, reforça 

o argumento dos autores. Os autores discutem como a dimensão do “nível de rua” estaria 

desaparecendo com a informatização, denominada alternativamente como “burocracia no nível 

de tela”, reduzindo o contato face a face com o governo eletrônico. De forma a possibilitar 

comparações frente aos contextos diferentes das instituições o modelo propõe analisar as 

exigências, obrigações advindas de normas da administração pública e profissionais bem como 

a opinião pública, e os recursos habilitadores, como treinamentos, experiencia, informação, 

tempo, equipe e o próprio orçamento.   

Considerando a implementação da política pública do tratamento administrativo do 

Comércio Exterior, que tem como meta a implementação do Portal Único, a perspectiva de 

Buffat (2015) de analisar a relação entre a burocracia de nível de rua e informatização, enfatiza 

que os problemas da discricionariedade e da dificuldade de prestação de contas no governo 

eletrônico estariam presentes, pois as informações disponíveis nos sistemas ainda não permitem 

o completo controle do processo de trabalho pelos gestores. O autor avalia que a análise das 

novas tecnologias deveria verificar como estas restringem ou habilitam os efeitos da burocracia 

de nível de rua.  

Apesar de a abordagem inicial da burocracia a nível de rua estar centrada no 

indivíduo que atua diretamente com o cidadão, Piore desenvolve essa teoria para os tipos de 

organizações “em que os agentes da linha de frente tem consideravelmente mais poder e 

discricionariedade na tomada de decisão que uma conformidade estrita as normas, 

procedimentos e subordinação a hierarquia superior poderia admitir” (PIORE, 2011. p. 148). 

Ou seja, apesar de ser inerente a profissões como professores, assistentes sociais e policiais, os 

problemas da discricionariedade e prestação de contas da atuação a nível de rua também 

ocorreriam em contexto com normativa complexa, incompleta ou contraditória que demandaria 

ao burocrata escolher que norma aplicar para tomada de decisão.   

A atuação de inspetores sob a abordagem da burocracia da linha de frente é 

desenvolvida por Van De Walle e Raaphorst (2019), destacando o papel dessa classe de 

burocratas em impor regras e penalidades para aqueles que não as cumprirem, algo que estaria 

mudando para também educar, negociar e estabelecer compromissos. Os autores definem a 

atividade de inspeção como examinar de acordo com especificações e verificar a conformidade 
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com as normas e padrões, o que tornaria a relação entre os inspetores e aqueles que são 

inspecionados desigual e incerta devido à assimetria de informações devido a expertise dos 

primeiros e ambiguidade das normas. Essa atividade seria diferente do trabalho regulatório que 

teria o foco em definir os padrões normativos, enquanto os inspetores têm que implementar a 

norma e fazer com que os inspecionados mudem seu comportamento futuro, em meio a 

interesses econômicos. Lidar com a incompreensão quanto as normas, possiblidade de mentiras, 

fraudes e confrontos, frente aos esforços das organizações para padronizar e racionalizar a 

atividade e reduzir a discricionaridade, em um contexto que envolve tomar decisões com outros 

inspetores, caracterizam essa atividade. Finalmente, a dinâmica social da inspeção também é 

elaborada pelos autores, que propõe uma abordagem em três estágios: primeiramente, conhecer 

o inspecionado e o caso que terá que lidar; consequentemente, interagir com o inspecionado 

para obter informações e negociar o estado da informação e imposições futuras; e por último, 

decidir sobre eventuais autorizações, sanções e punições dentro do contexto institucional.  

Em pesquisa bibliográfica relativa à atuação de burocratas de nível de rua na 

implementação de políticas públicas nacionais, Bonelli et al (2019) identificaram 40 

publicações relacionadas ao tema. Os autores avaliam que a discricionaridade dos agentes da 

implementação frente as insuficiências da formulação das políticas é transversal as diferentes 

perspectivas analíticas propostas, a saber: a estrutural, relacionada a obediências às regras 

formais e sistemas de controle, dentro do espírito weberiano; a da ação individual, em que a 

presença ou ausência de incentivos para os agentes exercerem suas responsabilidades num 

contexto que possuem mais informações que os principais/superiores e podem manipular os 

objetivos caso sejam contrários; e a relacional, da atuação em redes entre os burocratas e 

organizações envolvidas.  

A literatura analisada aponta a abordagem da burocracia de linha de frente para 

analisar a implementação de políticas públicas. Essa abordagem possibilita analisar como 

indivíduos com suas motivações e formação, atuando dentro do contexto administrativo de sua 

organização, utilizam os recursos disponíveis para entregar resultados para a sociedade.   
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4  METODOLOGIA   

 

Adotou-se a abordagem qualitativa conforme proposta por Creswell (2007) para 

estudar o ethos dos servidores públicos que atuam na análise dos processos de importação, 

buscando entender como os valores e diferentes práticas administrativas são socializadas, 

reproduzidas e mudam no confronto com a dinâmica institucional tradicional e as políticas 

públicas. A abordagem qualitativa permite elucidar as disputas de poder/simbólicas envolvidas 

na mudança do ethos do servidor público, particularmente aquele que atua avaliando o risco da 

importação de produtos por empresas e instituições com objetivo de concessão das licenças 

sanitárias.   

 

4.1 Validade e confiança 

 

Ao analisar o conceito de validade na pesquisa qualitativa, Kavle (1995) defende a 

necessidade de abandonar a tensão entre observações e interpretações nas ciências sociais que 

“emergem de uma perspectiva descontextualizante para dar significado a ações e textos, 

abstraindo átomos do comportamento social e quantificando-os dentro do interesse técnico de 

pesquisa dominante de predição e controle do processo social” (KAVLE, 1995, p.25). O autor 

propõe que a busca da validade está na busca da relação entre significados e ações em que o 

conhecimento é a construção da realidade social, o que coloca o processo de elaboração dos 

conceitos no primeiro plano, bem como sua coerência e pragmatismo para a comunidade.   

Em relação ao processo de pesquisa, Kvale (idem) propõe sete estágios que inicia 

na tematização (a partir dos pressupostos teóricos), passa pela concepção (o valor do 

conhecimento para a condição humana), entrevista (fidedignidade dos registros dos sujeitos),  

transcrição (estilo linguístico utilizado), interpretação (lógica utilizada), verificação 

(julgamento sobre o que é válido para a comunidade) e conclui com o registro dos resultados 

(que registro considerar). O autor conclui que “a validação das afirmações de entrevistas 

envolve um questionamento teórico da natureza do fenômeno investigado” (idem, p. 30), em 

que o conhecimento emerge na conversa sobre a realidade social confrontando interpretações e 

arbitrando entre elas. A validação pragmática do conhecimento se dá em provar as verdades 

que emergiram nas conversas em ações práticas da comunidade.    
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4.2 Coleta de dados 

 

Os dados para a pesquisa foram obtidos por meio da técnica de análise documental, 

observação participante e entrevista semiestruturada. Também foram enviados 

questionamentos no portal do e-sic da Controladoria-Geral da União4, amparado nos 

procedimentos definidos pela Lei de Acesso à Informação. 

 As técnicas de observação participante e entrevista semiestruturada adotam a 

perspectiva complementar proposta por May (2004). Na primeira, o pesquisador mergulha na 

vida social que os sujeitos vivenciam de forma a poder compreender os significados que fazem 

sentido naquele contexto em meio a conflitos e mudanças que ocorrem na vida em sociedade, 

e na segunda as pessoas podem responder nos seus próprios termos e permite aprofundar melhor 

e esclarecer dúvidas sobre as respostas elaboradas.  

A observação participante foi realizada no período de julho de 2018 a agosto de 

2019 em que o pesquisador atuou como gestor na GCPAF e teve contato com os entrevistados 

no desenvolvimento e supervisão das atividades relacionadas ao controle de produtos 

importados. Apesar de naquele momento ter um papel institucional e normativo, dessa forma 

engajado com a implementação da política em discussão, o envolvimento com o contexto das 

práticas e discussão dos sentidos dessas junto aos sujeitos da pesquisa traz mais profundidade 

na reflexão das observações realizadas. Ao mesmo tempo, faz-se necessário realizar o processo 

inverso da abordagem tradicional em que o pesquisador se familiariza com os sujeitos, pois 

nesse caso se busca des-familiarizar para identificar as categorias e teorias próprias que 

emergem nesse contexto.   

Quanto a entrevista, inicialmente foi elaborado um roteiro de entrevista 

semiestruturada (Apêndice A) com questões abertas buscando compreender a inserção dos 

sujeitos no serviço público, na instituição e na atividade de análise dos processos de importação, 

bem como suas percepções dessa atividade e impactos do Acordo de Facilitação do Comércio. 

A versão inicial do roteiro foi testada com êxito com dois entrevistados e depois foi utilizado 

para conduzir as entrevistas com os demais.  

O roteiro de entrevista inicia com questões gerais, como idade e formação, quanto 

tempo realiza a atividade, o que motivou a ser servidor público. A partir daí busca introduzir as 

questões mais relacionadas a atividade relacionada ao comércio exterior, como a formação 

contribui para a atividade, até as mais específicas, como descrever a atividade, limitações e 

 
4 Os pedidos são feitos e acompanhados após cadastro no sistema disponível na internet no endereço  

https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx  

https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx
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como lida com problemas. No final os entrevistados são questionados sobre o Acordo de 

Facilitação do Comércio. 

 

4.3 Sujeitos da pesquisa 

 

O critério para eleger os sujeitos foi a acessibilidade aos servidores que atuam na 

análise de processos de importação. Após a realização de entrevista inicial com servidor mais 

acessível foi solicitado indicar colegas que atuavam nas diferentes equipes de forma a ter 

participação equitativa entre os grupos.  

Os servidores disponíveis para a entrevista foram contatados por meio do serviço 

de mensagens Teams do pacote Microsoft Office que a Anvisa disponibiliza para as atividades, 

quando foram convidados e combinada data e horário. Foi enviado agendamento por mensagem 

eletrônica do Microsoft Outlook, sendo que no corpo da mensagem foi enviado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B).  

 As entrevistas foram gravadas por videoconferência utilizando o Microsoft Skype 

for Business. Após reforçar o objetivo da pesquisa e abordagem metodológica enviada no 

agendamento, solicitou-se que o entrevistado registrasse seu consentimento. Todas as 

entrevistas foram agendadas e gravadas no mês de janeiro de 2020. 

A definição do quantitativo de servidores entrevistados utilizou o critério de 

saturação, seguindo o procedimento de Cherques (2009, p.21) em que o “esquema de saturação 

é objetivamente válido à medida que ele satisfaz as exigências lógicas de julgamento em um 

universo determinado.” Quando nenhuma nova informação ou nenhum novo tema for 

registrado, atingiu-se o ponto de saturação.  

Após as duas entrevistas iniciais com servidores para validar o roteiro, foi realizado 

convite inicial para mais nove servidores. Desses um respondeu não poder participar por estar 

de férias, um respondeu que estava com muita atividade e não teria tempo disponível e um não 

respondeu.  Os nove servidores entrevistados refletem o perfil dos Posto Virtuais que integram, 

tanto em idade (média 44 anos), maior número de mulheres, serem graduados e terem cursado 

minimamente especialização, maioria ter ingressado por meio do concurso inicial em 2005 e 

experiência de cerca de 4 anos.  O perfil dos entrevistados está sintetizado no Quadro 2. 

Todos os servidores entrevistados são da carreira de Especialista em Regulação e 

Vigilância Sanitária, um dos critérios para seleção dos servidores para os postos que realizam 

análise de processos de importação. Considerando que as equipes que analisam os processos de 
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importação possuíam um total de cinquenta e cinco servidores da carreira de Especialista no 

período das entrevistas, os entrevistados refletem o perfil do grupo. 

 

VARIÁVEL PERFIL 

Idade Entre 32 e 54 anos, média 44 anos 

Sexo 7 mulheres e 2 homens 

Pós-graduação 4 mestrado, 4 especialização e 1 doutorado 

Ano de ingresso na Anvisa 4 em 2005, 3 em 2007 e 2 em 2014 

Tempo na atividade de análise 

de licenças de importação 
Entre 3 e 12 anos, mediana 4 anos 

Quadro 2 – Perfil dos servidores entrevistados  

Fonte: elaboração própria 

 

4.4 Análise de dados 

 

Foi adotada a técnica de análise de conteúdo, aqui entendida como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 

(BARDIN, 2010, p.48) 

A aplicação da metodologia de análise de conteúdo buscou analisar as condições de 

produção, abordando dimensões socioculturais e institucionais da atuação dos servidores 

entrevistados. Utilizou-se a técnica de análise de enunciação por permitir uma análise 

privilegiada das entrevistas não diretivas, pois além da identificação dos temas teóricos no 

material possibilita identificar a dinâmica própria de cada locutor. Para isso, as entrevistas 

foram transcritas e depois selecionadas as categorias teóricas de análise relacionadas a 

implementação da política pública de tratamento administrativo do comércio exterior, enquanto 

buscou-se identificar elementos próprios que surgem no trabalho de elaboração dos discursos. 

Destacou-se nas transcrições trechos representativos das categorias de análise, registrando 

aqueles representativos do grupo entrevistado. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

5.1 A internalização do Acordo de Facilitação de Comércio  

 

O texto do protocolo de emenda ao acordo constitutivo da OMC, aprovado pelo 

conselho geral da OMC por decisão de 27 de novembro de 2014, com seu anexo, o AFC, foi 

adotado pelos membros da OMC na IX conferência ministerial, realizada em Bali, Indonésia, 

em 7 de dezembro de 2013. Sua elaboração teve participação de representantes do executivo 

federal, considerando que o Brasil é país membro da OMC. 

O processo de internalização na legislação nacional do AFC iniciou com a 

Mensagem nº 344, de 2015 apresentada pelo Poder Executivo a Câmara dos Deputados em 21 

de setembro de 2015 ao Plenário em regime prioritário. A proposta aprovada é encaminhada 

pela Mesa Diretora e encaminhada às Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 

(CREDN); Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) e Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJC) no dia 28 do mesmo mês. Na Mensagem esclarece que:  

O Acordo contempla medidas para modernizar a administração aduaneira e 

simplificar e agilizar os procedimentos de comércio exterior, além de 

possibilitar a cooperação entre os Membros na prevenção e combate a delitos 

aduaneiros, bem como no oferecimento de assistência técnica, capacitação e 

tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento e de 

menor desenvolvimento relativo.(BRASIL, 2015b, p.2) 

Em 06 de outubro de 2015 foi apresentado relatório da relatora, Deputada da base 

do governo, com voto pela aprovação do AFC em que destaca:   

[...]estudo encomendado pela Confederação Nacional da Indústria à Fundação 

Getúlio Vargas, o tempo excessivo gasto no despacho aduaneiro de bens 

representa um encarecimento de 14,22% das compras no exterior e de 8,65% 

dos embarques para outros países. Quando o portal único estiver totalmente 

implantado, esse custo adicional que incide sobre os produtos cairá para 

8,36% e 5,32%, respectivamente. Ainda segundo o estudo, com o 

barateamento das operações, estima-se acréscimo de 1,52% (US$ 23,8 bi) no 

PIB, no momento da execução completa, prevista para 2017, ascendendo a 

aumento de 2,52% (US$ 74,9 bi) no PIB, em 2030. (BRASIL, 2015c, p.8) 

No dia 07 de outubro de 2015 foi aprovado o parecer da relatoria na CREDN e no 

mesmo dia foi aprovado em Plenário o requerimento de regime de urgência urgentíssima 

apresentado por Deputado da base do governo. A Mensagem segue então como Projeto de 

Decreto Legislativo de Acordos, Tratados ou Atos Internacionais (PDC) nº 244/2015, da 

CREDN, e é despachado pelo Mesa Diretora às CDEIC e CCJC em 16/10/2015 em regime de 

urgência.   
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O relator da CDEIC, também deputado da base governista, apresenta seu parecer 

com voto pela aprovação do PDC em 04 de novembro de 2015 e, no dia 11 do mesmo mês, é 

aprovado por esta comissão. O relator conclui que:  

Em última análise, a facilitação do comércio pode contribuir para a promoção 

do desenvolvimento. Intervenções de facilitação de comércio – com melhor 

gestão de fronteiras e aduanas, melhoria da infraestrutura, mercados abertos e 

competitivos nos setores de logística e serviços e normas regimentais 

harmonizadas – levam ao aumento de competitividade das empresas, com 

melhor desempenho das exportações, mais geração de emprego e renda e 

maior crescimento econômico com justiça social. (BRASIL, 2015d, p.12) 

Na CCJC o relator, Deputado da base do governo, apresentou o parecer em 20 de 

novembro de 2015, ratificando as mesmas disposições dos relatores anteriores e vota pela 

aprovação dessa Comissão, que se dá no dia 24 do mesmo mês. 

Finalmente a matéria será referendada após passar por 14 sessões do Plenário sem 

ser apreciada, devido a encerramento, ou cancelamento das mesmas, ou falta de quórum, sendo 

discutida em turno único e aprovada em 18 de fevereiro de 2016.  

O PDC então é remetido ao Senado Federal em 23 de fevereiro de 2016 e 

transformado no Projeto de Decreto Legislativo 06/2016. A proposta foi avaliada na Comissão 

de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) em 03 de março 2016 e aprovado em regime 

de urgência no plenário no mesmo dia. Há menção apenas de requerimento de senador da 

oposição para realização de audiência pública sobre a participação do Brasil em organismos 

internacionais, lembrando que o Brasil devia mais de dois bilhões a esses organismos.  

Os principais momentos da aprovação do Decreto Legislativo que internaliza o 

AFC estão assinalados no Quadro 3. 

 

 
Quadro 3 – Linha do tempo da internalização do AFC da OMC 

Fonte: elaboração própria 

 

De forma geral, a discussão do AFC da OMC se deu em meio eminentemente 

tecnocrático, sem debates nas comissões ou plenário no Congresso, sendo conduzido por relator 
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da base governista, se refletindo em ausência de discussão sobre os impactos social e 

institucional de tais medidas. 

Os dispositivos do AFC da OMC promulgados posteriormente por Decreto refletem 

a internalização de compromissos internacionais e não seguem o fluxo regular das políticas 

públicas. Esse achado é corroborado por estudo da internalização desses compromissos no 

Brasil realizado por Diniz e Ribeiro (2010). Os autores verificaram após analisar 725 Projetos 

de Decreto Legislativo aprovados entre outubro de 1988 e dezembro de 2006, apenas 47 tiveram 

pareceres por aprovação parcial, sendo que “80% dos acordos internacionais foram deliberados 

sob interferência do Executivo, o que de certa forma limita a capacidade dos representantes 

eleitos de exercerem o chamado controle legislativo” (DINIZ e RIBEIRO, 2010, p. 79). Da 

mesma forma, o AFC da OMC proposto pelo executivo é aprovado e promulgado, seguindo a 

etapa de implementação pelos órgãos públicos que atuam no comércio exterior.  

  

5.2 Negociação nas redes interorganizacionais   

 

A coordenação do comércio exterior no Brasil é realizada pela Câmara de Comércio 

Exterior (CAMEX) criada em 1995 para superar a sobreposição institucional em três 

Ministérios que havia até então (SCORZA, 2018). Situada inicialmente na Presidência da 

República, a Secretaria Executiva da CAMEX passou em 1998 para o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior visando a expansão das exportações, sem 

resolver o conflito entre desenvolvimentistas e monetaristas e com limitações na definição das 

políticas, isso devido ao papel do Ministério da Fazenda na definição das tarifas. Seu 

fortalecimento ocorrerá com a aproximação do empresariado representado na Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) no início dos anos 2000 (idem).  

Tanto a inserção institucional quanto as competências da CAMEX se mantiveram 

estáveis nas décadas seguintes. No final de 2016 é criado o Comitê Nacional de Facilitação de 

Comércio (CONFAC), dois dias após a entrada em vigor do AFC da OMC. A criação desse 

Comitê é uma exigência desse acordo e visa construir soluções com o setor privado para 

aumentar a eficiência do governo e tem como um de seus focos o licenciamento das importações 

e exportações pelos órgãos anuentes5. O CONFAC institucionalizou um fórum que permitiu a 

participação dos principais stakeholders na orientação, coordenação, harmonização e 

 
5 As atas de reunião e deliberações do CONFAC estão disponíveis na internet no endereço 

http://www.camex.gov.br/confac  

http://www.camex.gov.br/confac
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supervisão das atividades operacionais dos órgãos e das entidades da administração pública 

federal com atuação nas importações e exportações.  

Os órgãos anuentes passaram a ser instados a revisar seus processos de trabalho 

relativos ao licenciamento de importações e exportações, bem como os sistemas de informação 

relacionados a essa atividade. Para isso foi criado grupo de trabalho relativo à temática 

“sistemas de informação”, com participação de representantes do setor e destaque para a  

Aliança Procomex, criada por 84 entidades representantes de classe para modernizar o comércio 

exterior brasileiro.  

A principal iniciativa da CAMEX e foco do CONFAC, é o Programa Portal Único 

de Comércio Exterior6 e tem como objetivo a reformulação dos processos de importação, 

exportação e controle aduaneiro para o estabelecimento de processos mais eficientes e com 

maior integração e harmonia entre os entes públicos e privados. O Portal Único foi criado com 

base em três pilares: integração, redesenho de processos e tecnologia da informação. A 

integração trata da cooperação entre os intervenientes do governo e do setor privado para que 

em conjunto atuem no planejamento do Programa. Para tal, criou-se uma estrutura de 

governança, sob a gestão da Receita Federal e da Secretaria de Comércio Exterior e sob 

supervisão da Casa Civil. Compõe essa cooperação, vinte e dois órgãos de governo que atuam 

no processo de comércio exterior. Ainda, em um segundo nível, o pilar de integração diz 

respeito ao alinhamento e harmonização de processos, informações e documentos. Então, com 

base na identificação das similaridades entre os órgãos, pode-se evoluir para o 

compartilhamento de metodologias de trabalho e, futuramente, a integração da inteligência.  

O redesenho de processos visa a reformulação dos fluxos e procedimentos nas 

operações de comércio exterior, tanto importação como exportação. A razão do redesenho é 

para harmonizar e diminuir o número de etapas, criadas por cada órgão de acordo com sua 

necessidade, mas nem sempre de forma alinhada com o restante, para diminuir os gargalos 

processuais que geram atrasos e imprevisibilidade às operações, o que aumenta 

consideravelmente seus custos. A remodelagem busca a máxima eficiência e a extinção de 

etapas ou exigências redundantes, ou que não sejam realmente necessárias.  

O Portal Único tem como último pilar a tecnologia da informação sobre o aspecto 

da modernização por meio da informatização dos processos reformulados. Além disso, segundo 

o planejamento do Programa, novas ferramentas serão desenvolvidas com o objetivo de 

 
6 A visão geral do programa está disponível na internet no endereço 

http://www.siscomex.gov.br/conheca-o-programa/sobre-o-programa-portal-unico-de-comercio-

exterior/  

http://www.siscomex.gov.br/conheca-o-programa/sobre-o-programa-portal-unico-de-comercio-exterior/
http://www.siscomex.gov.br/conheca-o-programa/sobre-o-programa-portal-unico-de-comercio-exterior/
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gerenciar os processos e fluxos de informação e os sistemas atuais, que permanecerem, passarão 

por soluções de integração. No mesmo sentido o acesso para entrada de dados para usuários 

externos também deverá ser unificado de acordo com o conceito principal de Janela Única. 

O Portal Único está em implementação desde 2014 e seu principal indicador é a 

redução do tempo nas operações de comércio exterior, obtida por meio da simplificação e da 

celeridade processual. Porém, o programa envolve 22 entes públicos diferentes, dentre outros 

stakeholders, o que torna o projeto mais complexo e arriscado, pois demanda muito 

comprometimento e alinhamento de todos os envolvidos. Um dos principais resultados 

relacionados ao envolvimento dos stakeholders é a utilização do Portal Único por todos os 

órgãos anuentes, o que contribui não apenas a facilitação do comércio exterior como para a 

utilização mais eficiente dos recursos públicos.  

De acordo com o Relatório de Atividades 2017 – 2018 do CONFAC (BRASIL, 

2018b), o principal ganho observado do Portal Único impacta diretamente no importador e 

exportador, que consegue solicitar as licenças para esses produtos por sistemas informatizados 

e num prazo menor de análise. Como o programa encontra-se em fase de implementação, outras 

inciativas ainda são previstas para que se alcance resultados ainda mais satisfatórios, como a 

criação de ferramentas eletrônicas de gestão de risco para deferimento automatizado de licenças 

de importação, com base em uma matriz de risco pré-estabelecida, bem como a seleção de 

cargas para inspeção, de forma a reduzir o tempo das operações.   

No período analisado, foi possível acompanhar reuniões do CONFAC e subcomitês 

na sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), da Secretaria da 

Receita Federal (SRF) e da Confederação Nacional da Indústria. A reunião do CONFAC 

contava com a presença da Secretária da CAMEX, Ministro do MDIC e Secretário da SRF, 

além dos representantes dos órgãos da administração pública federal, onde foi apresentada a 

agenda alto nível de implementação do Portal Único. Já os subcomitês tinham presença ampla 

de representantes dos setores afetados e operadores do comércio exterior, onde eram 

apresentadas as novidades do Programa. Nesses eventos a Anvisa era cobrada quanto a 

implementação da gestão de riscos das licenças de importação e implementação do programa 

Operador Econômico Autorizado. 

A inserção no CONFAC permitiu a aproximação da gestão da GCPAF da equipe 

do Departamento de Comércio Exterior (DECEX) do MDIC e da Secretaria de Receita Federal, 

responsáveis por evoluir a solução do Portal Único, o que permitiu discutir as necessidades 

técnicas e administrativas da Anvisa. No período analisado buscou-se trabalhar com solução de 

gestão de riscos das licenças de importação já adotada pelo DECEX, porém acabou por não se 
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demonstrar adequada ao tratamento dos processos da Anvisa devido à necessidade da 

verificação do pagamento de taxa previamente ao tratamento das licenças. A gestão também 

participou do desenvolvimento das novas funcionalidades de licenciamento pensadas para o 

Portal Único, quando foi possível implementar a nova metodologia para as licenças de 

exportação, pois são restritas a medicamentos psicotrópicos e não sujeitas a taxas. 

As mudanças realizadas internamente na Anvisa, que serão tratadas a seguir, foram 

apresentadas pela gestão da GCPAF em eventos organizados pelas entidades representativas do 

setor regulado em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. De forma a dar vazão aos 

problemas operacionais relacionados ao tratamento administrativo das licenças de importação 

apresentados pelas empresas nos eventos, as empresas foram orientadas a enviar reclamações e 

sugestões sobre processos para os canais institucionais e, caso fossem problemas comuns a 

todos, utilizassem as entidades representativas do setor. Essas entidades passaram a enviar para 

o endereço de correio eletrônico da GCPAF, listas com os problemas e propostas de soluções 

imediatas e futuras para serem analisadas e tratadas. Foram emitidas notas técnicas e realizadas 

alterações nos procedimentos e sistemas de informação utilizando essas contribuições. 

Outra contribuição foi da Aliança Procomex que, após proposição e concordância 

da GCPAF, realizou oficina em São Paulo com intervenientes e operadores do comércio 

exterior utilizando a metodologia de mapeamento de processo para sugerir melhorias ao 

processo de análise das licenças realizado pela Anvisa. As propostas foram consideradas, 

porém, não foram incorporadas devido à indisponibilidade de recursos no período. 

A implementação do Portal Único e programa Operador Econômico Autorizado 

figuravam como projetos prioritários do governo Federal, sendo pauta de cobrança em reuniões 

com SRF, DECEX e Serviço de Vigilância Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA) na Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 

Presidência da República. Apesar da implementação demandar recursos para desenvolvimento 

de sistemas de informação e disponibilidade de equipes, não havia orçamento definido para 

isso, ficando a cargo de cada órgão direcionar seus próprios recursos para essa ação.   

Devido à falta de informações sobre a situação da implementação do Portal Único 

junto a outros órgãos anuentes, foi enviado questionamento aos órgãos apontados no relatório 

de auditoria do TCU referidos como sendo o maior entrave, com a Anvisa, para o sucesso do 

programa, devido ao maior volume de anuências em produtos importados. Por ordem de maior 

volume de licenças, o MAPA, Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) e Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA).   
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 Esse questionamento buscou inicialmente identificar se o órgão tem equipe 

designada, visto que não foi possível identificar estrutura ou menção a tal no sítio oficial do  

Portal Único; da mesma forma, questionamos se há planejamento específico para essa atividade, 

solicitando o documento demonstrando isso; se há e qual o orçamento para essa atividade e qual 

teria sido esse orçamento para o quadriênio 2016 - 2019; e finalmente se implementa uma 

atividade específica do AFC de adotar sistema de gestão de riscos para controle aduaneiro, 

viabilizando o despacho de cargas de baixo risco previamente a chegada dos produtos em 

território nacional. 

O IBAMA identificou apenas que o responsável pela atividade seria a Diretoria de 

Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas, apontando o sítio dela na internet com os 

contatos, e a Portaria nº 1500, de 30 de setembro de 2015, designando servidores como 

representantes deste Instituto junto ao Grupo de Trabalho de Facilitação do Comércio. 

No que lhe concerne, o INMETRO identificou as áreas técnicas: Coordenação de 

Articulação Internacional (CAINT) e Diretoria de Avaliação da Conformidade (DCONF) como 

responsáveis. A CAINT respondeu que negativamente as três primeiras perguntas, mas 

indicando que o órgão mantém aderência aos compromissos assumidos pelo Brasil no 

AFC/OMC.  Na sequência, realiza uma análise do alinhamento do órgão aos artigos 

demonstrando que apenas a gestão de risco na análise de licenças de importação ainda não foi 

implementada, “mas está prevista, principalmente levando em conta a decisão do Inmetro de 

reformulação de seu modelo regulatório, já em curso. O prazo para a definição de critérios para 

tal é 30/06/2020.” (resposta INMETRO)  A DCONF ratifica a posição da Coordenação, mas 

destaca que “o primeiro passo para garantir essa implementação foi a recente com Publicação 

da Portaria Inmetro nº 431/2019" (resposta INMETRO)  e refere atividades no planejamento 

interno da Diretoria em projeto de desburocratizar o processo de anuência, com data para 

realização de diferentes atividades em 2019 e 2020. 

Finalmente, o MAPA informa que possui equipe de quatro servidores, que não 

possui planejamento específico; não possui orçamento específico; e que “a partir do segundo 

trimestre de 2020, com implementação do novo sistema para as operações de importação será 

possível a gestão de análise de risco” (resposta MAPA). 

Observa-se que ambos os órgãos identificaram as áreas responsáveis, apenas 

INMETRO informa não ter equipe com a incumbência de implementação do AFC. IBAMA foi 

o único que não informou possuir atividades visando implementar a gestão de riscos. O ponto 

mais crítico demonstrou ser a falta de um planejamento e orçamento para implementar 

atividades priorizadas pelo governo federal no Portal Único. 
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5.3 Mudança e inovação nos processos intraorganizacionais  

 

Os problemas relacionados ao elevado tempo para atuação da Anvisa nas análises 

das licenças de importação e as determinações para a instituição no relatório da auditoria do 

TCU sobre o Portal Único se refletiram na definição de meta no contrato de gestão da Anvisa. 

A partir do ano de 2016 foi definida a meta de emitir a primeira manifestação sobre liberação 

de produtos importados em até sete dias corridos. Apesar dos esforços, a meta não vinha sido 

atingida em várias unidades de PAF devido à limitação de recursos humanos nas unidades locais 

para atender o grande volume e complexidade dos processos de importação.  

No ano de 2016, quando foi definida a meta, todos os processos eram protocolados, 

geridos, analisados e concluídos nas unidades locais. Para isso, contavam com equipes 

administrativas, para o protocolo e distribuição dos processos, e equipe técnica para análise dos 

processos e inspeção das cargas. O fluxograma de um processo de importação está descrito no 

Fluxograma 1. 

 
Fluxograma 1 – Processo de importação com protocolo nos postos das coordenações estaduais 

Fonte: elaboração própria 
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No ano de 2016 as petições com documentação de instrução do processo de 

importação passaram a ser recebidas eletronicamente, conforme apresentado no Fluxograma 2. 

Essa inovação foi denominada Peticionamento Eletrônico de Importação (PEI), e permitiu 

dispensar o protocolo dos processos nas unidades, que passou a ser gerado eletronicamente após 

a comprovação do pagamento da taxa.  

 
Fluxograma 2 – Processo de importação com peticionamento eletrônico 

Fonte: elaboração própria 

 

Porém, o PEI agregou mais etapas ao processo de análise e aumentou os tempos de 

análise dos processos de importação. Além de utilizar o Siscomex, onde é registrado o 

deferimento/indeferimento da Licença de Importação, os fiscais passaram a utilizar o 

DATAVISA, para consultar a petição e registrar a conclusão do processo, e o novo VICOMEX, 

funcionalidade do Portal Único, para visualizar e analisar os documentos requeridos. Associado 

a frequente indisponibilidade das soluções, lentidão da rede e configuração inadequada dos 

equipamentos de informática, análises que levavam entre 5 e 10 minutos passaram a levar mais 

de 20 minutos, pois no processo anterior a análise consistia em verificar as informações nos 

documentos impressos.  

O impacto negativo dos atrasos nas liberações de carga se refletia em reclamações 

do setor relativo a custos adicionais devido a maior período de armazenagem de cargas em 

terminais relacionados e multas contratuais. Isso se refletia em dezenas de ações judiciais 
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semanais determinando a análise de processos e redução dos prazos. Além da auditoria do TCU 

sobre o Portal Único, outra auditoria do TCU ocorreu em 2017 sobre gargalos da eficiência 

portuária questiona os atrasos da Anvisa nas análises das licenças de importação.  

Considerando que a atividade de análise das licenças de importação é restrita a 

servidores de PAF com poder de polícia e acesso ao sistema Siscomex, composto e em grande 

parte de quadro em extinção, a situação se agravava. Devido à restrição de concursos para 

seleção de novos servidores, foram realizadas seleções internas de servidores concursados na 

sede da Anvisa em Brasília interessados para lotação em unidades com muita demanda, como 

as de São Paulo, porém havia poucos servidores com interesse e essa medida não alteração o 

quadro. A medida de contingência adotada até o momento era realização de força tarefa de 

servidores de unidades com menos demanda, porém a progressiva aposentadoria também 

limitava esse recurso. A elevada pressão relaciona aos custos com atrasos nas liberações e 

equipes locais sobrecarregadas se refletia ainda em afastamentos por processos administrativos 

disciplinares e até prisões de servidores envolvidos com atendimento de solicitações 

extraprocessuais de empresas e operadores7, fragilizando ainda mais o quadro de recursos 

humanos. 

Em julho de 2017 foi elaborado um projeto para melhorar a performance das 

unidades de PAF nas análises das licenças de importação, conforme Anexo. A proposta foi 

apresentada para a diretoria da Anvisa e aprovada, e consistia inicialmente em distribuir os 

processos eletrônicos para unidades com menor demanda e com servidores disponíveis.  Na 

ocasião, verificou-se que os postos com maior demanda estavam no estado de São Paulo, que 

concentravam 45% dos processos de importação de produtos sujeitos a vigilância sanitária no 

Brasil, conforme se observa na tabela 6 do Anexo. Apesar disso, contava com 122 servidores 

(14%), refletindo a distribuição irregular do quadro de recursos humanos que compunham os 

postos de PAF. As cinco unidades de PAF de São Paulo, apresentadas na tabela 7 do Anexo, 

realizavam ainda atividades administravas e de fiscalização das instalações e serviços de 

interesse sanitário nos terminais, fiscalização de aeronaves e embarcações. Destas cinco 

unidades, três postos operavam em regime de plantão, o que resultava em número reduzido de 

servidores dedicados a análise dos processos e fiscalização de cargas.    

Em agosto de 2017 os processos de procedimentos com elevada demanda para os 

postos da PAF de São Paulo passaram a ser distribuídos para outros estados, medida que acabou 

 
7 Destaca-se a Operação Saga em 2014 no Porto de Santos, com prisão de 3 servidores, e Operação 

Arcanus no Porto do Rio de Janeiro, com prisão de 5 servidores, com ampla divulgação na imprensa 

nacional.  
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por tornar mais complexa a gestão em várias unidades com perfil de atuação diferente. Apesar 

da elevada demanda, as equipes locais de São Paulo conheciam os operadores do comércio 

exterior estes, por sua vez, instruíam os processos conforme as orientações locais. Ao distribuir 

os processos para outras unidades estas passavam a fazer novas exigências administrativas e 

solicitações para inspeção das cargas por desconhecer os operadores que atrasavam ainda mais 

a conclusão análises. O fracasso em reduzir os tempos de processos em filas aguardando análise, 

por outro lado demonstrou a possibilidade de realizar a análise em unidades diversas daquelas 

em que as cargas estavam armazenadas. 

 A solução que resolveu esse quadro foi testada em novembro de 2017, quando se 

iniciou nova organização para análise dos processos de importação relativos a licenças produtos 

para saúde. A mudança consistia na criação de uma equipe com trinta técnicos de nível superior 

com experiência na atividade selecionados nas unidades locais. Essa equipe foi alocada em 

exercício na GCPAF, unidade que passou a realizar a distribuição de processos e 

acompanhamento das atividades. As equipes locais ficaram responsáveis pelas inspeções das 

cargas a partir da demanda da equipe central.  

Como forma aumentar a eficiência, a equipe de análise de processos de produtos 

para saúde passou a ter metas de produtividade e, como incentivo, adotou-se o regime de 

trabalho não presencial desde que o servidor aceitasse o acréscimo de vinte por cento de 

produtividade. No mês seguinte observou-se sucesso em gerir a demanda de processos e reduzir 

os tempos entre o protocolo e análise da licença, antes de até trinta dias em postos de São Paulo 

para menos de sete dias pela equipe central. O sucesso levou a adotar esse regime amplamente, 

sendo criadas em março de 2018 outras três equipes para medicamentos, alimentos e outros 

procedimentos que, com a equipe de produtos para saúde, totalizavam sessenta servidores. 

A nova organização de equipe centralizada visava ainda resolver outra reclamação 

dos operadores do comércio exterior, de que as unidades locais solicitavam documentos 

adicionais para instruir os processos e tinham interpretações diferentes quanto a requisitos e 

exigências sanitárias. Esse problema ficou evidente quando as equipes centrais compostas por 

servidores de diferentes unidades passaram a definir requisitos comuns de instrução processual 

e de análise. Foi proposto as equipes que identificassem uma liderança técnica para centralizar 

as dúvidas e definir procedimentos técnicos, que deveriam ser submetidos a gestão da GCPAF 

antes de serem adotados. Outra mudança no processo de trabalho foi em relação às consultas 

realizadas às diferentes áreas técnicas da Anvisa para esclarecer interpretações de normas. Essa 

atividade passou a ser centralizadas e as notas técnicas elaboradas em reposta disponibilizadas 

para as equipes e atualizadas nos procedimentos técnicos.  
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A criação das equipes centrais gerou um novo tipo de reclamação do setor, relativa 

à impossibilidade de entrar em contato diretamente com os fiscais para esclarecer ou resolver 

problemas nos processos. Devido aos servidores estarem analisando os processos remotamente, 

os operadores não podiam mais acessá-los presencialmente nas unidades locais, ou ainda por 

canais de comunicação que eram criados localmente, como correio eletrônico ou aplicativo de 

mensagens. Esse tipo de atendimento passou a ser realizado pelos canais definidos pela 

instituição, ou seja, o questionamento via central de atendimento telefônico, preenchimento de 

formulário eletrônico de questionamento sobre o processo, envio de reclamações ou sugestões 

para ouvidoria, ou ainda agendamento de reuniões no parlatório da sede. Os canais 

institucionais de atendimento são os formulários eletrônicos de questionamentos, conhecido 

como sistema SAT, juntamente com o formulário eletrônico da ouvidoria e o agendamento 

eletrônico de reuniões, podem ser realizados no sítio da Anvisa na Internet. Esses canais de 

atendimento passaram a receber uma demanda diária expressiva de centenas de protocolos, o 

que gerou atraso nas respostas definidas para máximo de sete dias. Ao buscar a causa da grande 

quantidade de questionamentos se verificou que informações básicas não estavam disponíveis, 

a exemplo da situação dos protocolos na fila de processos.   

Para resolver esses problemas, foi gerada base de conhecimento para orientações 

gerais, que são resolvidas pela equipe contratada da central de atendimento da Agência, e 

disponibilizada consulta das filas e tempos de espera de processos no sítio da Anvisa na internet, 

conforme apresentado na Figura 1. Outro encaminhamento foi definir uma métrica e incluir 

como atividade a resposta aos formulários de questionamento quanto a exigências exaradas 

pelos próprios fiscais nos processos. Essa análise e resposta foi inserida na meta diária de 

produtividade dos servidores, o que permitiu resolver os atrasos dessa demanda. 

Além da dimensão revisão organizacional e dos processos de trabalho foi realizada 

revisão das normativas. Visando atender a previsão de liberação antecipada do AFC e outros 

problemas identificados na instrução processual, foi revisada a RDC que estabelece a 

documentação de instrução dos processos de importação. Ainda no mês de novembro de 2017 

foi proposta a revogação de exigência anacrônica, que não fazia sentido no ambiente 

informatizado, de registro de firma em cartório para documentos assinados com certificado 

digital. Também foi proposta a revogação da exigência de documento que comprovasse a 

presença da carga no recinto alfandegado, que impedia o protocolo dos processos previamente 

a chegada das mercadorias no Brasil. Na dimensão técnica sanitária, foi proposta a revogação 

das exigências de certificados de análise alimentos importados, algo que não é requerido para 

alimentos produzidos no Brasil. As propostas foram acatadas pela Diretoria Colegiada em 12 
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de dezembro de 2017 e a RDC nº 81/2009 foi alterada pela RDC nº 208, de 05 de janeiro de 

2018. 

Conjuntamente, a simplificação da instrução processual foi publicada consulta 

pública sobre proposta de Resolução sobre gestão de risco sanitário aplicada às atividades de 

controle e fiscalização, na importação de bens e produtos sob vigilância sanitária, que culminou 

na aprovação da RDC nº 228, de 23 de maio de 2018. Essa norma define que a análise dos 

processos de importação passaria a ser realizada mediante a aplicação de critérios de risco, 

possibilitando que processos que fossem avaliados como de baixo risco tenham deferimento 

simplificado, tratamento administrativo denominado “canal verde”. Outra inovação é que 

empresas poderiam se qualificar para ter esse benefício em todas as suas operações mediante 

programa de Operador Econômico Autorizado.  

Porém, essas medidas só puderam ser implementadas a partir de agosto de 2018, 

quando foi possível analisar as informações acumuladas nos meses anteriores de processos 

analisados pelas equipes centrais com procedimentos definidos. Com as informações obtidas 

de forma padronizada foi possível definir os parâmetros para direcionar os processos para o 

canal verde. Conforme assinalado na Figura 1, adoção do canal verde em agosto de 2018 

reduziu para menos de sede dias o período entre o protocolo, distribuição e início da análise de 

um processo de importação, finalmente atingindo a meta formulada em 2016 de emitir a 

primeira manifestação sobre liberação de produtos importados em até sete dias corridos.   

 
Figura 1 – Filas de Análise de processos de importação disponível na internet    

Fonte: http://portalanalitico.anvisa.gov.br/importacao  

 

Além de perseguir a meta de redução dos tempos de análise das licenças de 

importação, a adequação da Anvisa aos dispositivos do AFC está sintetizada no Quadro 2. No 

decorrer da implementação dessas inovações no tratamento administrativo visando adequações 

http://portalanalitico.anvisa.gov.br/importacao
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ao AFC da OMC, verificou-se resistência da equipe técnica para se alinhar ao novo processo 

de trabalho. Observou-se crítica negativa por dispensar de análise completa dos processos 

classificados de baixo risco e insegurança para adotar os novos padrões de análise, paralelo ao 

crescimento exponencial de exigências administrativas para as empresas nos processos que 

eram analisados, justificados pelo excessivo formalismo e recorrência a diferentes normativas 

para tomada de decisão.  Ao estudar as barreiras a produtividade no setor público brasileiro, 

Cherques e Pimenta (2014) observam que as normas que devem ser seguidas pela administração 

pública afetam a produtividade e levam a continuidade de processos e pessoas improdutivos, 

tanto por desviar o foco dos resultados quanto por barrar inovações.   

As dificuldades para implementação dos processos requeridos pelo Portal Único na 

Anvisa podem ser analisadas a partir das teorias da administração pública. Apesar de a Agência 

ser criada em 1999 já no espírito da reforma do Estado proposta por Bresser-Pereira (Lustosa, 

2008), focada na administração gerencial que conta com meta de desempenho de análises de 

processos de importação em seu contrato de gestão, as práticas administrativas relativas à 

emissão de licenças são herdados da extinta Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 

Saúde e baseadas em Leis da década de 1970. Essas normas foram formuladas dentro do espírito 

weberiano de burocracia vigente no Brasil à época, calcado na impessoalidade, hierarquia, 

separação entre público e privado, e visavam combater o patrimonialismo nas organizações 

públicas (idem). 

Ao analisar os desafios gerenciais para a reconfiguração da administração 

burocrática Brasileira, Rezende (2009, p. 361) avalia que os “mecanismos causais da falha 

sequencial nas reformas administrativas reside na reduzida capacidade de conseguir a 

cooperação dos atores com poder de veto”, pois haveria um dilema de controle entre as 

liberdades gerenciais que não seriam compatíveis com o contexto de ajustes fiscais estudados. 

Para o autor, haveria uma forte aversão ao risco que impossibilitou a adoção das novas práticas. 
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ARTIGO DO AFC SITUAÇÃO DA ANVISA 

1. Tornar públicos e disponíveis: leis, 

regulamentos, procedimentos e decisões 

administrativas; alíquotas de importação e taxas 

incidentes; regras para classificação de bens para 

fins aduaneiros; restrições, proibições e penalidades 

em caso de descumprimento de penalidades; 

procedimentos para recurso e revisão dos atos; 

acordos com países específicos; tempos para 

liberação de bens; que essas informações, 

formulários e contatos dos serviços estejam 

disponíveis na internet; que as informações sejam 

prestadas em centros especializados; e que seja 

informada a OMC das fontes oficiais de publicação, 

dos sítios na internet e contatos dos centros;  

Todos os regulamentos são publicados no 

Diário Oficial da União e estão disponíveis no 

Portal da Anvisa, juntamente com 

formulários e instruções para peticionamento.  

A situação dos processos pode ser consultada 

no site, bem como a fila de processos. 

As dúvidas e reclamações podem ser 

dirigidas as centrais de atendimento e 

ouvidoria.  

Atendimentos presenciais podem ser 

solicitados via sistema de parlatório. 

 

2. Realizar consulta pública antes da entrada em 

vigor de novas leis e regulamentos 

As normas passam por consulta pública antes 

de entrarem em vigência 

3. Fornecer soluções antecipadas relativas a 

importação de um bem 

O procedimento requerido por tipo de 

produto está disponível no Portal Único 

4. Assegurar o direito a recurso e revisão das 

decisões administrativas  

As empresas podem entrar com petições de 

recurso em processos indeferidos 

5. Notificar a implementação de controles ou 

inspeções reforçadas com base em risco; fornecer a 

oportunidade para realizar segundo teste laboratorial 

Produtos com alertas sanitários no portal da 

Anvisa. A coleta de amostras é realizada 

conjuntamente com amostra para 

contraprova. 

6. Aplicar taxas limitadas aos custos com a 

operação; aplicar penalidades compatíveis com a 

gravidade da infração  

As taxas e penalidades estão previstas em lei 

7. Processar os documentos eletrônicos 

previamente a chegada dos bens, bem como taxas e 

tributos; adotar sistema de gestão de risco para 

controle aduaneiro; adotar auditoria pós-despacho 

aduaneiro, utilizando a gestão de riscos;  estabelecer 

medidas de facilitação adicionais para Operadores 

Econômicos Autorizados que tenham histórico 

adequado de cumprimento de leis e regimes fiscais, 

além de segurança adicional em sua cadeia logística; 

manter a liberação de remessas expressas; liberar no 

menor tempo possível os bens perecíveis;  

A partir de 2016 foram suprimidas exigências 

relativas a documentos físicos, sendo que 

todos os documentos podem ser anexados 

eletronicamente no Portal Único. Em 2018 foi 

publicada a resolução de simplificação 

suprimindo a comprovação da presença de 

carga, que permite a liberação prévia do 

processo, e de gestão de risco e do programa 

do Operador Econômico Autorizado. 

Remessa expressa e produtos perecíveis tem 

atendimento prioritário. 

8. Assegurar a cooperação entre os órgãos de 

controle fronteiriço 

Participa do Conselho Nacional de 

Facilitação do Comércio   

9. Permitir o trânsito aduaneiro  O trânsito é autorizado 

10. Revisar as formalidades visando a aceitação de 

cópias e documentos eletrônicos, utilizar normas e 

padrões internacionais, manter guichê único, não 

obrigar utilização de despachante aduaneiro, unificar 

a exigência de documentos entre os órgãos, permitir 

reembarque de bens rejeitados e admissão 

temporária de bens;  

Em 2018 foi publicada resolução suprimento 

a exigência de documentos obsoletos no 

contexto do processo eletrônico entregues 

eletronicamente no Portal Único, bem como 

suprimindo a exigência da presença da carga 

no país para peticionar o processo. Já 

admissão temporárias são autorizados apenas 

para demonstração 

11. Garantir a liberdade de trânsito de passagem Não interfere no trânsito de passagem 

12. Assegurar medidas para a cooperação aduaneira. Participa de fóruns e grupos de trabalho com 

o setor regulado 

Quadro 2 – Artigos do AFC da OMC e situação da Anvisa  

Fonte: elaboração própria 
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Observa-se que a implementação das mudanças organizacionais para alinhar a 

atuação da Anvisa no tratamento das licenças de importação ao AFC deu-se a partir de uma 

abordagem gerencial experimental. A abordagem da governança experimentalista é defendida 

por Pires (2010), em que os erros são trabalhados conjuntamente com os servidores envolvidos 

e socializando nas equipes os sucessos alcançados na adaptação as realidades locais. Os riscos 

foram explicitados, num contexto de restrição de recursos humanos e recursos de tecnologia da 

informação.  

Esse desafio pode ser conduzido a partir da atuação em redes interorganizacionais 

e intraorganizacionais, dentro do espírito da NGoP. As mudanças nas normas, procedimentos e 

estruturas organizacionais precisam ainda se refletir nas práticas dos burocratas da linha de 

frente forma a garantir os resultados desejados. 

 

 

5.4 Preparação, motivação e atuação dos burocratas na linha de frente 

 

5.4.1 Preparação para a atividade 

 

O quadro de servidores da Anvisa da carreira de especialista é formado por 

profissionais de diferentes áreas de formação, tanto da área da saúde e de área afetas a 

administração pública. Buscou-se inicialmente verificar junto aos entrevistados quais condições 

que os habilitavam para a atividade de análise dos processos de importação, com foco na 

capacitação.   

Verificou-se que a formação em uma categoria profissional não é referida como 

uma condição que habilita para a atividade, reforçando a visão da Administração Pública 

tradicional com foco nas normas e procedimentos. Conforme um entrevistado: 

Na verdade, eu já tinha um conhecimento prévio sobre medicamentos e depois eu 

passei a ter um conhecimento mais amplo da legislação geral de todos os produtos 

da que a Anvisa trabalha. Então acho que o conhecimento da legislação, estar bem 

atualizado é o principal. (E1) 

Questionados sobre capacitação específica para a atividade, referem que receberam 

instruções em serviço quando iniciavam na atividade.  

Desde que eu comecei a mexer com as licenças, quando eu fui transferida aqui para 

o (nome da coordenação) foi uma capacitação assim meio expediente. Olha eles 

funcionam assim, dessa forma. Senta aqui, entra lá. Especificamente não. (E5) 

 

A gente teve uma capacitação muito rápida e já teve que começar a trabalhar. 

Estava naquela situação que tinha uma demanda muito grande. Toda hora a gente 



48 
 

tinha um processo judicial para responder porque a gente estava bem atrasado. 

Então assim nós caímos meio de paraquedas lá. Porque é muito complexa a 

anuência. Precisa de muito conhecimento e a gente foi aprendendo meio na marra. 

(E3) 

 

Outros recursos de capacitação também foram citados, porém, não tem tanta 

legitimidade quanto a experiência realizando a atividade. 

Na verdade, a gente teve uma capacitação quando nós fomos selecionados para o 

teletrabalho. E tem o ambiente moodle para fazer os cursos, mas eu realmente 

admito que eu não utilizei ainda. (E8) 

 

Os entrevistados referem que o aprendizado para a atividade se deu através de 

experiência nas práticas locais das unidades, de forma informal e não institucionalizada, 

podendo ser enquadrado como modelo de Aprendizagem Organizacional pela forma incidental.  

A aprendizagem incidental dá-se por intermédio de experiências no local de 

trabalho – no processo de realizar tarefas; por observação, repetição, interação 

social e resolução de problema; ao falar com colegas ou especialistas sobre 

qualquer tema; ao cometerem-se erros ou deduzirem-se suposições; em um 

processo de adaptação/aceitação de situações – porém elas somente são 

percebidas como aprendizado depois de ocorrida a situação, ou seja, não há a 

intenção do aprender mas, por fim, aumenta o conhecimento e as habilidades. 

Este modo ´não intencional´ de aprender é situado, contextual e social. 

(CAMILLIS, 2011, p.279) 

A autora também observou em estudo realizado em uma organização que os 

processos informais definidos em aprender pela prática foram os mais relevantes para os 

trabalhadores, sendo que a organização pode direcionar esse processo ao deixar claro seus 

objetivos e facilitar a interação entre os indivíduos. Dispor de tempo, estar motivado e estimular 

o trabalho em grupo facilitaram o processo de aprendizagem de forma contínua sobre 

experiências concretas (CAMILLIS, 2011). 

Não se observou entre os entrevistados a influência de alguma categoria 

profissional em se opor aos comandos da burocracia de médio escalão, conforme observado em 

outros estudos por Lotta, Pires e Oliveira (2015). 

 

5.4.2 Motivação e alinhamento da atividade a missão institucional 

 

 Ao discutir a missão institucional e o alinhamento da atividade que realizam, os 

entrevistados referem dificuldade de atender uma missão com entregas que não são visíveis 

para a população.  

São riscos que são inerentes aos produtos que a gente trabalha, mas que não são 

visíveis. Eles estão ocultos ali. Então a gente precisa ter um sistema muito bem 
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montado para garantir que esse tipo de produto não entre no país. Se nós somos a 

porta de entrada eu acho que a gente tem condições de fazer um trabalho bom nesse 

sentido e de proteção da Saúde da população que é a missão da Anvisa. A missão 

da Anvisa não é promover o comércio. A missão da Anvisa é proteger a saúde da 

população. O comércio acho que é uma questão secundária e tem que ser vista 

sempre (E1) 

 

A gente tem que permitir o acesso, mas ao mesmo tempo proteger de forma que a 

população tenha acesso de forma segura a medicamentos, serviços, tudo 

relacionado à saúde, mas de forma segura, reduzindo essa assimetria de 

informação que existe no mercado. (E4) 

 

A gente entra todo dia na vida das pessoas, mas elas mesmo não sabem do nosso 

trabalho (...) a gente tinha que estar muito mais ligado ao pós-mercado para fazer 

a nossa parte como importação. (E6) 

 

Eu acho um trabalho de extrema importância, mas que tem que ter outras 

ferramentas para realmente a gente confiar né, do que está entrando no país. (E8) 

 

A motivação para atuar no serviço público passa por identificação com a formação 

inicial. A identidade com a atividade permite realizar objetivos maiores na sociedade, além do 

benefício do salário percebido como maior que o da iniciativa privada.  

Surgiu o concurso. Fazer o concurso que eu acho que conseguiria passar e 

trabalhar com o que, continuando a fazer o que eu já faço né, que eu já entendo né, 

digamos assim, era vigilância sanitária. (E9) 

 

Primeira questão que tem um propósito maior. Você poder contribuir de alguma 

forma para a sociedade. Também a remuneração que é mais alta da iniciativa 

privada e poder ter uma qualidade de vida um pouco melhor. (E4) 

 

A estabilidade para execução das atividades é outro elemento presente, sendo um 

diferencial com o setor privado. 

Servidor público em geral é estabilidade. E a vigilância sanitária eu não sei de 

onde que surgiu, mas é que é o tal do bichinho que pega a gente. (E8) 

 

Estabilidade é fundamental, pelo menos nas áreas que eu passei até agora na 

Anvisa faz toda a diferença. No setor privado a gente está em constante ameaça. 

Vamos dizer assim, mesmo que não pareça, você está sempre sujeito a sair, a ser 

questionado pelo seu chefe. Então acho que no setor público a gente tem muito 

mais autonomia para trabalhar do jeito que a gente quer. (E1) 

 

Eu estou numa situação confortável em termos de estabilidade. Mas eu vejo 

também que eu me dediquei para isso. A medida que eu me capacito - como você 

viu não espero a capacitação da Anvisa, eu busquei o mestrado, doutorado. Eu 

busco outras capacitações porque às vezes não dá para esperar - eu acho que eu 

também dou uma contrapartida que é de qualidade (E7) 
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Os entrevistados referiram alinhamento a missão da agência, referindo estarem 

motivados e percebendo que sua atividade contribui para a sociedade. Esse achado está alinhado 

a estudos como o de Wright, Moynihan e Pandey (2010) de motivação elevada dos servidores 

na administração pública.   

 

5.4.3 Atuação no processo de importação 

 

Solicitou-se que entrevistados elaborassem uma descrição de suas atividades, 

contemplando etapas envolvidas, sistemas de informação e exigências técnicas. Apesar do 

trabalho de harmonização referido, as diferentes normas possibilitam que os servidores realizem 

exigências individuais. Como uma entrevistada descrevendo a atividade:  

Ele vai ter uma legislação específica para a importação, a RDC 81, e tem outras 

dependendo do que traga, de um evento, e ele vai atender também a nossa 

legislação vigente a respeito dos elementos da qualidade do padrão de identidade 

e qualidade desse alimento.  As condições higiênico sanitárias, e na verdade agora 

a gente faz mais uma análise documental, então tem os documentos obrigatórios 

que ele tem que apresentar para vir. Ele paga uma taxa que é a licença de 

importação. A petição, conhecimento de embarque, a fatura e a licença sanitária. 

Ele tem que ter aqui uma empresa que tenha a licença sanitária, o importador, ou 

se não tiver ele vai ter que ter um armazém que tenha essa licença sanitária. Nós 

avaliamos essa documentação, ela pode ficar circunscrita a esses documentos. Mas 

a gente pode, dependendo do produto, solicitar a ele laudo de análise ou verificar 

o rótulo, fazer uma inspeção. (E8) 

Para exercer a atividade utilizam uma série de sistemas de informação que agregam 

uma complexidade própria a execução da atividade quanto para sua supervisão. 

Eu estou trabalhando em modalidade teletrabalho. Então a gente recebe os 

processos de importação através do sistema Datavisa, que é o sistema institucional 

da Anvisa, esses processos de importação. Ali a gente identifica quais são as LIs 

das empresas e tem um apoio dos outros sistemas, que são sistemas que 

governamentais e institucionais, mas não só da Anvisa. A gente utiliza o Portal 

Único para poder receber todos os documentos que são digitalizados. A gente 

utiliza dentro do portal Siscomex web e faz que a gente finaliza dando uma análise 

do nosso trabalho. Dando um status final dentro do Siscomex, depois analisa 

dentro Datavisa. De acordo com a qualidade dos produtos que vem dentro de uma 

LI, que é uma Licença de Importação, a gente a gente precisa utilizar outros 

sistemas,  como o sistema de busca de dados em cima da dos registros, que a gente 

usa o Datavisa, usa o i-Helps, usa, no caso de produtos controlados, eu trabalho 

na área de medicamentos, fazendo a importação de medicamentos, dos controlados 

a gente usa o NDS que vê a questão das cotas. (E6) 

Além do empilhamento de normas e digitalização dos serviços, duas tendências na 

burocracia de frente observadas por Hupe (2019), observou-se o empilhamento de sistemas de 
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informação levando os servidores a ter que acessar vários sistemas para tomada de decisão, 

num contexto que habilita a discricionariedade.   

As mudanças realizadas no ano de 2018 com implementação da gestão por 

resultados com definição de métricas de produtividade e trabalho semipresencial trazem 

benefício de aumentar a produtividade por melhorar o foco na atividade. Além da maior 

produtividade, os entrevistados também percebem melhoras nos procedimentos com a 

coordenação central das atividades.  

Trabalhei (nome do posto), dois postos com muito volume de entrada, poucos 

servidores lá trabalhando. Uma pressão alta da sociedade, do setor regulado, 

mandado de segurança, enfim. Então, não fazia sentido, considerando que a gente 

não consegue ter um alto índice de inspeção, a maior parte análise documental, 

não fazia sentido você não distribuir isso para outros lugares do Brasil onde não 

tem uma demanda tão alta e tem servidores disponíveis. Então sempre defendi 

muito isso. Primeiro ponto que eu acho que melhorou muito foi a questão dos 

prazos de análise. Então, com uma janela única e isso sendo distribuído para o 

Brasil inteiro a gente conseguiu reduzir muito os prazos de análise em relação aos 

pontos que tinham muita entrado. Primeiro ponto. Segundo ponto. Como a análise 

era totalmente descentralizada cada posto analisava do seu jeito, tinha lá seus 

procedimentos. Então não era nada harmonizado. Então você acabava tendo às 

vezes fuga. Tipo o importador está tendo dificuldade para desembaraçar a carga 

no lugar aí ele ia lá fazer um trânsito Aduaneiro para outro lugar para tentar ter 

mais facilidade para liberar carga. Então, ao centralizar tudo a gente consegue 

harmonizar, consegue discutir, trocar ideia com os colegas como que a gente vai 

fazer e tentar sempre, independentemente de onde vai entrar essa carga, tentar ter 

uma análise sempre igual. Então eu acho que nesses dois pontos são os dois 

principais ganhos com essa análise remota. (E4)  

 

Assim você tem que estar acompanhando sempre as conversas que têm do grupo 

que a gente no Teams para ver em que sentido o pessoal está caminhando. Porque 

senão fica aparecendo um Samba do crioulo doido. Cada anuir de um jeito. Para 

você conseguir seguir o grupo eu estou antenada com tudo o tempo todo. Os 

processos do Sei que dão orientação para gente. (E3) 

 

(...)enfrentamentos em cima de discussões, do porquê da importação, do porquê ter 

entrado, porque não liberar algo, porque... estudar. Era muito superficial e muito 

pessoal né, do porquê você liberou, porque você deixou de liberar quando não... 

esses enfrentamentos começaram a ser mais contundentes, eles passavam para 

chefias fazerem essa parte do esse juízo final. É esse juízo final, do final, essa 

palavra final. Era muito desgastante. E quando a gente começou esse trabalho que 

foi construído por pessoas que tinham experiência de gestão mais Central, ele tirou 

aquele olhar periférico da ponta e começou a juntar um monte de expertises. Eu 

acho que começou a misturar todas aquelas expertises, porque tinham técnicos com 

várias experiências de vários estados, cada um é mais uma experiência a nível 

central do, da facilitação, então começou a jogar realmente para dentro da Anvisa 

com o corpo, como instituição. Algumas questões bem complicadas e questões 

técnicas. E aí diminuiu a interferência local e pessoal do setor regulado. (E6)   
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O novo foco da gestão do trabalho pela produtividade tem uma percepção 

controversa pois, ao mesmo tempo que é entendido como adequado para a carga de trabalho 

estabelecida também é limitante para desenvolver outras dimensões do trabalho, como 

capacitações. 

Eu acho que a métrica atual que a gente tem, o volume que a gente recebe, está 

adequado eu não acho que teria que ser nem mais nem menos. Acho que está 

adequada. Está compatível com o tempo que a gente tem para trabalhar. (E4)  

 

A gente está sempre trabalhando ali no limite. A gente está sempre no sufoco. Não 

tem uma folga para aí tirar tantas pessoas daqui para fazer o treinamento (E7) 

 

Em relação às mudanças, também percebem limitações, como redução de recursos 

institucionais ligados a equipamentos e sistemas de informação, além de limitar a atuação em 

equipe. 

O trabalho remoto te dá essa qualidade. Você pode ter mais atenção ao olhar essa 

documentação. Ele te traz uma dificuldade de você a conversar, de você chegar e 

falar com seu colega o que você acha disso, o que você acha daquilo. Você tem 

essas ferramentas que a gente utiliza, o Teams o WhatsApp, mas não é igual. 

Porque às vezes é uma pergunta boba sim, mas que você quer discutir com alguém. 

(...) Na verdade, quando a gente aceita trabalhar no teletrabalho, a gente tem que 

dispor aí, eu vou falar, de recursos, que é um computador, que é uma impressora, 

o papel e a tinta. Então assim, a gente, a instituição não te dá nada, você que dispõe 

de tudo. (E8) 

Sistemas nem sempre eles funcionam tão bem. Às vezes a gente tem problema de 

sistemas e a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade para resolver pelo 

fato de estarmos longe. (E4) 

Acho que sim, o processo de trabalho ele tá bem, tá melhor compreendido, definido 

hoje em dia (...) eu acho que essa coisa da conversa com as unidades melhorou 

bastante, se consegue uma resposta rápido e consegue dialogar, o fluxo tá bem 

definido, eu acho. Atrapalha mesmo são sistemas. (E9) 

Uma coisa que as vezes prejudica a gente bastante são os sistemas. Porque nossa, 

tem época que eles caem o tempo inteiro. Então assim, sempre vai atravancando o 

trabalho. Você começa a fazer uma coisa, você tem que parar porque o sistema não 

vai. (E3) 

Outra limitação apontada é a falta de conhecimento frente a diversidade de produtos 

analisados. 

Já melhorou muita coisa né, podia melhorar mais. A gente às vezes fica um pouco 

inseguro. Você entendeu? Nós não temos contato com o pessoal. Então tem coisa 

que é novidade, porque eu não analisei tudo que tem, chega muita coisa diferente. 

(E3)   

 

Os entrevistados também percebem a limitação da análise de documentos e 

inspeções, até mesmo das análises laboratoriais frente a utilização do produto na sociedade. 
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Sinto falta de você poder fazer uma análise desses produtos e o monitoramento dele 

no mercado.  Sim, ver se, não só uma análise físico-química. Não, a gente ver que 

tem um monte de produtos que entram, que pela rotulagem parece – o consumo 

está bom? - pode entrar e daí quando você vai olhar, por exemplo na internet, você 

tem uma publicidade forte com outro foco do produto. (E8) 

Eu acho que hoje a forma como está o trabalho da importação ele já te permite 

identificar os pontos críticos. A gente já tem uma ideia de onde atuar ou melhorar 

a atuação. O que eu não consigo ver talvez é uma mobilidade aí da parte da gestão, 

e independe um pouco de pensar aqui na ponta, e fazer as coisas acontecerem (...) 

se de fato a ideia de você complementar e tornar mais efetiva essa missão seria não 

só olhar os aspectos do regulatório: tem registro, tá valido, a rotulagem adequada, 

a temperatura tá satisfatória, mas o controle interno do produto. Que eu também 

não sei se seria nosso, já que o importador/empresa responde por isso. Mas se 

aleatoriamente se tentasse conferir, a gente não tem estrutura de laboratório. (E7) 

 

Os problemas da implementação do processo eletrônico de importação referidos 

pelos entrevistados refletem a crítica feita por Margaretts de que “A contínua pressão por 

inovação, a abertura de novas janelas de políticas e a dificuldade de controlar projetos de alta 

tecnologia significam que a tecnologia pode ter introduzido nova (ir)racionalidade na 

administração pública.” (2010, p. 366). A autora defende que as tecnologias de informação 

passaram a ser mais um problema que uma solução, pois os governos fazem utilização de 

sistemas limitada e dependente das empresas.8  

 

5.4.4 Estratégias para lidar com as limitações  

 

Para lidar com problemas nas análises dos processos de importação a solução mais 

comum é acessar os colegas pelas ferramentas de comunicação. 

Essa questão de apoio a gente, apesar de estar em análise remota, todo mundo se 

comunica bem pelo Teams pelo WhatsApp sempre tira dúvida. Às vezes a gente 

marcar videoconferência para discutir algum assunto específico. A coordenação lá 

também está sempre disponível. (E4)   

Outra estratégia é elaborar consultas para outras áreas da instituição. 

(nome da gerência a Anvisa) que é quem produz as normas. Então a gente recorre 

muito a eles quando o a gente não tem para onde sair. Quando a gente não sabe 

como fazer a gente faz uma consulta técnica. (E1)   

 
8 Apesar da avaliação do efeito das decisões administrativas no setor regulado não ser objeto desse 

estudo, os problemas de tecnologia da informação refletem em avaliação negativa da solução de 

peticionamento eletrônico, que foi o principal problema da Anvisa no atendimento dos processos de 

importação, conforme oficina realizada em dezembro de 2017 com representantes das entidades 

setoriais. Essa oficina foi realizada para elaboração de relatório do Projeto BRA 010/008 – PNUD-

ANVISA, “AÇÕES DA ANVISA EM PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS: Estudo sobre 

modelos e práticas internacionais e apontamentos para melhoria do modelo brasileiro” realizado pela 

Fiocruz Brasília. 
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Já a limitação de tempo pode levar a reduzir as cargas que são selecionadas para 

inspeção devido a aumentar o tempo necessário para a atividade.  

A vontade do servidor é ver um pouco mais a carga, né. Entrar nos processos de 

inspeção física da carga. Aí você começa a se complicar porque você não pode 

pedir para diminuir a sua a sua carga. Então, quando você começa a pedir a 

inspeção, você começa a complicar. (E1)     

Ao questionar sobre os critérios para tomada de decisões no processo, como 

anuência ou não das licenças, exigências para novas informações e seleção para inspeção, o 

desconhecimento da empresa e divergências no processo são bastante utilizados.  

Empresa que eu não conheço, que eu vejo assim, que é coisa relevante, não é 

besteira. Às vezes é uma bobagem não vale a pena você pegar e deslocar o pessoal 

do posto para poder fazer uma inspeção que tem pouca gente no posto. Tem que 

ser, eu pego pelo bom senso. Eu tento ser razoável. Eu não tenho interesse, tipo 

assim, a gente tem que ser razoável e ser ético. Eu não tenho por que prejudicar 

ninguém, entendeu. Tipo ficar mantendo carga parada por ficar. Não, eu tento que 

fazer a coisa dentro do bom senso. Empresa que eu não conheço vai para exigência 

para a gente saber como é que está andando. (E3)     

Então a própria percepção, isso aqui está, cada documento está dizendo uma coisa, 

não tem nem como salvar aquilo ali. (E9)     

A complexidade dos produtos é outro critério utilizado. 

A gente acaba selecionando aqueles produtos de maior complexidade. Aqueles que 

têm uma composição que pode trazer maior risco ao paciente, produtos infantis, 

suplementos alimentares, onde a gente sabe que tem muita fraude. Então vai um 

pouco mais da experiência de cada um do que realmente uma lista que me indique 

isso. Então com o tempo a gente vai aprendendo a fazer essa seleção daqueles que 

chegam para gente. (E1)     

O recurso mais escasso para execução das atividades foi o tempo, considerando que 

a atividade é metrificada em tempo para sua execução. Para lidar com a restrição de tempo, os 

servidores categorizam as empresas para lidar com a carga de trabalho, fenômeno observado 

por Hupe e Buffat (2014). 

A utilização do WhatsApp foi identificada como um recurso para buscar apoio para 

lidar com casos mais complicados. Diferente do observado por Mendes e Aguiar (2017) que 

esse recurso era utilizado dentro de uma abordagem clientelistas para atender necessidades 

particulares, nesse contexto a utilização estava focada em problemas técnicos e para trazer 

coesão grupal frente a questionamentos.   

Na tomada de decisão sobre o indeferimento e interdição de cargas é referido 

conforme critérios descritos em procedimentos, porém que permitem a discricionaridade do 

burocrata.  

(...)a não apresentação de um documento obrigatório, não necessariamente o 

produto vai ser interditado. O processo pode ser indeferido, mas ele pode entrar 
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novamente com aquela documentação que faltou. (...) Então nós temos um 

procedimento padrão onde ele praticamente diz todas as possibilidades para uma 

interdição de uma carga e uma devolução, que hoje é a regra, para o país de 

origem. Então geralmente não cumpriu a legislação sanitária, tanto como 

importador como nas especificações do produto, não está no padrão de qualidade, 

esse produto é interditado e a gente faz um auto de infração para empresa e manda 

devolver (...) Ele não tem como se adequar. Ele não tem como mudar a forma do 

produto depois que chegou aqui. Então esse tipo de exigência ela não pode ser 

feita. Então só cabe devolução do produto. Agora a rotulagem pode ser melhorada.  

(E1)     

 

 Fica naquela uma dúvida aí para bater as informações é meio complicado então 

isso eu acho bem complicado. Aí já tem muita gente que já vai lá e interdita tudo. 

Faz muita interdição. Meus colegas mesmo de posto interditam muito. Às vezes eu 

vou lá e ver as interdições e digo: Deus, por que isso foi interditado? Aí depois tu 

vê um monte de desinterdição. Então tu vê que isso é uma falha no sistema. (E2) 

 

Após conhecer as empresas e operadores do comércio exterior e interagir com estes 

por meio do sistema de informações, a tomada de decisão em redes com os demais inspetores 

é coerente com o padrão de atuação proposta por Van De Walle e Raaphorst (2019).  A 

desconfiança quanto as informações prestadas, refletida na necessidade de verificação junto a 

outros sistemas de informação, e dificuldade dos operadores em conhecer as normas, refletida 

em indeferimento de licenças e exigências, em tensão com administração que busca reduzir a 

discricionariedade, observada nos procedimentos padronizados e sistemas de informação, 

também estão presentes. 

 

5.4.5 Relação com o setor regulado 

Na relação com o setor regulado, que se dá principalmente na figura do despachante 

aduaneiro que instrui e peticiona os processos de importação, a percepção é que acabou a 

pressão direta que recebiam na unidade de PAF.  

Nós não temos mais esse tipo de pressão. Inclusive era uma pressão do setor 

regulado direto com a gente no posto. Isso acabou. Com o teletrabalho aí sim 

eliminou toda essa pressão. Então hoje a gente consegue trabalhar de uma forma 

muito mais tranquila. Essa pressão eu não acredito que ela acabou, ela só saiu do 

fiscal, daquele que está ali para fazer análise, para um centro, no caso a gerência. 

(E1)  

 

Apesar da eliminação do contato pessoal com os despachantes na modalidade de 

teletrabalho, os servidores observam limitações para rápida conclusão dos processos.   

Por um lado, era meio incômodo eles ficarem lá pessoalmente, pedindo para falar 

com a gente, querendo falar sobre processo. Então, por um lado de ficava um pouco 

exposto, bastante, também tomava nosso tempo, mas por outro lado a gente está 
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com problema. Era mais rápido de resolver. Hoje a gente está mais protegido, está 

mais blindado, em relação a essas abordagens. Porque eles só conseguem falar 

com a gente pelo Fale Conosco. Então a gente vai receber lá um SAT para 

responder. Mas por outro lado às vezes acaba dificultando um pouco para resolver 

as coisas, para você explicar. As vezes o despachante, o importador, não está 

entendendo alguma coisa, então para você explicar por uma resposta de SAT fica 

mais difícil do que quando você estava pessoalmente. Tenho às vezes que pedir 

para o cara marcar uma reunião no parlatório, enfim. (E4) 

 

O novo contexto de trabalho eliminou a relação com os representantes das 

empresas, não tendo espaço para as estratégias de enfrentamento observadas nas profissões que 

lidam com diretamente com o cidadão dos estudos tradicionais de burocracia a nível de rua.  

 

5.4.6 Relação com a gestão 

 

Os entrevistados referem boa relação com a burocracia de médio escalão e 

aderência ao modelo gerencial proposto. Porém, referem que a instituição carece de estabelecer 

um perfil profissional para o gestor e processos gerenciais. 

Nosso trabalho é de uma meta diária. Então, quando você deixa para trás alguma 

coisa, aí muito rápido, questão de um dia, dois dias, você pode receber uma 

cobrança. Mas isso só significa que que o pessoal de Brasília está atento. (E1)  

   

O que eu tenho é que vai depender muito de quem estiver lá. Então, assim, não é a 

gente não tem o processo, até para o gestor, processo formal, uma formação né, 

que quem tem que fazer. Isso, quem sabe, você tem que motivar sua equipe. Você 

tem que capacitar, você não tem isso, nem a formação para gestor. Então depende 

muito de quem está lá. (E8) 

 

Eu sinto falta que isso é o papel do gestor é dar o feedback do seu trabalho para 

mim o feedback do meu trabalho não é só o quanto dele eu fiz né se eu atingi uma 

meta quando eu preferia quando eu indeferir para mim pedir feedback do meu 

trabalho é de repente o cara fazer realmente uma comparação e falar para mim 

olha só fala você tá deferindo coisa aqui que é outro e o outro tá colocando 

exigência é chato é chato mas assim no teu dia a dia se você trabalha presencial 

você tem isso né. (E7) 

 

A dificuldade dos gestores em avaliar o desempenho de burocratas que atuam na 

linha de frente é destacada por Lipsky (2019), devido à dificuldade de validar as decisões 

discricionárias tomadas frente a objetivos organizacionais ambíguos. Como discordar da 

decisão do burocrata de realizar exigências de novos documentos e certificados de um produto 

para reduzir o risco para a sociedade, missão da primária da organização? 

Não se observou e a tendência do individualismo na atuação dos burocratas de linha 

de frente elencada por Hupe (2019). Nas entrevistas foi observada a busca de decisões coletivas 
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com as equipes e gestão central. Antes da constituição das equipes para realização das 

atividades objeto do presente estudo, a defesa da requisição de exigências nos processos de 

importação para as empresas, como cobranças de documentações adicionais e inspeções de 

cargas, eram justificadas pelo receio de possíveis riscos sanitários relacionados as mercadorias 

e que isso levasse a penalizações do servidor anuente pela não exigência de alguma normativa.  

 A dimensão da responsabilização é abordada por Pimenta (2009) que defende a 

tese que os agentes utilizam estratégias para reprodução de uma moralidade que assegura a 

perpetuação de privilégios e vantagens, expressando uma aparente concordância com as regras 

mesmo em situações que se configurem em transgressões. O estudo de Pimenta demonstra que 

abordagens tradicionais avaliando as políticas e estruturas formais de uma instituição pode não 

revelar o real funcionamento e permitir compreender as razões profundas para insucesso da 

institucionalização de políticas públicas. 

Para estudar o “medo da discricionariedade” na tomada de decisões de inspetores 

da administração pública, Pires (2010) avalia que os esforços contemporâneos para limitar a 

discricionariedade tem maior ênfase em práticas gerenciais da NGP, via estabelecimento de 

metas e mensuração de resultados e respectivos incentivos, do que nos procedimentos legais da 

AP. Porém, devido às limitações de ambas as ênfases o autor defende a abordagem da 

Governança Experimentalista (GE), onde as organizações com essa abordagem detectariam e 

corrigiriam os erros nos níveis mais próximos da execução, socializando nas equipes os 

sucessos alcançados na adaptação as necessidades dos clientes e prestação de conta aos 

superiores.  

No modelo estabelecido pela GCPAF predominam as práticas de cobrança de metas 

de produtividade da NGP, com elementos de GE estimulando as equipes a desenvolver 

julgamentos mais complexos e práticas mais sensíveis aos contextos das empresas e negociando 

melhorias para os ambientes de trabalho.  

 

5.4.7 Conhecimento do AFC 

 

Ao serem solicitados a falar sobre seu conhecimento sobre o Acordo de Facilitação 

do Comércio, a maior parte dos entrevistados refere total desconhecimento.  

Não tenho conhecimento. Para falar a verdade eu não estou tendo tempo para nada 

(E3)   

 

Apenas dois entrevistados referem conhecer o AFC, citando detalhes da política.   
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Foi assinado em 2017. Tem vários países do grupo acho que assinaram, o Brasil é 

um deles. E esses compromissos que os países assumiram. Eu acho que o Brasil já 

praticamente deve ter cumprido com quase todos senão todos os que visam 

principalmente a democratização do comércio exterior na facilitação através de 

um guichê único, simplificação de documentos e até a simplificação e gestão de 

impostos. Então isso impactou bastante sim o nosso trabalho, até porque toda essa 

mudança que teve no nosso processo de trabalho aí eu acho que foi o resultado 

disso. (E1)   

 

Durante a entrevista, após questionar sobre o conhecimento do AFC, um 

entrevistado referiu que desconhecia essa política pública e refletiu que a atuação de sua equipe 

estaria indo no sentido contrário ao AFC.  

Um colega que faz inspeção falou essa tua didática não está boa. Assim, 

equipamento de ressonância magnética são os que tem menos risco, o produto vem 

praticamente todo embalado a gente só olha o código, a gente não olha nada(...) 

eu não tenho conhecimento e acho que meus colegas também, que são do operacional 

que somos em torno de cinquenta e cinco, não tem conhecimento (...) Avaliando meu 

trabalho eu vi que eu criava barreiras. Por exemplo, colocando um equipamento 

de ressonância para inspeção porque aí, todo o processo burocrático na inspeção 

vai levar em torno de uma semana, e fui eu que fiz barreira de deixar lá o produto 

parado no armazém. Então é uma barreira criada por mim porque eu avaliava o 

risco.(E2) 

 

Observa-se desconhecimento sobre a política pública em questão, levando os 

servidores a refletir que poderiam atuar no sentido contrário a facilitação ao realizarem 

exigências regulares as empresas. Esse achado está alinhado a estudos como ao de Lima e 

D´Ascenzi (2017) que analisaram a implementação da Política Nacional de Humanização em 

unidades básicas de saúde e investigam como as decisões e as ações dos funcionários dos 

serviços de saúde modificam essa política frente a estrutura normativa. A partir da literatura 

sobre a burocracia de nível de rua, os autores entendem que “que os ajustes promovidos por 

esses (implementadores) provocam transformações nos objetivos, nas táticas e nos produtos da 

política.” (LIMA e D´ASCENZI, 2017, p. 49)  

Em relação às ações priorizadas para implementação do AFC objeto do estudo,  se 

observa que apesar da redução do tempo de processos em fila aguarda a análise, a atuação dos 

burocratas de linha de frente ao decidir quais exigências realizar e quais cargas submeter a 

inspeção acaba por manter ou até acentuar as barreiras sanitárias para liberação das cargas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A fiscalização sanitária das mercadorias importadas exercida pela Anvisa passou 

por mudanças a partir da internalização do AFC da OMC aprovado no ano de 2014. As 

limitações organizacionais, principalmente o quadro em extinção de recursos humanos em 

postos de PAF, levavam ao não atendimento das metas de redução do tempo de atendimento de 

protocolos de processos para análise de licença de importação, o que tornava a atuação da 

Anvisa uma barreira para o comércio exterior. Para atingir a meta, foi necessário alinhar sua 

atuação no comércio exterior aos objetivos do Programa Portal Único do Comércio Exterior e 

outras ações delineadas pelo governo federal para implementação do AFC, descrevendo como 

esse processo ocorreu no contexto inter e intraorganizacional. Este estudo pode apoiar a gestão 

da Agência nessa tarefa ao compreender como os objetivos da política pública do AFC da OMC 

são implementados pelos burocratas da linha de frente, que é onde seus resultados podem ser 

usufruídos pelos setores afetados.  

Demonstrou-se que o AFC, por se tratar de um acordo internacional, foi 

internalizado na legislação brasileira em processo conduzido pelo Poder Executivo, como 

ocorre com normas semelhantes. A aprovação do Decreto Legislativo que internaliza o AFC 

ocorreu ao longo de pouco mais de cinco meses no Congresso, sem debates nas Comissões ou 

interferência de partidos de oposição ao Governo.   

O estudo apresentou a inserção da Anvisa no CONFAC, criado em 2016 com a 

entrada em vigência do AFC, e outros fóruns que buscam a implementação do Acordo, 

demonstrando que, apesar da cobrança do Poder Executivo, há uma lacuna de investimentos e 

planificação que perpassa os principais órgãos afetados pelo Portal Único. Por outro lado, as 

contribuições dos operadores do comércio exterior e apoio das áreas gestoras do Portal Único 

no Governo Federal possibilitaram participar do desenvolvimento das soluções de software e 

melhorias no processo.  

No contexto interno, ocorreram modificações organizacionais com a criação de 

unidades centralizadas com produtividade acompanhada por metas diárias, possibilitada pelas 

mudanças nos sistemas de informação com introdução do Peticionamento Eletrônico de 

Importação. Passou-se a realizar o acompanhamento da produtividade e divulgação dos tempos 

de atendimento dos processos de importação no sítio da Anvisa na Internet, revelando-se 

esforços para atingir a meta de redução dos tempos que refletem a perspectiva da NGP. Por 

outro lado, o alcance da meta só foi viável com a introdução do canal verde, que pressupôs a 

harmonização de procedimentos e eliminação da relação direta com os operadores ao passar a 
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utilizar canais de comunicação institucionais, ações que refletem a abordagem tradicional da 

AP.   

O processo de mudanças organizacionais relacionado a implementação do AFC 

reflete os elementos centrais da NGoP proposta por Osborne (2010), a saber: agregar a tradição 

da AP, com foco nas normas e procedimentos, aos avanços da NGP, com foco nas metas e 

inovações gerenciais, conjuntamente com a discussão contemporânea da Governança, trazendo 

a perspectiva de atuação em redes interorganizacionais para a entrega de valor públicos nos 

serviços prestados. Na organização estudada, a implementação da política pública relativa ao 

AFC resulta em tensão entre o tratamento burocrático da AP tradicional, o dever de seguir as 

normativas e procedimentos, e a abordagem gerencial dos processos de importação, 

perseguindo metas de produtividade e realizando inovações organizacionais, e tem seu ápice na 

necessidade de coordenação e utilização integrada de recursos entre os órgãos anuentes do 

governo federal. Porém, essas mudanças se efetivam nas práticas dos burocratas da linha de 

frente, o que levou a estudar o aprendizado e motivação para a atividade e a discricionaridade 

nesse exercício.  

Verificou-se que os burocratas que atuam na linha de frente aprendem a atividade 

de análise dos processos de importação a partir da experiência nas unidades locais, o que 

caracteriza como aprendizagem incidental por meio da observação, repetição e interação com 

os colegas. Quanto a motivação para a execução da atividade, os entrevistados referem 

identificação com a missão de proteção da saúde da população e valorizarem a estabilidade por 

possibilitar alcançar essa missão.  

Na execução das atividades, os entrevistados referem o empilhamento de normas e 

sistemas de informação. Esse contexto habilita a discricionaridade para tomar decisões frente a 

um objetivo amplo de proteção da saúde, utilizando informações que são acumuladas pelos 

indivíduos e socializados junto as equipes por meio de aplicativos de redes sociais e corporativa. 

Dessa forma, a tomada de decisão sobre a condução dos processos tem como base o 

conhecimento adquirido da experiência com as empresas. Na falta de conhecimento sobre os 

produtos ou empresas, os entrevistados referem o apoio de colegas e consultas a áreas técnicas. 

Essa dinâmica social de conhecer o inspecionado, interagir para obter informações e decidir 

sobre a licença, sanção ou punição está de acordo com o estudo de Van De Walle e Raaphorst 

(2019) sobre esses profissionais. 

As mudanças recentes na organização com a criação da equipe centralizada atuando 

de forma remota eliminaram o contato com os operadores do comércio exterior. Por isso não 

foram observadas estratégias de enfrentamento no tratamento com os clientes, um elemento 
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tradicional na literatura sobre burocracia de nível de rua e que os entrevistados referiam ocorrer 

no passado quando sofriam pressão nos postos de PAF. O recurso mais escasso foi o tempo, 

sendo que os entrevistados referem limitação para realizarem capacitações ou outras atividades 

relacionadas ao trabalho que não tenha foco na produtividade. Os entrevistados percebem que 

o foco da gestão na produtividade, porém cobram um perfil para essa posição e avaliação das 

atividades realizadas. Finalmente, apenas dois entrevistados referem conhecer o AFC, sendo 

que refletem que sua atuação em selecionar cargas para inspeção e interditar mercadorias sem 

uma definição clara do risco daquele produto seria uma barreira ao comércio exterior, portanto 

estariam agindo no sentido contrário ao acordo.  

De forma geral, observa-se que a ação priorizada para implementação do AFC, o 

Programa Portal Único, foi definido de cima para baixo sem um planejamento que considerasse 

as capacidades institucionais ou aporte de recursos, com consequente limitação em alcançar os 

resultados. Apesar de a Anvisa ter alcançado a meta de iniciar as análises dos processos de 

importação em menos de sete dias, se mantiveram práticas com ênfase nos controles 

burocráticos tradicionais pelos servidores que atuam na linha de frente.    

A possibilidade de adequação das ações priorizadas para implementação do AFC passa 

pela apropriação dos servidores que prestam o serviço. Devido ao contexto da tomada de 

decisão sobre a licença para importação ocorrer frente a produtos com diferentes graus de 

incorporação de tecnologias, de medicamentos biotecnológicos a alimentos do dia a dia, com 

normativa extensa e utilização de diferentes sistemas de informação, faz-se necessária 

discricionariedade para que os especialistas possam decidir sobre a regularidade e qualidade 

dos produtos frente a missão de reduzir ou eliminar o risco. Esse contexto, demanda abordagens 

mais participativas na construção de metas que digam respeito a missão institucional ou a 

definição de missão com objetivos adequados a política almejada. 

For fim, destaca-se que as condições de recepção da política pública, no caso o 

efeito da atuação dos burocratas da linha de frente junto aos operadores do comércio exterior, 

não foram abordadas no estudo e necessitam ser estudadas para estabelecer a efetividade das 

ações. Outra dimensão que não foi tratada e necessita ser abordada em futuros estudos é o papel 

dos Burocratas de Médio Escalão na implementação de políticas, conforme sugerido por Lotta, 

Pires e Oliveira (2015). 

A partir das considerações, sugere-se a adoção das seguintes melhorias:  

• Dispor de tempo para discussões em grupo de situações concretas e assumir a abordagem 

de aprendizagem informal dentro do plano de desenvolvimento de pessoal da organização 

(CAMILLIS, 2011) 
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• Adotar uma perspectiva de planejamento descentralizado e aberto, avaliando os resultados 

alcançados se são desejados ou não, conjuntamente com os participantes avaliando as 

ferramentas adotadas e recursos alocados para resolver o problema alvo da política (LIMA 

e D´ASCENZI, 2013) 

• Adotar a abordagem da governança experimentalista trabalhando os erros conjuntamente 

com os servidores envolvidos e socializando nas equipes os sucessos alcançados na 

adaptação as realidades locais (PIRES, 2010) 

• Adotar a abordagem da liderança transformacional, em que os líderes buscam dirigir e 

inspirar os esforços dos funcionários para os valores e resultados da organização, ao invés 

de buscarem seus interesses pessoais (WRIGHT, MOYNIHAN e PANDEY, 2010)   
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista semiestruturado 

 

1. Sexo e Idade 

2. Qual sua formação? Fez cursos/capacitações relacionados a atividade que realiza? Se 

sim, quais foram relevantes para o exercício da atividade? Porquê?  

3. Há quanto tempo exerce a atividade? Atuou em outras áreas da instituição antes?  Se 

sim, quais e qual relevância para a atividade atual?  

4. Quais suas motivações para trabalhar no serviço público? Como você se sente no 

exercício de suas atividades com servidor público? Como avalia sua remuneração? Que 

benefícios você tem ao atingir as metas do seu trabalho?  

5. Qual seu entendimento da missão da Anvisa? Qual o objetivo da análise dos processos 

de importação? Qual a importância dessa atividade para a sociedade?  O objetivo de sua 

atividade está claro? Está alinhado a missão da instituição? 

6. Descreva as atividades que exerce em relação a número de etapas, complexidade, 

sistemas de informação utilizados, exigências documentais etc.? O que mudou com o 

atendimento remoto?   

7. Como é dado o tratamento das demandas do setor regulado (petições, consultas etc.)? 

Você conta com todos os recursos (tecnológicos, capacitação, apoio institucional) 

necessários para atendê-las? Caso falte algum recurso, o que você faz? 

8. Como você avalia o risco no exercício de suas atividades? Como você seleciona cargas 

para inspeção? Que critérios aplica? E para exigências nos processos? E para aplicação 

de penalidades? 

9. Como a gestão interfere no seu trabalho? Como é a relação de trabalho com a chefia 

imediata? 

10. O que você sabe sobre a Política Pública de tratamento administrativo do Comércio 

Exterior? Como tomou conhecimento?    
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APÊNDICE B – Mensagem de agendamento com TCLE 

 

Estou encaminhando abaixo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que é uma 

formalidade exigida para esse tipo de pesquisa. 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

Implementação da Política Pública de Tratamento Administrativo do Comércio Exterior, 

conduzida por Cristiano Gregis. Os outros participantes deste estudo serão servidores da Anvisa 

que atuam como você na análise dos processos de importação. 

O objetivo deste estudo é entender como a Política Pública do Comércio Exterior brasileira é 

adaptada pelos servidores públicos da Anvisa que realizam análise das licenças de importação. 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará 

prejuízo. Esse estudo busca fornecer subsídios para a Anvisa na implementação da referida 

política considerando as dificuldades e restrições enfrentadas pelos servidores que atuam nas 

atividades finalísticas.    

Sua participação neste estudo consistirá em falar sobre suas experiências, compreensões e 

atitudes frente a sua atividade como servidor público. As entrevistas serão realizadas utilizando 

o recurso de vídeo conferência institucional Skype for business, quando serão gravadas para 

posterior degravação. A expectativa de duração é de 30 minutos.  

A fim de assegurar sua privacidade, os dados obtidos por meio desta pesquisa serão 

anonimizados. Eventuais dados de formação ou outros que possam identificá-lo não serão 

associados a suas falas.   

Caso você concorde em participar desta pesquisa, declare durante a entrevista que entendeu os 

objetivos, riscos e benefícios de sua participação nesta pesquisa, e que concorda em participar 

para ficar registrado.  

Você poderá tirar dúvidas sobre o projeto e sua participação a qualquer momento através dos 

contatos indicados abaixo. 

 

Cristiano Gregis 

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária 

Mestrando em Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas da Fundação Getúlio Vargas – EBAPE/FGV 

e-mail:   

Celular/WhatsApp:   
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei 9782/99 que cria a Anvisa definiu como sua competência, dentre outras, de anuir com a 

importação e exportação de medicamentos de uso humano, alimentos, cosméticos, saneantes, kits 

diagnósticos, equipamentos médicos, imunobiológicos, órgãos e tecidos para uso em transplantes, 

radioterápicos, fumígenos, podendo ainda regulamentar qualquer produto de interesse para o 

controle sanitário.  Essa atividade seria indelegável para estados e municípios nos termos da mesma 

Lei, que ainda estabeleceu as taxas de fiscalização e isenções para anuência em processos de 

importação. 

A estrutura criada pela Agência para levar a cabo essa competência foi o estabelecimento de 

PVPAF em recintos alfandegados de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Estações 

Aduaneiras de Interior (porto seco) que executam as atividades de análise dos processos e eventuais 

inspeções dos bens sujeitos a vigilância sanitária. Esses postos recebem apoio administrativo/meio de 

CVPAFs de seu respectivo estado. 

Nacionalmente a gestão das CVPAFs é realizada pela GGPAF. A dimensão técnica/finalística é 

gerida pela GCPAF que tem a competência de estabelecer e coordenar a execução das medidas 

relativas à fiscalização de produtos importados e exportados, incluída a bagagem acompanhada de 

viajantes procedentes do exterior, sujeitos ao regime de VISA, em conjunto com as unidades 

organizacionais da Anvisa. A GCPAF também é responsável por implementar e coordenar a utilização 

de sistemas de comércio exterior e acompanhar indicadores relativos aos processos de trabalho da 

unidade organizacional. 

Ao longo dos anos foram implementadas várias iniciativas para melhorar o tempo de análise e 

simplificar os procedimentos relativos a processos de fiscalização de produtos importados. Porém a 

implementação de soluções tecnológicas por parte da Anvisa se limitou até o ano de 2016 ao controle 

de protocolos em papel de processos no sistema DATAVISA. Já a conclusão dos processos é registrada 

no sistema Siscomex da Receita Federal. Em 2016 iniciou-se o sistema Vicomex que permite ao setor 

regulado anexar as imagens dos documentos para acesso dos fiscais da Anvisa e protocolo eletrônico.  

Apesar do ganho de processo ao eliminar a etapa de protocolo, o processo de análise de 

documentos continuou o mesmo. Devido ao aumento do número de processos e redução do quadro 

de servidores relacionados a aposentadorias do quadro específico, os tempos de fila de análise tem se 

mantido acima das metas com custos elevados de armazenagem e risco de desabastecimento para 

população.  

2. OBJETIVO 

Melhorar a performance das unidades da Anvisa na fiscalização dos processos de importação 

pela modalidade Siscomex 

 

Objetivos específicos: 

2.1. Ampliar o número de postos que emitem a 1ª manifestação sobre liberação de produtos 
importados na modalidade Siscomex em até 7 dias corridos 

2.2. Implementar modelo de gestão de riscos de processos de importação na modalidade 
Siscomex 

2.3. Implementar modelo de gestão da qualidade de processos de importação na modalidade 
Siscomex  

2.4. Implementar metas de produtividade na liberação de produtos importados na modalidade 
Siscomex 
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3. JUSTIFICATIVA 

A legislação que define o escopo da atuação é bastante ampla, envolvendo dezenas de leis, 

Resolução Mercados Comum e Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa. O marco normativo é ainda 

enquadrado pela legislação aduaneira, que prevê a regimes e finalidades de importação. A Resolução 

com as regras gerais de importação atualmente é a RDC nº 81/2008 que define em seus 39 capítulos 

os procedimentos e documentação para importação de produtos sujeitos a vigilância sanitária. 

As importações podem ser realizações pelas modalidades Remessa Expressa/Courrier, Remessa 

Postal/Correios ou Siscomex. Essa última modalidade é obrigatória para produtos sujeitos a indústria 

e comércio, necessitando da anuência da Anvisa nas Licenças de Importação. Na Tabela 1 temos os 

totais de processos de cada modalidade registrados no DATAVISA, demonstrando a concentração de 

processos no Siscomex. 

Tabela 1 - Total de Processos de Importação, segundo modalidade e ano 

 

Modalidade 
Ano 

2016 2017 

Siscomex 289.718 137.208 
R_Expressa 65.790 30.116 

R_Postal 42 20 
Outros 23.531 19.663 

Total 379.081 187.007 

Fonte: Datavisa     
Em relação as diferentes finalidades, a maior concentração de processos são aqueles relativos a 

Indústria e Comércio. Na Tabela 2 temos os totais de processos de cada modalidade registrados no 
DATAVISA.  

Tabela 2 - Total de Processos de Importação, segundo finalidade e ano 
  

Finalidade 
Ano 

2016 2017 

Ministério da Saude 2.280 811 
Indústria e Comércio 239.108 118.008 

Pesquisa Clínica 51.697 22.684 
Pesquisa Científica 640 307 

Cnpq 4.668 251 
Testes 12.562 6.423 

Eventos/Ferias 1.056 490 
Testes Laboratoriais 7.788 3.780 
Padrões Referência 3.777 1.862 
Termo de Guarda 4.750 2.603 

Outros 50.755 29.788 

Total 379.081 187.007 

Fonte: Datavisa     
Em relação aos diferentes procedimentos, a maior demanda é relacionada a produtos para 

saúde, conforme apresentado na tabela 3. 
Tabela 3 - Total de Processos de Importação, segundo finalidade e ano 

 

Procedimentos 
Ano 

2016 2017 

Medicamento entorpecentes 886 346 
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Medicamentos proscritos 34 15 
Hemoderivados 361 235 
Soros e Vacinas 152 165 

Biológico 376 140 
Biotecnológicos 2.720 1.388 

Medicamento controle especial 6.149 2.979 
Produtos para Saúde 106.298 53.560 

Alimentos 49.479 24.384 
Cosméticos, produtos de higiene e 

perfumes 23.385 12.796 
Medicamentos 21.323 9.464 

Saneantes 2.362 740 
Produtos para Diagnóstico in vitro 22.619 10.144 

Produtos Diversos (cabelo) 424 264 
Vaca louca 1.166 95 

Emergência de Saúde 4 1 
Exportacao 48.276 21.202 
Proficiencia 2.141 897 
Referencia 3.717 1.801 

Não sujeito a vigilância 16.058 4.708 
Outros 71.151 41.683 

Total 379.081 187.007 

Fonte: Datavisa     
Ao analisarmos a atividades fiscais no ano de 2016 na tabela 4, verificamos que cerca de 12% 

foram inspecionados. Em estados como SP esse percentual cai para cerca de 3%.  
Tabela 4 - Total de Processos de Importação analisados em 2016, segundo unidade federativa 

 

UF 
Inspeção 

Sim Não 

AM 279 972 
PA 13 23 
AP 98 40 
MA 0 48 
PI 1 17 
CE 611 77 
RN 44 18 
PB 103 28 
PE 336 3.969 
BA 927 216 
MG 613 12.722 
ES 1.238 10.470 
RJ 972 27.063 
SP 6.000 163.201 
PR 1.961 16.394 
SC 4.648 27.480 
RS 12.217 3.768 
MS 369 4 
MT 11 58 
GO 7.054 2.318 
DF 1.043 3.170 

Total 38.538 272.056 
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Fonte: Datavisa     
Na modalidade de importação por Siscomex a Anvisa tem enfrentado dificuldades operacionais para 
atender a meta de “Emitir 1ª manifestação sobre liberação de produtos importados em até 7 dias 
corridos” estabelecida no contrato de gestão. Ao analisarmos na Tabela 5 o tempo de processos 
concluídos (anuído ou não) no primeiro semestre de 2017, verificamos que metade dos processos 
(P50) é concluído em até 9 dias. Ao ampliarmos o total de processos para 80% (P80), temos cerca 20 
dias de espera.  Esse atraso na conclusão da análise é maior em SP, chegando a mais de 1 mês para 
conclusão da análise. 
 

Tabela 5 - Tempo de anuência em licenças de importação, por unidade federativa e percentis 
 

UF P50 P80 Quantidade 

AC 148 148 1 
AM 19 83 987 
PA 9 28 38 
AP 29 36 105 
MA 5 19 30 
PI 4 38 3 
CE 3 11 398 
RN 7 15 27 
PB 7 11 114 
PE 4 7 2.702 
BA 2 6 535 
MG 4 7 7.146 
ES 9 15 6.362 
RJ 8 14 15.090 
SP 15 29 62.051 
PR 4 7 8.635 
SC 8 12 18.001 
RS 3 9 7.411 
MS 6 12 302 
MT 1 7 33 
GO 5 10 5.347 
DF 4 10,5 1.865 

Brasil 9 20 137.183 

Fonte: Datavisa     
Como esse dado é obtido do DATAVISA, que tem a data de quando o processo foi protocolado na 
Anvisa e quando o processo é deferido, há algumas distorções devido a registro deficiente de 
informações em alguns estados, a exemplo do AC que tem registro de 148 dias com apenas um 
processo sem conclusão.  
Uma explicação para esse atraso é a distribuição desigual da força de trabalho em relação ao total de 
processos de anuência de LI nas unidades da Anvisa, conforme apresentado na Tabela 6.  

Tabela 6 - Total de Recursos Humanos e anuência de LI por UF em Maio de 2017 

UF RH % ANUENCIA % 

SP 122 14,59% 10.327 45,39% 

SC 54 6,46% 3.026 13,30% 

RJ 80 9,57% 2.315 10,18% 

PR 44 5,26% 1.600 7,03% 

RS 57 6,82% 1.317 5,79% 

MG 28 3,35% 1.259 5,53% 
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GO 30 3,59% 965 4,24% 

ES 25 2,99% 712 3,13% 

PE 37 4,43% 493 2,17% 

DF 15 1,79% 275 1,21% 

AM 22 2,63% 168 0,74% 

BA 42 5,02% 108 0,47% 

MS 20 2,39% 65 0,29% 

CE 33 3,95% 61 0,27% 

PB 18 2,15% 36 0,16% 

MT 17 2,03% 9 0,04% 

PA 21 2,51% 8 0,04% 

MA 16 1,91% 5 0,02% 

AC 10 1,20% 1 0,00% 

AP 24 2,87% 1 0,00% 

AL 21 2,51% 0 0,00% 

PI 12 1,44% 0 0,00% 

RN 23 2,75% 0 0,00% 

RO 19 2,27% 0 0,00% 

RR 21 2,51% 0 0,00% 

SE 20 2,39% 0 0,00% 

TO 5 0,60% 0 0,00% 

TOTAL 836 100,00% 22.751 100,00% 

Fonte: Icomex e GGPAF 
Em dezembro de 2016 foi publicada um Orientação de Serviço estabelecendo a distribuição de 
processos de SP para outros servidores em PVPAFs de outras UF. Isso é possível porque o protocolo e 
documento dos processos na modalidade Siscomex são eletrônicos, logo a análise da documentação é 
realizada por meio de estação de trabalho conectada à internet. Conforme a tabela 7, verificamos que 
a distribuição dos processos para outras UF tem reduzido significativamente o tempo de análise. 

Tabela 7 – Situação de processos Siscomex em SP 

Posto 
Nº de LIs 

para análise 

Data 
aguardando 

análise 

Tempo de 
análise 

Nº de fiscais 
Quantidade de LIs 

distribuídas 

PA/GUARULHOS 891 22/junho 08 07 126 

PA/CONGONHAS 835 27/junho 06 02 50 
PA/VIRACOPOS 878 27/junho 06 09 189 
PP/SANTOS 1031 19/junho 11 6 130 

Fonte: CVPAF/SP em 03/07/2017 
 
4. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Considerando a situação analisada de atraso na conclusão de análises de LI, do problema de 
concentração de processos em algumas UF e capacidade ociosa em outras, bem como o resultado 
satisfatório da distribuição de processos de São Paulo para outras UF, propõe-se: 
 
4.1.  Tornar mais equânime a distribuição de processos de LI  
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Tendo em vista a elevada demanda existente nos Postos do Estado de São Paulo, a Gerência de 
Controle Sanitário de Produtos e Empresas em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados 
tem recebido, de forma recorrente, mandados judiciais que visam a execução, quase imediata, da 
análise e anuência dos processos de importação. Esta demanda tem causado grande complexidade no 
tratamento isonômico a ser dado entre as empresas importadoras, bem como sobrecarga de trabalho 
para os servidores lotados nos referidos Postos. O envio rotineiro de servidores para atuar em regime 
de força-tarefa nesses Postos agrega resultado insatisfatório a médio e longo prazo, além da falta de 
previsibilidade no tempo de análise para o importador. 

Considerando o cenário de importações atual, avaliou-se a necessidade de estabelecer um 
procedimento perene, que pudesse, enfim, dissipar a extensa fila de análise de processos de 
importação. Nesse sentido, propõe-se implementar uma distribuição de processos de importação para 
análise e anuência remota, de forma direcionada a Postos específicos de baixa demanda, através de 
regras inseridas no sistema de peticionamento eletrônico. 

Para a descentralização da análise dos processos, serão utilizados os códigos de assunto 
existentes hoje como marcador para tramitação, ou seja, de acordo com o código peticionado, o 
processo de importação será distribuído para determinado Posto de análise da Anvisa. Faz-se 
necessário esclarecer que o sistema de Peticionamento Eletrônico não sofrerá qualquer impacto, visto 
que para a implantação das regras serão realizadas inclusões nas Tabelas do banco de dados do 
Datavisa. 

A escolha dos Postos que serão afetados pela distribuição direcionada utilizou, inicialmente, 
como parâmetros o número de servidores anuentes lotados no Posto e o número de processos de 
importação analisados no Posto no ano de 2016. 

Assim, para a construção das novas regras de distribuição, considerou-se (1) a complexidade da 
análise; (2) a obrigatoriedade de inspeção física; (3) o perfil dos anuente lotados no Posto de destino, 
no tocante à formação acadêmica; (4) a representatividade do quantitativo de processos de 
importação para o código de assunto selecionado, quando subtraído da demanda existente; (5) a 
equivalência no número de processos distribuídos em cada Posto. 

A análise dos dados de importação mostra que, no ano de 2016, cada fiscal lotado no Posto de 
São Paulo analisou, em média, 30 processos por dia e menos de 1% é inspecionado. Com a 
descentralização da análise dos processos, estima-se que, em média, cada fiscal analisará entre 7 e 15 
processos por dia. Ressalta-se que a diferença no número de processos a analisar deve-se à 
complexidade de cada processo, que será considerada no quantitativo a ser distribuído para cada 
fiscal. 

Os dados mostram, ainda, que a disponibilidade de anuentes no Brasil é superior à demanda 
existente para o total de processos de importação. Conclui-se, assim, que as extensas filas de análise 
decorrem, tão somente, da obrigatoriedade de analisar o processo no Posto URF de Despacho. 

Além disso, em virtude da distribuição de apenas um ou poucos códigos de assunto para cada 
Posto, é esperado que ocorra uma especialização da análise por parte dos fiscais, o que contribui, 
conjuntamente com outros fatores, para que as extensas filas de análise sejam rapidamente extintas. 

Como medida complementar, porém essencial ao pleno êxito das medidas citadas, sugerimos a 
realização de treinamentos para os anuentes que irão receber os processos. Além disso, é fundamental 
definir critérios para os casos em que seja necessária a devolução dos processos ao Posto URF de 
Despacho para inspeção física da mercadoria. Torna-se, igualmente, importante formalizar e fomentar 
a utilização de recursos de foto e vídeo com alternativa à inspeção presencial. 
A implementação imediata da distribuição dos processos demanda: 

a) Definir em Orientação de Serviço que processos de PVPAFs que estejam extrapolando a 
capacidade sejam distribuídos para postos com capacidade ociosa 

b) Distribuir assuntos para PVPAFs com capacidade ociosa mediante inserção desse padrão na 
funcionalidade existente do DATAVISA, conforme anexo I.  

c) Apoiar PVPAFs na implementação das novas rotinas 
Resultados: Redução das filas nos postos com maior quantitativo de LI; redução de Forças tarefa 
presenciais para liberação de cargas com consequente econômica; 
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Riscos: anuência não aderirem a OS; sistema de informação inacessíveis; emergência de saúde pública 
 
4.2. Implementar métricas de produtividade  
Como demonstrado acima, a distribuição do trabalho é bastante irregular nas unidades da GGPAF. A 
distribuição da carga excedente para outras unidades possibilitará definir a métrica adequada de 
trabalho por servidor. Essa ação já vem sendo realizada na Anvisa pela GGPES junto a outras áreas com 
experiências de sucesso. 
Essa iniciativa terá implementação de médio prazo, que demanda: 

a) Levantamento de histórico de produtividade; 
b) Seleção de servidores para piloto de teletrabalho e dispensa de controle de assiduidade -DCA; 
c) Acompanhamento do piloto de teletrabalho e DCA; 
d) Avaliação dos resultados do piloto de teletrabalho e DCA; 
e) Implementação de teletrabalho e DCA 

Resultados: aumentar a motivação dos servidores para alcançar os objetivos institucionais de 
produtividade e qualidade do trabalho 
Riscos: disponibilidade da GGPES; dificuldade acesso remoto as estações de trabalho; pouca adesão 
de servidores;  
 
4.3. Implementar peticionamento e análise de processos por formulário eletrônicos no DATAVISA 
A área demandou e já definiu as regras e telas da solução que possibilitará receber informações que 
hoje estão no formato de imagem, como dados de produtos importados que necessitam ser verificados 
no Datavisa. Dessa forma  essas etapas do trabalho serão suprimidas e será possível ter informações 
parametrizadas dos produtos importados para subsidiar a operações de por canais de acordo com o 
grau de risco da operação. 
Ação de implementação de médio prazo, que demanda: 

a) Homologação dos produtos da OS 
b) Implementação do novo processo de trabalho 

Resultados: disponibilidade de informação de produtos importados fiscalizados 
Riscos: atrasos no cronograma; dificuldade acesso remoto as estações de trabalho; pouca adesão de 
servidores 
 
4.4. Aumentar a capacidade de monitoramento de indicadores de produtos importados 
A área implementou recentemente um painel analítico com alguns indicadores, que terão de ser 
ampliados com a implementação do formulário de peticionamento e de análise. Além dos tempos de 
fila será possível analisar os perfis de risco e de atuação dos fiscais, que hoje registram as exigências 
em formato texto no Siscomex.  
Ação de implementação de médio prazo, que demanda: 

a) Estabelecer modelo de dados de produtos importados; 
b) Criar painel de monitoramento; 
c) Divulgar o painel e indicadores juntos a chefias;  

Resultados: aumentar oportunidade e capacidade de gestão das atividades de fiscalização de produtos  
Riscos: pouca disponibilidade da GGCIP;  
 
4.5. Racionalização das regras de importação 
A principal resolução de produtos importados vigente, a RDC 81/2008, conta atualmente com 39 
capítulos e dezenas de normas satélites para sua implementação, tornando complexo tanto para o 
setor regulado cumpri-la quanto para sua fiscalização. A simplificação das exigências sob a ótica das 
novidades tecnológicas que a integração de soluções da Anvisa e Receita Federal possibilitam trará 
uma regulação mais adequada ao contexto atual. 
Ação de implementação de médio prazo, que demanda: 

a) Concluir proposta de texto RDC revisado; 
b) Discutir proposta de texto RDC com o setor regulado; 
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c) Realizar consulta pública; 
d) Apresentar proposta a Procuradoria e DICOL; 
e) Implementar RDC revisada. 

Resultados: racionalizar os procedimentos de fiscalização de produtos importados 
Riscos: baixa disponibilidade da equipe; divergência entre atores sobre proposta; 
 
4.6. Harmonizar os processos de trabalho relacionados a LI  
A complexidade regulatória discutida acima aplicada ao longo de nosso país de dimensões continentais 
gerou uma grande diversidade de interpretações na fiscalização de LI. O projeto de harmonização dos 
processos já figura entre os projetos estratégicos da Anvisa e irá estabelecer os procedimentos 
operacionais padronizados e metodologia de implementação para superar essas dificuldades.  
Ação de implementação de médio prazo, que demanda: 

a) Concluir POPs; 
b) Implementar gestão da qualidade; 

Resultados: aumentar a capacidade de gestão dos processos de trabalho com foco na qualidade 
Riscos: baixa adesão a política da qualidade 
 
4.7. Aumentar a capacidade de gestão de risco de processos de importação  
O acúmulo de informações parametrizadas de LIs devidamente monitoradas, com um marco 
regulatório atualizado e processos harmonizados criará o contexto institucional adequado para a 
implementação de canais de anuência a partir do risco verificado nos processos de importação. 
Ação de implementação de longo prazo, que demanda: 

a) Concluir OS de parametrização; 
b) Implementar parametrização integrada Siscomex; 
c) Implementar canais de anuência; 

Resultados: aumentar capacidade de fiscalização da Anvisa sobre processos de alto risco; reduzir 
tempos de analise por meio da otimização da força de trabalho 
Riscos: atrasos no cronograma; dificuldade de integração com Siscomex 
 
4.8. Qualificar a figura do Operador Econômico Autorizado-OEA 
O conhecimento acumulado das iniciativas anteriores permitirá a Agência conhecer aquelas empresas 
com perfil de excelência no controle sanitário, permitindo criar canais não apenas para operações de 
LIs mas também para empresas. 
Ação de implementação de longo prazo, que demanda: 

a) Avaliar histórico de empresas importadoras 
b) Estabelecer os OEA na vigilância sanitária 
c) Implementar canal de OEA de VISA no Siscomex 

Resultados: aumentar a responsabilização do setor regulado pelo controle do risco sanitário por meio 
de atendimento de altos padrões técnicos/administrativos  
Riscos: legislação sanitária contrária a figura do OEA; baixa aceitação do setor. 
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5. CRONOGRAMA 

RESULTADO ATIVIDADES 
2017 2018 

07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Distribuição 
processos 

1. OS de distribuição de LI X           

2. Solicitar cadastro assuntos e PVPAFs X           

3. Apoiar PVPAFs com novos assuntos  X X         

Métricas de 
produtividad

e 

4. Levantamento de histórico de 
produtividade de LI 

 X X         

5. Seleção de servidores para piloto de 
teletrabalho e DCA 

  X         

6. Acompanhamento do piloto de 
teletrabalho e DCA 

  X X X       

7. Avaliação dos resultados do piloto de 
teletrabalho e DCA 

     X      

8. Implementação de teletrabalho e 
dispensa de DCA 

      X X X   

Peticionamen
to e análise 

9. Homologação dos produtos da OS   X         

10. Implementação do novo processo 
de trabalho 

   X X X      

Monitoramen
to de 

indicadores 

11. Estabelecer modelo de dados de 
produtos importados 

   X        

12. Criar painel de monitoramento     X       

13. Divulgar o painel e indicadores 
juntos a chefias 

     X      

Racionalizaçã
o das regras 

de 
importação 

14. Concluir proposta de texto RDC 
revisado 

X           

15. Discutir proposta de texto RDC com 
o setor regulado 

 X          

16. Realizar consulta pública   X X        

17. Apresentar proposta a Procuradoria 
e DICOL 

    X       

18. Implementar RDC revisada      X X X    

Gestão da 
qualidade 

19. Concluir POPs X X          

20. Implementar gestão da qualidade   X X X       

Gestão de 
riscos 

21. Concluir OS de parametrização            

22. Implementar parametrização 
integrada Siscomex 

     X      

23. Implementar canais de anuência      X X X    

24. Monitorar canais         X X X 

OEA 

25. Avaliar histórico de empresas 
importadoras 

     X X X    

26. Estabelecer os OEA na vigilância 
sanitária 

       X X   

27. Implementar canal de OEA de VISA 
no Siscomex 

        X X X 
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ANEXO I – Distribuição de processos por assunto e postos 

Descrição Assunto 
Posto 

Destino 
Anuentes 
destino Área Qd 2016 

Media 
dia 2016 

Processos de SP 
distribuídos/dia 

Não sujeita a 
Fiscalização  

9818 PA-Belem 4 

Santos 2154 8,48 

37,39 
  
  
  

Guarulhos 2490 9,80 

Congonhas 1436 5,65 

Viracopos 3418 13,46 

Itajaí 1106 4,35 

Sub total 10.604 41,75 

Total Brasil 15.934 62,73 

5.5 
Diagnostico 

in vitro  

9490; 9492; 
9494; 9496; 

9498; 
PA-Goiânia 12 

Santos 135 0,53 

39,7 
  
  
  

Guarulhos 8494 33,44 

Congonhas 843 3,32 

Viracopos 612 2,41 

Itajaí 8280 32,60 

Sub total 18364 72,30 

Total Brasil 22.466 88,45 

5.3 
Medicamento  

9470; 9472; 
9474; 9476; 

9478; 
PA-Fortaleza 10 

Santos 2682 10,56 

54,68 
  
  
  

Guarulhos 8221 32,37 

Congonhas 2148 8,46 

Viracopos 837 3,30 

Itajaí 311 1,22 

Sub total 14199 55,90 

Total Brasil 21.261 83,70 

4. Produtos 
para saúde 

11 a 100 itens 

9462; 9464; 
9466; 9468 

PA-
Florianópolis 

6 

Santos 644 2,54 

44,81 
  
  
  

Guarulhos 2171 8,55 

Congonhas 2098 8,26 

Viracopos 6469 25,47 

Itajaí 353 1,39 

Sub total 11.735 46,20 

Total brasil 19.853 78,16 

Pesquisa 

90001; 90066; 
90079; 90080; 

9557; 9559; 
9563; 9566; 

9847  

PA-Curitiba 7 

Santos 5 0,02 

26,68 
  
  
  

Guarulhos 6649 26,18 

Congonhas 23 0,09 

Viracopos 100 0,39 

Itajaí 5 0,02 

Sub total 6782 26,70 

Total brasil 7.993 31,47 

5.1 Alimentos 
(11 a 80 

itens) 5.2 
Cosméticos 

(11 a 80 
itens) 5.4 

Saneantes e 
Outros 

(9501; 9502; 
9503; 

9504)(9506; 
9507; 9508; 
9509) (9480; 
9482; 9484; 
9486; 9488) 
9575; 9587; 
9589; 9593;  
9658; 9673; 

PA-Recife         7 

Santos 775 3,05 

14,98 
  
  
  

Guarulhos 1905 7,50 

Congonhas 723 2,85 

Viracopos 429 1,69 

Itajaí 288 1,13 

Sub total 4120 16,22 

Total Brasil 10.060 39,61 

    TOTAL GERAL 97.567 384,12 218,24 

 


