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RESUMO 
O presente estudo busca analisar o Portal SISCOMEX, como um instrumento de ação pública, que faz interface 
entre o setor público, responsável pela realização do controle administrativo e aduaneiro das operações de 
comércio exterior, e o setor privado, representado pelos operados reste comércio. Tal análise se dá à luz da teoria 
instrumentalista dos autores Pierre Lascoumes e Patrick Le Galès. Ainda para a realização deste estudo foi 
aplicado um ferramental de análise, inspirado no trabalho de Julie Labatut, buscando-se compreender este 
instrumento de ação pública a partir de três dimensões desenvolvidas pela autora: a dimensão do substrato 
técnico, a dimensão da filosofia de gestão e a dimensão do modelo organizacional. Os resultados do estudo 
identificam um processo de mudança do Portal SISCOMEX com vistas a estabelecer a consonância entre sua 
estrutura legal e o dispositivo na prática, por meio da implementação de portal digital com tecnologia de single 
window, objetivando a integração de todos atores envolvidos, dos fluxos de informações e a informatização de 
todo o processo, a ser gerido por uma estrutura de governança, reduzindo as barreiras administrativas ao 
comércio exterior. 
Palavras-chave: portal SISCOMEX; instrumento de ação pública; comércio exterior; desburocratização; 
abordagem instrumentalista. 
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O PORTAL SISCOMEX COMO INSTRUMENTO DE AÇÃO PÚBLICA 

DANTAS, Mariana Marra1 

INTRODUÇÃO 

A política pública que constitui objeto desse estudo é o Programa Portal Único de Comércio Exterior, 

no âmbito do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e do Ministério 

da Fazenda, lançado em 2014, e que hoje está em fase de implementação. Tal programa pretende 

conformar um instrumento de ação pública, um dispositivo que realiza a interlocução entre operadores 

de comércio exterior e o governo. Esse instrumento é o alvo deste estudo, e chama-se Portal 

SISCOMEX. 

O Programa Portal Único precisa ser entendido a partir do seu contexto caracterizado, por um lado, 

por propostas e projetos políticos e políticas inspiradas no novo desenvolvimentismo, que manifestam 

reações adaptativas ao neoliberalismo por meio de novas formas de manutenção de uma lógica de 

mercado global, na qual o estado assume a função de planejador estratégico e regulador das transações 

econômicas (FAÉ, 2015); por outro, pela conjuntura e pela configuração do setor de comércio exterior 

do Brasil, respondendo a influência de negociações internacionais na área de facilitação de comércio. 

O paradigma do “novo desenvolvimentismo”, implementados pelos governos do Presidentes Lula e 

Dilma, propõe políticas alinhadas à lógica de mercado em escala global, enfatizando a convicção de 

que a tarefa de fortalecimento do mercado consumidor interno recai sobre a indução do investimento 

privado, da democratização de acesso ao crédito e de políticas de transferências de renda, fazendo o 

Estado, em resumo, assumir o papel de regulador de uma economia aberta em escala internacional 

com vistas ao crescimento econômico (FAÉ, 2015). O ponto central de sua agenda política e o 

fundamento para os seus principais projetos e programas de governo passa a ser o estímulo ao 

crescimento, para que este seja a base para seu programa de desenvolvimento social, sua finalidade de 

seu governo. 

É nesse período também que surgem estudos atribuindo novos diagnósticos à baixa competitividade 

do mercado brasileiro (VEIGA, 2013). O foco do diagnóstico passa a recair então sobre o “custo 

Brasil”, termo usado para descrever o conjunto de dificuldades estruturais, econômicas e burocráticas 

que encarecem e prejudicam o investimento, o emprego e o desenvolvimento nacional. A configuração 

do comércio exterior brasileiro, na visão de alguns especialistas, não tinha uma avaliação positiva, 

sugerindo que o Brasil possuía uma participação no comércio internacional não compatível com sua 

posição de sétima economia do mundo à época (Editora COMEX do Brasil, 2015). A parcela 

brasileira desse comércio abrange por volta de 1% de todo fluxo mundial de mercadorias apenas 

                                                        
1 Bacharel em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de Brasília. 
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(EDITORA COMEX DO BRASIL, 2015). Adicionalmente, a contribuição do setor de comércio 

exterior no total da economia brasileira é considerada baixa, correspondendo à 27% do Produto 

Interno Bruto (PIB), um valor bem abaixo ao de outros países com o mesmo nível de 

desenvolvimento, como, por exemplo, seus parceiros do BRICS (CANUTO et al., 2015). Além disso, 

segundo Canuto et al., o número absoluto de exportadores no Brasil não ultrapassa 20 mil, um 

percentual acentuadamente reduzido quando considerado o total de sua população com 200 milhões de 

habitantes. Além disso, a parcela de exportadores do total de empresas formais do país é inferior a 

0,5%, sendo que em apenas 01% destas empresas se concentram 60% do total exportado. Tal perfil 

concentrado do comércio exterior brasileiro permite inferir a existência de fatores que podem estar 

limitando o potencial de comércio de boa parte dos exportadores, principalmente das médias e 

pequenas empresas. 

Externamente, as negociações internacionais sobre facilitação de comércio receberam crescente 

atenção até a realização da 9ª Conferência Ministerial da Organização Mundial de Comércio (OMC) 

da Rodada Doha, em dezembro de 2013, em Bali. Lá, foram adotados uma declaração e um conjunto 

de decisões que conjuntamente foram chamadas de Pacote Bali, em que marcante  instrumento que 

emergiu desse encontro trata-se do Acordo de Facilitação de Comércio (AFC), com regras de 

harmonização, desburocratização e simplificação para o comércio internacional com vistas a remoção 

de barreiras administrativas, que são uma vasta quantidade de impedimentos ou empecilhos no 

comércio transfronteiriço em razão de exigências documentais e procedimentos demasiados para a 

efetivação das operações de comércio, os quais, muitas vezes, são não transparentes, e levam à 

duplicação de ações. Este é um problema frequentemente caracterizado pela falta de cooperação entre 

os operadores e as agências oficiais do comércio dos países (OMC, 2013a). 

Uma consequência dessas barreiras administrativas é o aumento dos prazos para a realização das 

operações de comércio exterior de exportação e importação, o que leva ao aumento de custos tanto 

para agentes públicos quanto privados e à consequente redução dos lucros destes últimos. Para países 

em desenvolvimento, como o Brasil, as ineficiências dos processos de desembaraço aduaneiro, 

somadas às limitações de infraestruturas como a do transporte, geram elevados empecilhos para a 

integração do país na economia global, colocando-o em posição de grande desvantagem em termos de 

competitividade do comércio internacional (OMC, 2013b). 

Dessa forma, bons resultados no setor externo são considerados imprescindíveis para o 

desenvolvimento econômico do país e a criação do Programa Portal Único revela sua pertinência 

estratégica a partir desse contexto de novo desenvolvimentismo, da conjuntura do comércio exterior 

brasileiro que requer a melhoria dos seus processos e perfil e, da confluência das negociações 

internacionais sobre comércio. O Programa Portal Único, portanto, foi criado para  introduzir  

mudanças no Portal SISCOMEX, instrumento que realiza, desde 1990, a gestão das operações de 

comércio no âmbito da administração pública brasileira, buscando minimizar ou remover os 
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empecilhos de ordem administrativa ao comércio exterior brasileiro, confluindo para a redução dos 

prazos envolvidos nas operações de comércio, confluindo para a otimização dos processos 

administrativos, para o aumento dos lucros da iniciativa privada e, finalisticamente, para o reforço de 

resultados positivos no setor externo, conforme almeja os paradigma do novo desenvolvimentismo. 

Com isso, o Governo Federal apresenta como objetivo do Programa Portal Único o de atribuir 

coerência, integração e inovação ao procedimento de comércio exterior brasileiro, eliminando 

barreiras comerciais administrativas e tornando-o mais célere, efetivo e informatizado, livre de 

exigências documentais impressas, que exigem entregas físicas por parte do exportador, de retrabalhos 

por parte dos órgãos envolvidos no comércio exterior brasileiro. 

Este estudo privilegiou como unidade de análise o Portal SISCOMEX, propondo-se a analisar como o 

Portal SISCOMEX atua enquanto instrumento de ação pública. Sob esse objetivo geral, desdobrou-se 

sobre o processo de formulação e a atual implementação do Programa Portal Único e da plataforma 

digital do Portal SISCOMEX a fim de perceber os valores, interesses, princípios de ação e escolhas 

dos envolvidos e afetados pela conformação desse instrumento. Para tanto, esse estudo se desdobrou 

sobre os objetivos acessórios de delinear a historicidade do Portal; de identificar o conjunto de 

técnicas, aspectos materiais e regras mobilizadas no emprego do instrumento; de reconhecer os 

sistemas de conceitos, interesses e valores que moldaram as estruturas e os objetivos do Portal e, por 

fim, o de analisar o modelo organizacional e seus efeitos nas definições e redefinições dos papéis dos 

atores e órgãos e no contexto institucional de formulação e implementação do Programa Portal Único. 

De maneira geral, os objetivos desse estudo se justificam pela importância estratégica do Portal 

SISCOMEX. A modernização do processo de exportação está em curso frente ao contexto competitivo 

e globalizado do comércio internacional e à atual circunstância de crise econômica que o país 

atravessa. Este estudo pretende, ademais, contribuir para agregação de conhecimento sobre gestão de 

políticas públicas no Brasil, expondo os resultados da investigação do Programa Portal Único e seu 

instrumento de ação pública, o Portal SISCOMEX, o qual caracteriza “um dispositivo ao  mesmo 

tempo técnico e social que organiza relações sociais específicas entre o poder público e seus 

destinatários (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012, p. 21)” na racionalização dos procedimentos 

administrativos em um setor estratégico para o desenvolvimento econômico nacional. 

No desenvolvimento desse estudo, utilizou-se métodos de pesquisa condizentes com o universo 

metodológico do campo de públicas, aplicando-se uma abordagem qualitativa, que busca se 

aprofundar na apreensão dos significados. Para a análise desse instrumento, estabeleceu-se como 

ferramentas metodológicas a pesquisa documental e o estudo etnográfico, realizado em estágio de 

imersão no Departamento de Competitividade no Comércio Exterior (DECOE), que integra a 

Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do MDIC, além da realização de entrevistas com 

atores vinculados ao Portal SISCOMEX. 
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1. Referencial teórico 

1.1. Instrumento da ação pública 

O Programa Portal Único de Comércio Exterior, é um programa governamental que possui uma 

dimensão instrumental. Tal dimensão se concretiza por meio do chamado de Portal SISCOMEX, que é 

uma tecnologia de governo ou instrumento de ação pública. Este estudo aceita o conceito de 

instrumento elaborado por Lascoumes e Le Galès (2012). Para tais autores, “um instrumento de ação 

pública constitui um dispositivo ao mesmo tempo técnico e social que organiza relações sociais 

específicas entre o poder público e seus destinatários em função das representações e das significações 

das quais é portador” (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). 

Os instrumentos de ação pública representam um domínio ainda pouco explorado pela academia 

(LASCOUMES; LES GALÈS, 2004). A questão da escolha dos instrumentos de ação pública e da 

determinação do seu modo de operação é, em geral, apresentado de maneira funcionalista, como um 

resultado de simples escolha técnica (LASCOUMES; LE GALÈS, 2004), considerando a melhor 

alternativa possível dado um conjunto de objetivos (LASCOUMES; LE GALÈS, 2007). Nessa 

perspectiva tradicional, quando o tema dos instrumentos é levado em consideração, é de maneira 

secundária em relação a outras variáveis, como as instituições. Quando debatido, a discussão central é 

normalmente sobre a efetividade dos instrumentos de política pública, por meio da análise da sua 

relevância e da avaliação dos seus efeitos. 

Esse projeto, no entanto, adota uma interpretação mais próxima da abordagem da sociologia política, 

que, como expõem Lascoumes e Le Galès (2012), entende a instrumentalização da ação pública como 

o conjunto dos problemas colocados pela escolha e o uso dos instrumentos, entendidos como sendo as 

técnicas, meios de operar ou dispositivos que permitem materializar e operacionalizar a ação 

governamental. Tal abordagem tem origem nos estudos de Max Weber, que estabeleceu o lugar das 

tecnologias materiais de governo ao sublinhar a importância de dispositivos baseados em 

racionalidade legal-formal no desenvolvimento das sociedades capitalistas (LACOUMES; LE 

GALÈS, 2012), e em Michel Foucault (1979), que em seu conceito de governamentalidade afirmou 

que a razão de governo não se sustenta pelo mito do poder ou pela imposição de princípio geral da lei, 

mas pelas práticas complexas, táticas, procedimentos técnicos e instrumentações a serviço da garantia 

da vida em sociedade. 

Nessa abordagem instrumentalista, busca-se não somente compreender as razões que levam a se eleger 

certo instrumento, mas considerar os efeitos resultantes dessa escolha (LASCOUMES; LE GALÈS, 

2012). Valoriza-se, assim, a percepção das dimensões políticas dos instrumentos, visualizados por 

meio das justificativas que acompanham a escolha do dispositivo. Assim, um instrumento não pode 

ser reduzido à racionalidade técnica pura, sendo indissociável dos agentes que programam seus usos, o 

fazem evoluir e constituem, a partir dele, as comunidades de especialistas (DODIER, 1995 apud 
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LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). Segundo estes autores, todo instrumento tem sua história e suas 

propriedades indissociáveis das finalidades que lhes são atribuídas. 

Além disso, segundo essa vertente, “um instrumento técnico é portador de uma concepção concreta de 

uma relação política/sociedade sustentado por uma regulação” (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). 

Tais instrumentos são, portanto, considerados instituições, em razão de determinarem o 

comportamento dos atores envolvidos, criarem incertezas e efeitos sobre relações de forças sociais, 

que privilegiam alguns atores e interesses em detrimentos de outros, de oferecer recursos e veicular 

uma representação dos problemas (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). Portanto, a capacidade de ação 

dos atores sociais e políticos difere bastante em função dos instrumentos selecionados pelos 

planejadores de políticas públicas (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). 

E como toda instituição, os instrumentos também permitem estabilizar formas de ação coletiva, que 

tornam mais previsível e sem dúvida mais visível o comportamento dos atores (LASCOUMES; LE 

GALÈS, 2012). A instrumentalização da ação pública é, portanto, um meio de orientar as relações 

entre a sociedade política, representada pela interação executivo-administrativo, e a sociedade civil, os 

administrados, por meio de intermédios, os dispositivos que misturam componentes técnicos, como 

medida, cálculo e regras de direito, e sociais; e componentes sociais, como as representações e 

símbolos (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). A instrumentalização se exprime como forma mais ou 

menos padronizada de ação pública, de impor obrigações, de estabelecer relações e de servir como 

meio de conhecimento das populações. Para estes autores, é possível diferenciar nível de observação 

da ação pública pela distinção entre os conceitos de instrumento, técnica e ferramenta (LASCOUMES; 

LE GALÈS, 2012). De acordo com estes, o instrumento é um tipo de instituição social; a técnica é um 

dispositivo ou artefato concreto que operacionaliza o instrumento; e, por sua vez, a ferramenta refere-

se a um micro mecanismo dentro da técnica. 

Por mais heterogêneos que se apresentem os instrumentos de ação pública, todos possuem três 

componentes: o substrato técnico, a representação esquemática de organização e uma filosofia 

embrionária como será explicado adiante. Em busca de esmiuçar as mudanças introduzidas por este 

instrumento de gestão no processo de exportação brasileiro, este estudo se propõe a explorar estes três 

componentes em um estudo de caso da microdinâmica de estabelecimento do Portal SISCOMEX. De 

acordo com Lascoumes e Le Galès (2012), a criação de instrumentos de ação pública pode servir 

como processo revelador das transformações mais profundas da ação pública, em seu sentido, em seu 

quadro cognitivo e normativo e em seus resultados práticos. 

1.1.1. Substrato técnico 

A dimensão do substrato técnico se refere a um conjunto de técnicas, aspectos materiais e regras 

mobilizadas no emprego da tecnologia, como modelos, banco de dados e algoritmos. O substrato 

técnico remete à noção de artefato. No caso do Programa Portal Único, o artefato refere-se à 
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plataforma digital Portal SISCOMEX, que faz a interface entre o setor privado e governo. Segundo 

Labatut, Aggeri e Girard (2011), os artefatos podem tanto estimular, quanto constranger a ação dos 

atores e influenciam em alguma extensão a construção dos aspectos ostensivos da rotina, isto é, 

influenciam a criação de um entendimento sobre o que deve ser feito. A partir do uso que os atores 

fazem do artefato é possível a criação de aspectos ostensivos que diferem das expectativas dos 

planejadores do artefato. 

1.1.2. Filosofia de gestão 

A filosofia de gestão diz respeito ao sistema de conceitos que se referem aos objetos e objetivos do 

processo de racionalização que os gestores têm em mente e desejam empreender na criação de um 

instrumento (LABATUT; AGGERI; GIRARD, 2011). Essa dimensão corresponde à performance 

lógica, a uma racionalização sobre a rotina ideal de emprego/uso do instrumento. Ela refere-se ao 

“espírito da tecnologia” e fornece o quadro normativo que deve pautar os comportamentos dos atores 

no contexto de emprego da tecnologia (De SACTIS; POOLE, 1994, apud LABATUT; AGGERI; 

GIRARD, 2011). A filosofia de gestão integra, portanto, as intenções e vontades dos planejadores, 

assim como reflete um projeto de racionalização mais amplo, no qual a tecnologia (ou instrumento) é 

estabelecida (LABATUT; AGGERI; GIRARD, 2011). É nesse sentido que este estudo empregou o 

método etnográfico a fim de verificar o sistema de interesses, valores, crenças dos gestores e 

princípios de ação inseridos no contexto de estabelecimento do Portal Único e de responder os 

objetivos de pesquisa. 

1.1.3. Modelo organizacional 

O modelo organizacional diz respeito aos papéis e ao cenário coletivo envolvido no contexto de 

criação de um instrumento. Longe de almejar um emprego meramente funcionalista na descrição do 

modelo organizacional, o sentido aqui atribuído a esta dimensão refere-se ao fato de que quando as 

tecnologias são usadas de forma que permita aos atores inovar, as tarefas e os papéis desempenhados 

por estes frequentemente mudam. E são essas mudanças nas configurações das redes sociais e funções 

que definem o modelo de organização e nos interessam nesse projeto de pesquisa. 

1.2. As três dimensões 

A lógica de interação dessas três dimensões, que são o substrato técnico, a filosofia de gestão e o 

modelo organizacional, é a seguinte: toda mudança tecnológica criada por um artefato afeta e é afetada 

pelos dois lados da ação coletiva, i.e., pelo conjunto de conhecimentos e estruturas mentais fornecidos 

pela filosofia de gestão e pelos relacionamentos, papéis sociais, divisões de trabalho estabelecidos pelo 

modelo organizacional adotado (LABATUT; AGGERI; GIRARD, 2011). O emprego dessa estrutura 

permite focar nas múltiplas formas de racionalidades institucionais promovidas pelas tecnologias e 
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fornece as ferramentas para análise da dinâmica das micro práticas e das instituições (LABATUT; 

AGGERI; GIRARD, 2011). 

2. Diagnóstico do Instrumento de Ação Pública 

2.1. A historicidade do Portal SISCOMEX 

Essa seção se dedica à trajetória de desenvolvimento do Portal SISCOMEX, desde a criação do 

SISCOMEX, por meio de decreto, em 1992, até o momento atual. Dessa forma, a historicidade do 

Programa Portal Único também será remontada a seguir. 

Na década de 1990, o Governo Collor promoveu a abertura comercial do país com a redução de 

tarifas de importação e a reformulação dos incentivos à exportação (MENEZES et al., 2010). A partir 

daí, os fluxos comerciais se intensificaram, refletindo rápido aumento das importações. Ademais, 

adotou-se um sistema flexível de câmbio, estabeleceu-se reformulações nos incentivos à exportação. 

Também, foi eliminada a lista com produtos cuja importação era proibida, permitindo a 

concorrência externa aos produtos nacionais com objetivo de evitar aumentos abusivos de preços em 

razão do difícil momento econômico enfrentado pelo país (MENEZES et al., 2010). Ainda, essa 

década trouxe novidades para o comércio exterior brasileiro em nível regional e multilateral. Tratam-

se da criação do bloco econômico Mercosul, e do surgimento da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), instituição cujo papel é regular o comércio internacional (MENEZES et al., 2010). Tais 

inovações institucionais repercutiram positivamente para o incremento dos fluxos de comércio do 

país. 

Sob essa conjuntura, publicou-se o Decreto nº 660, em 1992, em que o governo determinou que as 

atividades de controle governamental sobre o comércio exterior brasileiro fossem gradativamente 

instituídas e informatizadas por meio do Sistema Integrado do Comércio Exterior (SISCOMEX) 

(BRASIL, 2015). O objetivo de sua criação era viabilizar um fluxo automatizado e integrado de todas 

as informações inerentes às operações de comércio exterior com envolvimento de todos os órgãos que, 

de alguma maneira, participassem do processo (BRASIL, 2015). Dessa forma, estabeleceu-se, no seu 

Artigo 2°, o seguinte: 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 crescimento do comércio gerou a necessidade de elaboração de novas políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento e à melhoria da condição de vida da população nas mais diversas áreas, além da 

criação de controles que assegurassem a saúde humana, a segurança alimentar, o meio ambiente, a 

segurança pública e a segurança do consumidor (BRASIL, 2015). Com o tempo, houve a sofisticação 

e o aumento da complexidade das operações de comércio exterior (BRASIL, 2015). Ao mesmo tempo, 

surgiram diversos procedimentos e exigências novas, introduzidos por meio de leis e regulamentos 
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produzidos no interior das instâncias dos diversos órgãos intervenientes no comércio exterior, os quais 

foram sendo acumulados sem a devida integração aos sistemas e processos já existentes, o que abriu 

espaço para a proliferação de vários sistemas e procedimentos paralelos de controle (BRASIL, 2015). 

Estes geram, dentre outros efeitos, a prestação de informações redundantes por parte dos importadores 

e exportadores e retrabalhos e atrasos na análise das operações de comércio exterior pelos órgãos 

intervenientes (BRASIL, 2015). O problema vinculado pelo Portal SISCOMEX, portanto, se refere ao 

fato de o SISCOMEX não ter se desenvolvido como o previsto pelo Decreto 660 de 1992, e, por 

conseguinte, isso ter levado a criação de processos ineficientes no comércio exterior, que geram 

atrasos, reduzem a competitividade brasileira e afetam negativamente tanto o setor privado, como o 

próprio setor público. 

Dessa forma, visando equacionar tais problemas relacionados às operações de comércio exterior, o 

Governo Federal publicou o Decreto nº 8.229, de 2014, que modificou o Decreto nº 660, de 1992, e 

instituiu o Portal Único do Comércio Exterior (BRASIL, 2015). Trata-se de uma iniciativa 

governamental de facilitação do comércio, assim como de abertura de acesso a mercados em completa 

sintonia com os compromissos internacionais firmados no Acordo sobre Facilitação de Comércio da 

OMC, concluído da Conferência Ministerial de Bali, na qual a delegação brasileira operou grande 

trabalho de articulação e convencimento dos parceiros e de militantismo pela causa, visando o 

fechamento do acordo, em dezembro de 2013 (BRASIL, 2015). 

Motivados pelas conquistas brasileiras no Acordo de Facilitação e na posse de um relatório com o 

mapeamento de todos os entraves ao comércio brasileiro produzido por entidade de representantes do 

setor privado ligados ao comércio exterior, chamada Procomex, os gestores da SECEX do MDIC, e da 

Receita Federal, do Ministério da Fazendo produziram um esboço do Programa Portal Único de 

Comércio Exterior, que foi lançado em abril de 2014 por meio do Decreto 8.229, de 2014 (BRASIL, 

2015), sendo inserido com um dos pilares do Plano Nacional de Exportação (PNE) do Governo Dilma 

no ano seguinte. 

Neste ano de 2016, a recente mudança de governo, com o afastamento e o impeachment da Presidente 

Dilma, afetou os quadros de ministros do governo federal. O Ministro Arlindo Monteiro, à frente do 

MDIC, foi destituído. O PNE não sobreviveu como plano de salvamento econômico e, embora sua 

interrupção tenha provocado efeitos, não impediu a continuidade e a implementação do Programa 

Portal Único de Comércio Exterior. O Programa, o maior projeto do MDIC na atualidade, conquistou 

relevância, estabilidade e dinâmica própria para seguir sua execução. Se em algum momento foi 

inserido em um plano de governo mais amplo e transversal, demonstrou que, não importando a 

circunstância política de governo, não deixou de ser uma política de Estado. 

Por outro caminho institucional, a Receita Federal do Brasil (RFB), desde o ano de 2012, se relaciona 

com o Procomex, tendo assinado com este o Termo de Cooperação Técnica e Operacional. O 
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Procomex, sigla para Aliança Pró-Modernização Logística do Comércio Exterior, trata-se de uma 

instituição que se pretende ser representativa do setor privado e da sociedade civil, de caráter informal, 

e que se auto descreve como apolítica e apartidária, reunindo 76 instituições do setor produtivo, 

entidades bilaterais, especialistas e agentes do comércio exterior brasileiro, com o propósito de 

cooperar a fim de dotar o país de um sistema de fluxo aduaneiro moderno e competitivo, que estimule 

as atividades empresariais. 

Ao longo de 2012, o Procomex mapeou o fluxo atual de exportação e importação, incluindo todos os 

atores intervenientes e suas ações, assim como os sistemas desenvolvidos e usados por estes, além das 

informações requisitadas e os problemas existentes no processo de comércio exterior brasileiro 

(BRASIL, 2015). Dessa forma, o trabalho de análise do processo de exportação pelo Procomex 

identificou gargalos que poderiam ser superados. Essa metodologia de mapeamento foi aplicada para 

todos os modais de transporte – aéreo, marítimo e terrestre (BRASIL, 2015). 

O Procomex submeteu o Relatório de Mapeamento do Processo de Exportação e Modernização da 

Exportação Brasileira, o qual continha o projeto de mapeamento de processos, à avaliação dos 

técnicos dos órgãos da Subsecretaria de Aduana e Relações Internacionais (SUARI) da RFB e do 

Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX), pertencente à Secretaria de Comércio 

Exterior (SECEX) do MDIC, em março de 2013. Este foi um grande marco dessa parceria (BRASIL, 

2015). Por sua vez, visando dar uma resposta à demanda do setor privado, integrantes da RFB, da 

SECEX e da Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), das secretarias de 

fazenda estaduais e dos outros órgãos intervenientes no comércio exterior passaram a se reunir para 

discutir a reformulação dos procedimentos de exportação apontados pelo trabalho do Procomex 

(BRASIL, 2015). 

Em novembro de 2014, em reunião organizada pelo Procomex, a RFB e o MDIC apresentaram a 

proposta governamental da nova sistemática de exportação com vistas a superação dos antigos 

gargalos e as discussões se deram com base no novos fluxos e procedimentos. Baseados nesta 

apresentação, os representantes do setor privado se reuniram em dezembro e elaboraram mais de 50 

perguntas para colaborar com a RFB e com a SECEX/MDIC, com vistas ao aprimoramento da 

proposta de reformulação da exportação. Em uma nova rodada de negociação realizada em fevereiro 

de 2015, foi quando os técnicos da RFB e da SECEX tiveram a oportunidade de responder às 

perguntas elaboradas pelos representantes do Procomex sobre um dos seis projetos do Programa Portal 

Único. Embora o Programa compreenda uma política pública como qualquer outra, capaz de gerar 

impacto tanto no domínio público, como no privado; em sua essência, é uma política comercial de 

efeito liberalizante, em razão do fato de eliminar barreiras administrativas. Os seus resultados também 

se submetem a esta lógica. No entanto, na fase de implementação, a grande vantagem identificada é a 

de que é possível a todos os atores envolvidos identificarem mais os benefícios, em razão da 

simplificação, da desburocratização, do aumento de celeridade e da eliminação das incertezas dos 
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processos referentes a operações de comércio exterior. Os prejuízos, se existem nesta fase, são difusos 

e difíceis de serem identificados. Poder-se-ia pensar que, como trata-se de uma política de 

liberalização comercial, o governo perderia fatia de sua renda advinda da fonte aduaneira, mas isto não 

se aplica a este caso, visto que a celeridade das operações de comércio pode gerar até maior eficiência 

na arrecadação, ou controle sobre esta. 

Por fim, levantando-se a questão de como o instrumento Portal SISCOMEX serviria de meio para o 

conhecimento da sociedade, como registro ou testemunho das construções e interesses e 

comportamentos sociais, é relevante o fato de que o SISCOMEX, portanto, serve de interlocutor da 

evolução institucional do comércio exterior brasileiro em um momento em que não se abandona o 

paradigma liberal, mas que, por sua vez, introduz novo direcionamento à ação governamental, o novo 

desenvolvimentismo, visto que propõe bom relacionamento e criação de um ambiente favorável 

quanto ao setor privado. 

O crescimento econômico nacional é a base de sustentação do desenvolvimento social pretendido pelo 

governo federal e pelo paradigma do novo desenvolvimentismo. Dessa forma, o Portal SISCOMEX 

funcionará não como uma decisão de liberalização comercial, em razão da desburocratização, mas 

também como ferramenta de promoção do desenvolvimento nacional por meio da maior inserção do 

país no mercado internacional, ou seja, da expansão do setor externo. 

2.2. O substrato técnico 

A dimensão técnica do instrumento aqui analisado, o Portal SISCOMEX, foi estruturada para aplicar 

uma tecnologia de gestão de atendimento integrado, cuja expressão em inglês correspondente é single 

window-service delivery ou one-stop shopping. Também chamada de tecnologia de “janela única” ou 

“guichê único”, trata-se de uma forma renovada de prestação de serviços públicos, que possui 

características e funcionalidades que a distinguem do padrão habitual encontrado em organizações 

tradicionais (ANGELIM, 2003), podendo compreender dimensão física ou apenas digital. 

Os três pilares que caracterizam a tecnologia single window aplicada no Portal SISCOMEX, são os 

seguintes: a integração por meio do acesso compartilhado, através de plataforma digital, de todos os 

atores envolvidos no comércio exterior, o resenho dos processos de trabalho relativos às operações de 

comércio e o emprego da tecnologia de informação para implementar o fluxo único, inteligente e 

contínuo de dados e informações. 

Cabe ressaltar que a decisão de escolha da tecnologia de single window se deu pela sua modalidade 

virtual ou digital. Embora as recomendações da UN/CEFACT2, um fórum de discussões comerciais na 

ONU, observando as limitações materiais, físicas e processuais dos países de menor desenvolvimento, 

postulem ser possível a implementação do sistema single window tanto em papel como em sistema 

                                                        
2 Centro para a Facilitação de Comércio e Negócios Eletrônicos das Nações Unidas (UN/CEFACT). 
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informatizado, a OMC, no Artigo 10 do Acordo de Facilitação do Comércio recomenda o emprego 

dos recursos de tecnologia de informação na criação de um single window para processos de comércio 

exterior. Por sua vez, segundo analista da tecnologia de informação do MDIC, mesmo que não 

existisse a recomendação da OMC, seria impraticável a realização das operações de comércio exterior 

hoje no Brasil por meio de processos com dimensão material como o de uma pasta de documento, em 

razão do enorme volume de papel a ser reunido, o que inviabilizaria a operacionalização do comércio. 

Embora, para este estudo, não tenha sido possível o acesso fontes documentais preservadas, nem o 

contato com gestores da época da formulação do SISCOMEX, em 1992, sendo isto um limite dessa 

pesquisa, infere-se a partir das entrevistas e de documentos mais recentes acessados que a ideia de 

introdução da tecnologia single window nos processos de comércio exterior esteve presente há 

bastante tempo. Tal assunção se deve ao fato de estar disposto no Artigo 2 do Decreto n. 660 de 1992, 

que criou o SISCOMEX a previsão de que o registro, acompanhamento e o controle das operações de 

comércio exterior se dariam mediante “fluxo único, computadorizado, de informações”, uma 

característica abarcada pelo  conceito  de  single window, Como já mencionado, a tecnologia single 

window é empregada no Brasil, desde o ano de 1991 (ANGELIM, 2003). Por outro lado, essa 

tecnologia é também sugerida tanto pelo Relatório do Procomex, quanto pelo Artigo 10 do Acordo de 

Facilitação da OMC, ambos em 2013. Dessa forma, o que teria sido determinante na escolha nessa 

tecnologia. 

Segundo o Gerente Geral do Programa Portal Único, de certa forma, a escolha do single window 

correspondeu a tudo isso. Considerando a criação do dispositivo legal de 1992 que criou o 

SISCOMEX, o Brasil está entre os primeiros a adotar essa formulação de processo de comércio 

exterior no seu relacionamento com o setor privado. O problema é que o sistema não reflete mais 

exatamente o que deveria ser pelo Decreto de 1992. Então, o SISCOMEX não atua como fluxo único, 

sendo que talvez sequer alguma vez tenha atuado efetivamente como um single window, i.e., como 

único ponto de interlocução entre governo e setor privado. Então, o grande esforço do Programa hoje é 

trazer os sistemas e processos para aquilo que ele deveria ser conforme o Decreto, ou seja, para a 

conformidade com o Decreto n. 660. Dessa forma, o grande determinante se refere às necessidades de 

âmbito interno, mas, ao lado disso, também respeitar o Acordo de Facilitação de Comércio da OMC.  

A explicação de como esta solução de tecnologia acabou sendo reconhecida pelo Procomex durante o 

seu trabalho de mapeamento e sugestão de remodelagem dos processos de comércio exterior é dada 

pelo reconhecimento que o conceito de single window já colecionava internacionalmente na provisão 

de serviços públicos, como uma ferramenta eficaz para melhorar a eficiência dos processos em 

comércio exterior, ela. Portanto, na escolha desta tecnologia, segundo ele, respeitou-se todos os 

seguintes pontos: trazer a realidade para a conformidade com a legislação, atender o que foi acordado 

na OMC e atender uma demanda do setor privado. 
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Do ponto de vista público, a tecnologia do single window é, portanto, um conceito de melhoria 

processual, promovendo a integração dos sistemas dos órgãos intervenientes, distribuindo as 

informações e removendo redundâncias dos sistemas. Esta seria a solução técnica possível dada as 

características culturais burocráticas do governo brasileiro. 

Para o usuário do Portal Único, este compreenderá uma interface digital em que operador de comércio 

anexará arquivos digitais dos documentos exigidos, e terá acesso em tempo real a informações sobre o 

andamento de seus processos, permitindo visão mais ampla, transparente, precisa e em tempo hábil de 

dados para tomada de decisões nos negócios e receberá o documento comprobatório da exportação ou 

importação. Segundo promete os gestores da parte de tecnologia do Programa Portal Único, o usuário 

não precisará mais dar-se conta da abstração ou complexidade existente por trás do fluxo de 

informações entre órgãos e controles difusos, que geravam tanto retrabalho e atraso. Haverá de fato 

uma economia de tempo e de custos de deslocamento até as repartições públicas dos vários órgãos 

intervenientes nesse negócio. 

De maneira geral, se, por um lado, a tecnologia single window é a mais adequada para um país com 

tendência ao excesso burocrático; por outro, não deverá essa tecnologia levar todo o crédito por 

eventual melhoria no perfil do comércio externo brasileiro. Essa tecnologia apenas diz respeito a uma 

melhoria processual. O trabalho para diminuir o número de exigências documentais internamente e 

agrupar formulários, ou ainda para conseguir acordos bilaterais com parceiros a fim de eliminar 

barreiras administrativas, não está compreendido nesta tecnologia, embora também tenham importante 

peso na implementação do Portal SISCOMEX e na redução das barreiras administrativas internas ao 

comércio exterior. 

2.3. A filosofa de gestão 

Os parâmetros que pautam a filosofia de gestão por trás da reformulação do instrumento Portal 

SISCOMEX refletem os objetivos e resultados ambicionados pelos gestores do Programa Portal 

Único, assim como manifestam a forma como os gestores veem esse objeto, conforme Labatut et al. 

(2011). De maneira geral, é razoável considerar também que tais objetivos e visões sejam 

influenciados pelos paradigmas de expressão econômica vigentes na atualidade, como os paradigmas 

neoliberais e do novo desenvolvimentismo, assim como por paradigmas associados à gestão pública, 

como é o caso do paradigma gerencialista. 

O estabelecimento do Programa Portal Único e a reformulação do Portal SISCOMEX apresentam 

como prerrogativas: a de centralizar em uma interface única via Web o relacionamento entre os 

usuários, no caso os operadores provados de comércio exterior – que podem ser exportador, 

transportador, depositário e etc... – e o governo; a de realizar a integração de dados entre os órgãos e 

sistemas envolvidos, a de eliminar as redundâncias de dados; e, por fim, a de empreender a gestão do 
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amplo processo de exportação, com acompanhamento e direcionamento dos dados e tarefas para os 

usuários. Percebe-se que a eficiência é um valor diluído nessas premissas. 

Contando mais de 20 anos da criação do SISCOMEX, o processo de exportação brasileiro acumulou 

gargalos e problemas significativos que geram atrasos no desembaraço das operações de comércio e 

prejudicam a competitividade do produto no exterior. Nesse tempo, o SISCOMEX não evoluiu como 

se esperava. Dessa maneira geral, o Programa Portal Único diz respeito a uma medida de facilitação 

por parte do governo brasileiro que guarda como objetivo fundamental implantar um processo de 

racionalização das operações de comércio, por meio da padronização, atualização, harmonização e 

simplificação do SISCOMEX, com a eliminação de gargalos, o redesenho de processos e 

desburocratização, melhorando assim a competitividade do produto e dos mercados brasileiros. 

Segundo os gestores do programa, o excesso de burocracia que envolve o processo de comércio 

exterior brasileiro é apontado como o item que mais afeta negativamente a competitividade dos seus 

produtos. É boa parte em razão disto que se “busca estabelecer processos mais eficientes, 

harmonizados e integrados entre todos os intervenientes públicos e privados no comércio exterior”, 

como descrito nas informações do site do Programa Portal Único. 

Segundo o Relatório de Reengenharia do Processo Exportação de Comércio Exterior do Portal Único 

de Comércio Exterior, 

O Portal Único, quando estiver totalmente implementado, vai permitir que as 
empresas apresentem informações uma única vez aos órgãos federais, o que irá 
reduzir a burocracia e os custos operacionais de exportadores e importadores. Além 
disso, seu objetivo é ampliar a transparência ao permitir que as empresas 
acompanhem pela internet o andamento de suas operações com detalhes. Com as 
ações do Programa Portal Único de Comércio Exterior, cujas entregas graduais e 
incrementais estão previstas para ocorrer até o final de 2017, estima-se que a 
economia anual das empresas que trabalham no comércio exterior supere R$ 50 
bilhões [...]. A meta final do Programa é reduzir o prazo de exportação de treze para 
oito dias e o prazo de importação de dezessete para dez dias (BRASIL, 2016). 

Segundo a visão de um dos gerentes do Programa, este é muito mais amplo que a mera criação do 

single window. Este não comporta lato sensu a reformulação dos processos de remodelação dos 

processos de exportação, importação e transito aduaneiro. Tanto que as metas de redução de tempo 

para exportação que se pretende atingir, são metas pensando nessa reformulação, por meio da 

identificação dos gargalos do processo, na remodelação do fluxo, na criação de novos documentos 

simplificados. Conforme as metas do Programa forem progressivamente implementadas elas trarão 

resultados no dia seguinte para iniciativa privada. Por isso, segundo o gerente, existe também um 

trabalho de conscientizar a iniciativa privada e os órgãos de governo que o Portal é muito mais 

importante do que simplesmente a plataforma de tecnologia de informação. Seria algo muito maior, 

corresponde, na visão deste, o projeto de comércio exterior mais importante do governo na atualidade, 

nenhuma outra área, como a de negociações internacional teria um projeto assim. 
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O Decreto 8.229 de 2014 que modificou o Decreto 660, de 1992, impõe no Artigo 09-A que o Portal 

Único seja desenvolvido, no âmbito do SISCOMEX, de acordo com determinados “requisitos 

essenciais”. Na verdade, a descrição dos requisitos desse dispositivo funciona como o estabelecimento 

de objetivos que norteiam a implementação do Portal Único e revelam a vontade dos seus 

planejadores. Entre os requisitos essenciais resumidamente estão: a conformação do Portal 

SISCOMEX como um sistema de tecnologia de informação de comércio exterior com único ponto de 

entrada e saída acessível por meio da internet; a distribuição eletrônica dos dados e documentos por 

ele recebidos, de modo padronizado e harmonizado e sem prejuízo da observância das disposições 

legais relativas ao sigilo comercial, fiscal, bancário e de dados; notificação aos operadores de 

comércio do setor privado do resultado da análise documental nos prazos legais; a informação aos 

operadores de comércio exterior sobre todas as exigências impostas por órgãos de governo; a 

exigência única de dados ou documentos dos operadores pelo Portal SISCOMEX; a construção 

estatísticas e índices de desempenho a partir dos dados e informações recebidos; o compartilhamento 

de banco de dados pelos órgãos e entidades da administração pública envolvidos, o acesso de usuários 

mediante certificado digital, o envio e a recepção de documentos por assinatura digital. 

O desenvolvimento do SISCOMEX não se deu como o esperado, havendo um descolamento entre o 

disposto no seu decreto de criação e a realidade do sistema. Fazer com que essas estruturas sejam 

novamente sobrepostas é a principal finalidade do Programa Portal Único. 

2.4. O modelo organizacional 

O modelo organizacional diz respeito aos papéis e ao cenário coletivo envolvido no contexto de 

criação de um instrumento (LABATUT; AGGERI; GIRARD, 2011). As tecnologias são usadas de 

forma que permita aos atores inovar, as tarefas e os papéis frequentemente mudam. E são essas 

mudanças nas configurações das redes sociais e funções que definem o modelo de organização e nos 

interessam nesse estudo. Com o escopo de analisar tais mudanças, direcionou-se o foco para a rotina 

da organização, representada pelo conjunto de ações e papeis desempenhados pelos atores envolvidos. 

O Programa Portal Único se caracteriza por uma estrutura de governança em rede envolvendo todos os 

órgãos governamentais intervenientes no comércio exterior brasileiro, os quais somam 22 entidades, 

que lidam com as operações de comércio exterior. Destes, dois órgãos têm papéis centrais no controle 

das operações de comércio exterior: o MDIC, representado pela SECEX, responsável pelo controle 

administrativo das operações de comércio; e o Ministério da Fazenda, representado pela RFB, que 

opera o controle aduaneiro. Os demais órgãos estão envolvidos no comércio exterior em razão das 

regulamentações que impõem responsabilidades, de caráter administrativo e de controle, referentes à 

competência desempenhadas por estas entidades quanto a operações de comércio exterior. Tais 

responsabilidades surgiram a partir de compromissos advindo de tratados internacionais ou de 

regulamentação interna com objetivo de garantir da segurança e do bem-estar da população. 
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Cabe ressaltar ainda o papel de mais duas instâncias governamentais com participação no Programa 

Portal Único, que, embora, não incluídas no grupo de órgãos governamentais intervenientes, possuem 

atribuições acessórias relativas ao programa, segundo as documentações disponibilizadas para este 

estudo. Trata-se, primeiramente, da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), órgão superior do 

comércio exterior brasileiro, composto por 07 ministros de estado, que atualmente compõe uma das 

instâncias do Ministério das Relações Exteriores (MRE), e possui o papel de acompanhar o 

desenvolvimento e a implementação do Portal Único do Comércio Exterior e atuar de forma 

coordenada com a Comissão Gestora do SISCOMEX na articulação com os órgãos e entidades da 

administração federal, como o disposto no Artigo 09-B do Decreto 660, de 1992. Ademais, resta o 

Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), uma empresa pública vinculada ao Ministério   

da Fazenda, cuja prerrogativa é a prestação de serviços em tecnologia da informação e comunicações 

para o setor público, no caso para implementação e funcionamento do Portal SISCOMEX. 

Neste estudo foi analisado a correspondência entre a estrutura organizacional formalmente prevista 

nos dispositivos regulares e documentos referente ao Programa Portal Único de Políticas Públicas. O 

objetivo é o de perceber redefinições ou mudanças nos papeis dos atores envolvidos e nas relações de 

poder no contexto organizacional de desenvolvimento do Programa. Observando a estrutura da 

Comissão Gestora, atentou-se primeiramente para a verificação da existência de hierarquias entre os 

dois órgãos, sob os quais recai o empenho do Programa Portal Único, que são o MDIC, representado 

pela SECEX, e o Ministério da Fazenda, pela Receita Federal do Brasil (RFB). Como o determinado 

pelo dispositivo regulamentar com regimento interno do Programa, os dois respectivos Secretários-

Executivos se revezam anualmente na presidência e vice-presidência da Comissão Gestora, período 

pelo qual se poderia supor haver um predomínio de vontades do órgão na liderança. Percebe-se, no 

entanto, que isto não acontece, havendo apenas um revezamento na condução das atividades 

administrativas de secretaria do Programa, sem qualquer repercussão que afete relações de poder. 

Tal fato facilmente se explica por duas razões. Primeiro, em função da especialização e do completo 

distanciamento dos papéis desempenhado pelos dois órgãos: o MDIC comanda o Programa no que diz 

respeito ao controle administrativo sobre as operações de comércio exterior; enquanto o Ministério 

da Fazenda opera o controle aduaneiro. Além disso, a estrutura de tomada de decisão nesta instância 

se dá sempre por consenso, não permitindo a imposição da vontade de um às expensas de outro. A 

ausência de estrutura interna hierárquica, a especialização de papéis dos órgãos envolvidos e o 

reduzido número de atores participantes limitam o potencial conflitivo e, por sua vez, facilitam a 

obtenção das decisões por consenso no âmbito da Comissão Gestora. 

Uma dissonância foi percebida quanto ao estabelecido nos dispositivos regulamentares do regimento 

interno sobre ao Comitê Executivo. Na Portaria Interministerial n. 444 de 2014, está previsto que o 

Comitê Executivo é composto por equipe com composição igualitária de servidores da RFB e da 

SECEX, dentro de seus respectivos órgãos. No entanto, embora a Portaria tenha previsto uma 
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composição espelhada de equipe nas duas instâncias, tal fato não se confirma. A equipe de servidores 

recrutadas para o desenvolvimento e a execução do Programa Portal Único é significantemente maior 

no MDIC. Infere-se que tal acontecimento se explica em razão do maior escopo da atividade de 

controle administrativo. Na implementação do Portal SISCOMEX, a atividade de controle 

administrativo sobre as operações de comércio exterior afeta uma constelação de órgãos 

intervenientes, sob a coordenação do MDIC, diferentemente do controle aduaneiro. O Comitê 

Executivo atua, de fato, desenvolvendo os canais de articulação, as políticas e estratégias de 

relacionamento com os demais tais órgãos sob sua responsabilidade, orientando os demais atores para 

a consecução do objetivo de prover a “padronização, atualização, harmonização e simplificação”3 e a 

integração dos sistemas de controle administrativos de cada órgão interveniente no comércio exterior 

no Portal SISCOMEX. E todo esse esforço empenhado na tarefa de articulação com a multiplicidade 

de atores envolvido exige um aporte mais de servidores. 

No entanto, além das tradicionais funções desempenhadas pelo grupo de trabalho do Programa Portal 

Único que compõe o Comitê Executivo no MDIC, convergente com o disposto na Portaria que 

instituiu o regimento interno, observou-se uma atuação específica para além do determinado nos 

dispositivos regulamentares. Foi percebida uma grande pró-atividade da equipe de servidores do 

MDIC dedicados ao Programa na função de criar canais de articulação com os demais órgãos 

administrativos intervenientes no comércio exterior e de zelar pela sua manutenção. 

Superando a dimensão técnica no relacionamento com estes órgãos, identificou-se, na verdade, uma 

dimensão técnico-política no trabalho deste grupo, pelo militantismo no trabalho de convencimento, 

de atribuição de relevância e de cooptação dos demais órgãos para a cooperação com o Programa 

Portal Único por meio da criação e manutenção dos canais de articulação. Este fato se remete a um 

aspecto performativo do Comitê Executivo do MDIC, visto que, de acordo com os dispositivos 

regulamentares do Programa, sua competência se restringiria ao nível puramente técnico. Da mesma 

forma, acontece com a Comissão Gestora, que tem prerrogativas políticas, porém enfrenta contágios 

de questões de nível técnico no seu relacionamento com outros órgãos intervenientes ou com o 

Comitê Executivo. Em resumo, apesar do previsto em dispositivos regulamentares e documentos, 

todas as relações entre os atores envolvidos devem ser consideradas técnico-políticas. 

 Essa atuação política do Comitê Executivo pode ser explicada por duas razões. A primeira, se deve ao 

fato de que os canais de articulação com os demais órgãos estão suscetíveis a mudanças políticas ou 

nos quadros da burocracia. A segunda razão deriva da pressão sob os gestores por novas entregas, 

exigindo que se mantenha elevados o empenho e a motivação tanto da sua equipe de servidores do 

Programa no MDIC, quanto dos seus cooperadores, nos demais órgão intervenientes. 

                                                        
3 Citação de trecho do Decreto n. 660. 
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Outro aspecto da prática, que não se harmoniza com os dispositivos regulamentares, diz respeito aos 

Grupos Técnicos. A verdade é que estes grupos não existem na prática, o trabalho do Comitê 

executivo não é organizado desta maneira. Infere-se que tal fato tenha ocorrido em razão da escassez 

de recursos humanos disponíveis, não permitindo maior especialização das atividades como a criação 

de grupos técnicos. 

3. As três dimensões e o Portal SISCOMEX como instrumento de ação 
pública e considerações finais 

Segundo Lascoumes e Le Galès (2012, p. 21), “um instrumento de ação pública constitui um 

dispositivo ao mesmo tempo técnico e social que organiza relações sociais específicas entre o poder 

público e seus destinatários em função das representações e das significações das quais é portador”. 

Esse instituto pode ter sua razão de ser melhor compreendida por meio do conhecimento de alguns 

aspectos que o identificam e caracterizam. Neste estudo, por meio do resgate da historicidade e de três 

dimensões de análise, que foram o substrato técnico, a filosofia de gestão e o modelo organizacional, 

buscou-se produzir conhecimento na forma de uma análise descritiva-reflexiva sobre o instrumento de 

ação pública Portal SISCOMEX. 

Todo instrumento de ação pública apresenta dimensão técnica e social e responde a representação de 

um problema reconhecido pelos atores envolvidos, tornando-se, em função disso, uma forma de 

conhecimento dessa sociedade. Uma forma de acessar esse conhecimento se dá por meio da 

remontagem histórica do instrumento. Na sua dimensão histórica, apresenta-se a trajetória de 

desenvolvimento do SISCOMEX, após a abertura comercial, até o momento recente em que o Portal 

SISCOMEX se encontra em um estado de não correspondência ao dispositivo regulamentar de sua 

criação. 

O crescimento do comércio exterior produziu a necessidade de elaboração de novos procedimentos e 

etapas de controle para a garantia da segurança e da preservação da qualidade de vida da população. 

Com o tempo, elevou-se a complexidade das operações de comércio exterior e surgiram diversos 

procedimentos e novas exigências de controle e certificação sobre as operações de comércio, por meio 

de leis e regulamentos produzidos pelos diversos órgãos intervenientes no comércio exterior, em razão 

da necessidade de controles internos ou de respeitar compromissos internacionais. Tais procedimentos 

e exigências documentais deram origem a uma proliferação de sistemas paralelos de controles 

operados pelos numerosos órgãos da administração pública intervenientes no comércio exterior que 

foram sendo assimilados sem a devida integração a SISCOMEX (BRASIL, 2015). 

Esses sistemas paralelos geraram, dentre outros efeitos, a prestação de informações redundantes por 

parte dos importadores e exportadores e retrabalhos e atrasos na análise das operações pelos órgãos 

intervenientes (BRASIL, 2015), a morosidade das operações de comércio exterior, o que afeta 
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negativamente a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. O problema 

vinculado pelo Portal SISCOMEX, portanto, diz respeito ao fato de o SISCOMEX não ter se 

desenvolvido como o previsto pelo Decreto 660 de 1992, e, por conseguinte, isso ter levado a criação 

de processos ineficientes no comércio exterior, que reduzem a competitividade brasileira e afetam 

negativamente tanto o setor privado, como o público. 

A dimensão do substrato técnico se refere a um conjunto de técnicas, aspectos materiais e regras 

mobilizadas no emprego da tecnologia, como modelos, banco de dados e algoritmos. O substrato 

técnico remete à noção de artefato. No caso do Programa Portal Único, o artefato refere-se à 

plataforma digital Portal SISCOMEX, que faz a interface entre o setor privado e governo por meio de 

uma tecnologia mais conhecida como tecnologia single window ou guichê único. 

Tal tecnologia permite ao instrumento as prerrogativas de centralizar em uma interface única via Web 

o relacionamento entre os usuários, no caso os operadores privados de comércio exterior (que podem 

ser exportador, transportador, depositário e etc...) e o governo; realizar a integração de dados entre os 

órgãos e sistemas envolvidos, eliminar as redundâncias de dados; e, por fim, empreender a gestão do 

amplo processo de exportação e importação, com acompanhamento e direcionamento dos dados e 

tarefas para os usuários. 

A dimensão da filosofia de gestão diz respeito ao sistema de conceitos que se referem aos objetos e 

objetivos do processo de racionalização que os gestores têm em mente e desejam empreender na 

criação de um instrumento (LABATUT et al., 2011). Os instrumentos não são apenas técnicas, eles 

estruturam a ação pública segundo uma lógica que lhes pertence. No caso do Portal SISCOMEX, este 

veicula objetivos familiares ao paradigma gerencialista, que apresenta como objetivo máximo o ganho 

de eficiência nas operações de comércio exterior. 

A dimensão do modelo organizacional concerne aos papéis e ao cenário coletivo envolvido no 

contexto de criação de um instrumento. Longe de almejar um emprego meramente funcionalista na 

descrição do modelo organizacional, o sentido aqui atribuído a esta dimensão refere-se ao fato de que 

quando as tecnologias são usadas de forma que permita aos atores inovar, as tarefas e os papéis 

desempenhados por estes frequentemente mudam. Nesse contexto, o Programa Portal Único se 

caracteriza, trata-se de uma estrutura de governança, envolvendo uma rede de atores que compreende 

todos os órgãos governamentais intervenientes no comércio exterior brasileiro, os quais somam 22 

entidades. Destes, dois órgãos têm papéis centrais no controle das operações de comércio exterior: o 

MDIC, representado pela SECEX, responsável pelo controle administrativo das operações de 

comércio; e o Ministério da Fazenda, representado pela RFB, que opera o controle aduaneiro. Na 

malha de atores envolvidos neste instrumento também figura o setor privado com interesses no 

comércio exterior. Aqui, questiona-se se este modelo organizacional possibilita a representação 

democrática dos interesses da sociedade de maneira mais direta em relação à ação pública veiculada 
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pelo instrumento, assim como o controle social sobre a burocracia administrativa envolvida com este 

instrumento. 

Lascoumes e Le Galès (2012) também que propõem uma distinção de níveis de observação que 

permitem capturar a ideia do todo e das partes que constituem o instrumento, assim como estas se 

relacionam, funcionam e produzem significado. Essa distinção permite a melhor reflexão e análise 

desse instrumento de ação pública. Dessa forma, Lascoumes e Le Galès (2012) distinguem 

instrumento, técnica e ferramenta. O instrumento é um tipo de instituição social; a técnica é um 

dispositivo ou artefato concreto que operacionaliza o instrumento; e, por sua vez, a ferramenta refere- 

se a um micro mecanismo dentro da técnica. 

Aplicados a este estudo, é fácil identificar um paralelo entre o Portal SISCOMEX e o instrumento, isto 

é, a percepção de que o Portal é uma instituição social, que impõe regras, regulamentos, códigos de 

conduta que determinam ou regulam o comportamento dos atores, cria ou reduz incertezas, tem efeitos 

sobre a relações de poder, ou as cristalizam, privilegiam certos atores em detrimento de outros e 

comunicam a representação de um problema. 

A técnica refere-se a um dispositivo que operacionaliza o instrumento, isto é, refere-se ao suporte de 

ordem técnica que disciplina sua viabilização. Nesse sentido, percebe-se que no arcabouço da técnica 

se inclui a dimensão do substrato técnico do Portal Siscomex. Acredita-se que as técnicas recrutadas 

para consecução das mudanças no Portal SISCOMEX sejam a tecnologia single window e o redesenho 

das operações e documentos relativos ao comércio exterior. 

As ferramentas consistem em microdispositivos dentro das técnicas. De escopo amplo, estes se 

referem a artefatos que de fato executam ou viabilizam o instrumento. No caso do Portal SISCOMEX, 

é possível conceber a analogia entre ferramentas de implementação das mudanças no Portal 

SISCOMEX e os dispositivos regulamentares do SISCOMEX e referentes ao Programa Portal Único 

de Comércio Exterior, aos seis Projetos que estruturarão a plataforma digital do Portal SISCOMEX. 

Por fim, cabe explicitar algumas representações e significados cujo instrumento Portal Siscomex é 

portador. A mensagem mais direta do Portal se refere a um projeto de desburocratização das operações 

de comércio exterior, por meio da remoção de barreiras administrativas e da facilitação do comércio. 

Este instrumento também vincula a ideia de atualização dos recursos de tecnologia, de melhoria 

processual, e revela como valores a busca da eficiência, em termos de custos e tempo, e com o fim 

último, o de aumentar a competividade e contribuir para o desenvolvimento econômico do país. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o contexto desse instrumento de ação pública, é pertinente se levar a frente a reflexão 

sobre a representação democrática nos interesses defendidos pelo Portal SISCOMEX, assim como 
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sobre a sua ferramenta que torna isso possível, os mecanismos de controle social. De fato, o grande 

problema a ser combatido como incremento dos processos de accountability social refere-se ao fato de 

que a complexidade e a elevada especificidade ou tecnicidade dos assuntos abordados, assim como as 

demandas cotidianas da administração suficientemente alta o que impede o controle democrático 

desejável na relação entre a esfera política e administrativa. No caso do Portal SISCOMEX, para 

remediar tais desafios, sugere-se começar pela informação da sociedade em espectro sobre o Portal, e 

a extensão das possibilidades de participação nos fóruns de debate sobre os projetos do programa, seja 

por meio da instituição de conselhos adjacentes, com efetiva representatividade social. 

De maneira geral, inserido no paradigma do novo desenvolvimentismo, os objetivos do Portal 

SISCOMEX estão alinhados com a iniciativa do governo brasileiro de criar ferramentas de promoção 

do crescimento interno por meio tanto do fomento interno, quanto da sua inserção no mercado 

internacional. Outra questão a ser considerada sobre os impactos da reformulação do Portal 

SISCOMEX é a de que, se, por um lado, o Programa Portal Único que opera um conjunto de 

mudanças nas operações de comércio exterior foi laureado internacionalmente e considerado exemplo 

de implementação de política para o mundo todo em razão da sua governança e da forma como foi 

estruturado; por outro lado, este, por si só, não vai solucionar o problema da baixa competitividade dos 

produtos brasileiros no mercado internacional. Uma variada gama de outros fatores como os fatores 

logísticos, infra estruturais e de densidade tecnológica continuarão a ter peso sobre a competitividade. 

A partir disso, chega-se a duas conclusões. Primeiro, a conclusão de que apesar das mudanças 

desburocratizantes introduzidas, um componente burocrático ainda permanece sobre o modelo de 

operações de comércio exterior brasileiro. Em segundo, chega-se à conclusão de que em resposta a 

essa complexidade emerge a necessidade de capacitação dos usuários dos novos sistemas e da nova 

versão Portal SISCOMEX. 
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