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South Korea, Busan, 

1967 
A very poor country. 

Korea 
Now 



South Korea, Busan, 

2014 
The 12th economy of the world 

Goal 



Foco nos 20 principais mercados 
importadores agrícolas mundiais - 2015 

Fonte: Trademap/CCI, 2015. Elaboração: SRI/MAPA.                                
Exclui o intra-comércio da UE-28 
Dados extraídos em Junho/2016. Sujeitos a alteração. 
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Demais EUA Brasil

Brasil 
1,4% do comércio 

mundial 

6,9% do comércio 
agrícola mundial 

EUA destacam-se 
como principal 

concorrente do Brasil 
no comércio agrícola 

Meta 
10% do 

comércio agrícola 
mundial em 10 

anos 





Desafios a serem enfrentados 

• Rever os nossos processos de fiscalização. 

• Gestão   (milhares de operações / bilhões em 

mercadorias); 

•Automação / Inteligência Artificial; 

• Gerenciamento de Risco; 

• Atualização dos nossa base regulatória. 

• Dinâmica e Moderna: Precisa acompanhar a 
complexidade que é própria da operação de 
comércio exterior. 



Ações 

• Reestruturação da Equipe de Trabalho; 

• Revisão da Marco Legal que trata da fiscalização do 

trânsito internacional de produtos de interesse Agro; 

• Construção de um novo sistema de informática; 

• Nova forma de fiscalizar – Programa OEA 



• Portaria N. 159, de 24 de agosto de 2016 

• Portaria N. 101, de 02 de setembro de 2016. 

 

Revisão da base regulatória 



• Portaria N. 101, de 02 de setembro de 2016. 

• Membros 

 

Histórico dos trabalhos 



• Abertura dos trabalhos no dia 03 de outubro de 2016 

• Trabalhos conduzidos através de 18 Núcleos Técnicos  

Condução dos trabalhos 



• Participação de todos com Sugestões: 
• 1. Sobre qual área você deseja enviar sua contribuição? 

• 2. Qual o assunto específico da sua contribuição? 

• 3. Identifique o procedimento que pode ser melhorado. Quais os 
atos normativos envolvidos? (Acordo internacional, Lei, Decreto, 
Portaria, IN, Norma Interna...) 

• 4. Quais são os problemas específicos no normativo atual sobre 
esse assunto? 

• 5. O que você sugere para resolver os problemas mencionados? 

• 6. Como poderia ser o novo texto do normativo? (opcional) 

• 7. Outras críticas e sugestões sobre o procedimento atual 

• 8. Se desejar, identifique-se (nome, cargo, unidade e e-mail) 

• 130 sugestões formalizadas. 

• 18 Núcleos Técnicos x 6 AFFA´s  

Condução dos trabalhos 



Resultados 



• INSTRUÇÃO NORMATIVA que 
regula o trânsito internacional de 
produtos de interesse 
agropecuário e seus anexos. 

• A IN estabelece as questões 
gerais, organizacionais, comum 
à todo processo (22 páginas). 

Resultados 



• INSTRUÇÃO NORMATIVA que 
regula o trânsito internacional de 
produtos de interesse 
agropecuário e seus anexos. 

• Os anexos, em número de 54, 
estabelecem os detalhes 
operacionais (150 páginas). 

• Considerações gerais; 
Exigências; Procedimentos; 
Documentação emitida; 
Legislação de referência. 

Resultados 



• MANUAL x IN com a lógica de intervenção no trânsito internacional de produtos de 
interesse agropecuário (objetivos, princípios, atores, responsabilidades, alcance, 
formas de controle, etc, ...; 

• IN não é do VIGIAGRO, mas sim da SDA (serve à todos departamentos); 

• Atualização dinâmica = 54 anexos que são atualizados pelo Secretário; 

• Requerimento para Fiscalização x Declaração Agropecuária de Trânsito; 

• Estabelece a figura do gerenciamento de risco nas operações de impo e expo; 

• Estabelece níveis de fiscalização agropecuária (verde, amarelo, vermelho e cinza); 

• Amplia a participação das carreiras técnicas em atividades intermediárias; 

• Cria a figura da habilitação para terminais. 

• Amplia o escopo de atuação para fora do recinto alfandegado. 

Principais avanços no texto 



Art. 3º O funcionamento do Vigiagro, será orientado pelos seguintes princípios:  

• I - prevenção e mitigação de riscos ao País, em especial à produção agropecuária e à saúde da 
população; 

• II - harmonização e simplificação de procedimentos de fiscalização; 

• III – transparência e previsibilidade em suas ações; 

• IV – maior uso possível de tecnologias da informação; 

• V – gerenciamento de risco nas operações de fiscalização; 

• VI - facilitação do comércio internacional seguro de produtos de interesse agropecuário; 

• VII - agilidade e eficiência na tomada de decisão e na conclusão das ações de fiscalização; e 

• VIII –Intervenção coordenada com outros órgãos da administração pública. 

 

Principais avanços no texto 



• Para operacionalizar os avanços trazidos pela norma, é preciso ferramentas 
tecnológicas que combinem instrumentos de automação e de inteligência 
artificial.  

• Um novo sistema, com interface para dispositivos móveis, integrado com os 
sistemas MAPA e operado pelos Departamentos e SFA´s, além do VIGIAGRO. 

 

 

NOVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Estratégia: 

• IBICT/MCTI: Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia. 

• USP / GAESI: Pesquisa e Desenvolvimento de 
Tecnologias de Automação e Gestão de Processos. 

• CGTI: Desenvolvimento e operação do novo 
Sistema.  



NOVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 



”Innovation is more 

important than knowledge”         

                          Albert Einstein  

Tajikistan 



Programa Operador Econômico 
Autorizado – OEA AGRO 
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