
 

 

 

 
 

 

 

 

PESQUISA DE PERCEPÇÃO DA INTEGRIDADE ADUANEIRA – OMA 

CONVITE 
 

 

 

 A Receita Federal e a Organização Mundial das Aduanas (OMA) convidam a participar 
da Pesquisa de Percepção da Integridade Aduaneira. 

 Os resultados da pesquisa propiciarão importante ferramenta para avaliar como 
podemos fortalecer ainda mais a integridade na Receita Federal. Juntamente com a 
imparcialidade, o profissionalismo e a transparência, a integridade é um dos nossos valores 
fundamentais. Está presente em nosso planejamento estratégico, representando nossas 
crenças, nossa cultura e a forma como queremos ser reconhecidos. Como um dos 
intervenientes do comércio exterior, queremos saber mais sobre suas experiências e pontos 
de vista com relação à integridade na Receita Federal. Outros países do mundo, como África 
do Sul e Filipinas, estão realizando pesquisa semelhante com o apoio da WCO. 

 A sua opinião importa e pode fazer a diferença. Portanto, por favor, dedique 
apenas 15 minutos de seu tempo e participe da pesquisa! 

 A pesquisa será conduzida pela empresa de consultoria Ernst & Young, garantindo 
que as respostas sejam anônimas e a privacidade dos dados mantida. A Receita Federal 
somente terá acesso aos resultados agregados da pesquisa.  

 Na Alfândega de Guarulhos você terá a opção de participar por meio das 
Estações Móveis de Pesquisa, que serão instaladas no Auditório da Receita Federal, 
piso térreo do Armazém de Exportação no TECA, dia 02 de março das 10h às 16h.  

 Esclareço que serão observadas as normas de higiene referentes à prevenção da 
COVID-19. 

 Contamos com o engajamento de importadores, exportadores, transportadores, 

concessionárias, despachantes e demais intervenientes do comércio exterior nesta 

importante iniciativa, que nos ajudará a implantar ações estratégicas para uma RFB ainda 

mais ética e transparente, e no cumprimento de nossa missão, de gerir eficazmente o sistema 

tributário e aduaneiro - contribuindo com bem-estar social do país.  

 Atenciosamente, 

 

               
 

 

Assinado digitalmente 

ANDRÉ LUIZ GONÇALVES MARTINS 

Delegado da ALF/GRU 

 

 


