
PROGRAMA PORTAL 
ÚNICO DE COMÉRCIO 

EXTERIOR



Instituído pelo Decreto nº 660, de 25 de setembro de 
1992:

“O SISCOMEX é o instrumento administrativo que
integra as atividades de registro, acompanhamento e
controle das operações de comércio exterior, mediante
fluxo único, computadorizado, de informações.”

O Início



2013

US$ 482 bilhões

Controle do comércio exterior

US$ Bilhões

Exportações

US$ 225 

bilhões

Importações

US$ 229 

bilhões

Aumento da demanda de controle fiscal, aduaneiro, sanitário, de segurança 

pública, ambiental, de segurança nacional, qualidade...
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Importações Exportações



Programa Portal Único de Comércio Exterior



Programa Portal Único

Integração dos 
intervenientes

Redesenho dos 
processos

Tecnologia da 
Informação

PILARES DO PORTAL ÚNICO 
DE COMÉRCIO EXTERIOR
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Órgãos Participantes

Secretaria de Aviação Civil 

da Presidência da República 



Decreto nº 8.229, de 22 de abril de 2014

Único ponto de entrada acessível 
por meio da internet para 
encaminhar documentos ou dados 
exigidos para importação, 
exportação ou trânsito de bens.

PORTAL ÚNICO DE COMÉRCIO EXTERIOR 



Transparência

Todas as exigências e restrições impostas pelo governo
para a concretização de uma operação de importação,
exportação ou trânsito aduaneiro deverão ser
conhecidas por meio do acesso ao Portal Único.

Ferramentas inteligentes
de consulta.



Recepção Única

Dados ou documentos que já tenham sido
recebidos pelo Portal Único não deverão mais ser
requisitados pelos órgãos participantes do
SISCOMEX.

Compartilhamento de
informações e fim de
repetições



Tecnologia

 Documentos eletrônicos e digitais.

 Recepção de dados em lote por Web Service.

 Uso de padrões internacionais de dados.

 Acesso de qualquer lugar pela Internet.

 Automatização de processos, reduzindo a
intervenção humana.

 Certificação e assinaturas digitais.



Revisão dos Processos

Mapeamento de 
Processos

Setor Privado

Procomex

Mapeamento de 
Processos

Governo

Análise dos 
processos atuais

Proposta de Novo 
Processo

Discussão da 
Proposta

Aprovação da 
Proposta

Desenvolvimento 
do Sistema

Adequação da 
Regulamentação 



Revisão dos Processos

As Is To Be



Antes e Depois do Portal Único 

Antes Depois 

Visão sobre 
operações

Fragmentada 
Agregada pelo Portal com acesso único para 
todos os intervenientes públicos e privados

Sistemas de controle
Esparsos e 

desconectados 

Integrados em uma plataforma única com ponto 
único de comunicação dos operadores privados 

com os intervenientes públicos

Procedimentos e 
exigências 

Repetitivos e 
onerosos 

Simplificados, integrados   e eficientes

Verificação física
Descoordenada  

e repetitiva 
Coordenada



Projetos Centrais do Programa Portal Único

Andamento dos Projetos do Portal

Site do Portal

Anexação de Documentos

Visão Integrada

Cadastro de Intervenientes

Novo Processo de Exportação

Novo Processo de Importação

Entregue

Informação atualizada em 

10/08/2015

Entregue

Entregue

40%

40%

5%



Entrega, pela Internet, de 
documentos  digitalizados em 
substituição a cópias em papel

Compartilhamento dos 
documentos com todos os 
órgãos de governo que os 

exigirem

Segurança das informações 
mediante utilização de certificado 

e assinatura digitais

Anexação Eletrônica de Documentos



Maior racionalização de recursos dos 
órgãos de governo

Possibilidade de 
descentralização da análise 

documental 

Diminuição de custos com 
manutenção de arquivos 

físicos

Anexação Eletrônica de Documentos



Acesso via funcionalidade específica dentro do módulo “Visão 

Integrada” no Portal Siscomex

Anexação Eletrônica de Documentos



Anexação Eletrônica de Documentos

Funcionalidade “Documentos” 

São permitidas anexação de arquivos de até 15MB, nos formatos:



OBRIGADO

Flavio Scorza

secex.portal@mdic.gov.br


