
　Desde que assumi o cargo de Secretário-Geral da Organização 
Mundial de Aduanas (OMA), promovi mudanças primordiais e positivas 
colocando em prática a minha visão.
Sob a minha liderança, a OMA atingiu melhoras contínuas no seu 
desempenho e elenco a seguir, alguns destaques do meu mandato.

ADVOCACIA DE ALTO NÍVEL
- Em 2016-2017, encontro com 19 chefes de Estado e vice-

chefes de Estados e de governos; 49 ministros e vice-
ministros; 28 chefes de organizações internacionais.

- Discurso em eventos de grande impacto na ONU, na OMC, no

G20, na União Africana e no Fórum Econômico Mundial.

- Conclusão de 30 memorandos de entendimentos (MOUs) com 

organizações internacionais e 20 com organizações não-governamentais.

- Adesão à Convenção de Quioto Revisada da OMA que passou

de 40 partes contratantes em 2009 para 113 em 2017, como

resultado dos encontros de alto nível.

COMUNICAÇÃO
- Adoção de outros idiomas de trabalho.
- Ampliação das publicações e conferências que contemplam

uma variedade de tópicos incluindo: TI, Operador Econômico

Autorizado (OEA) e regras de origem.

- Aprimoramento do site da OMA e das mídias sociais.

DIVERSIDADE
- Formação de um secretariado composto por 64 nacionalidades

distintas em 2017, comparado a 34 em 2008.

　Para enfrentar os novos desafios no meu último 
mandato, terei como alicerce as conquistas 
alcançadas até o presente e a minha vasta 
experiência profissional, bem como o meu sólido
contato com os diversos grupos de líderes 
políticos e formuladores de políticas. Assim, 
pretendo colocar em prática as iniciativas a seguir.

VISÃO

- Promover o papel aduaneiro multifacetado de modo a

assegurar uma Alfândega funcional e provida de recursos.

RESPONSIVIDADE
- Aduanas de transição voltadas às inovações como o

e-commerce, inteligência artificial e Big Data.

- Fortalecer as medidas das aduanas no combate às novas

ameaças de segurança/execução e fraudes financeiras.

EXECUÇÃO
- Ampliação estratégica das atividades de capacitação

fortalecendo minha sólida rede de doadores e stakeholders.

- Manutenção e atualização dos instrumentos da OMA.

PARCERIAS
- Relações colaborativas adicionais com outros membros e

ênfase especial nas atividades de negócio dos stakeholders.

- Dar continuidade ao fortalecimento da estrutura regional da

OMA.

GOVERNANÇA
- Liderar de modo a promover uma cultura de transparência,

de inclusão e integridade que incentive a participação ativa

dos membros.

DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS
- Lançamento dos Quatro Pacotes (Competitividade

Econômica, Receita, Compliance e Execução, Desenvolvimento

Organizacional) do novo Plano Estratégico.
- Expansão da Estrutura Normativa SAFE da OMA a partir do

Terceiro Pilar (Cooperação com outras agências governamentais).

- Publicação de 76 diretrizes, incluindo o Guia de Execução
do Acordo de Facilitação de Comércio da OMC (TFA) e os

Princípios do e-commerce. Ainda, nas áreas de TI: a

auditoria pós-despacho, integridade e a cooperação com as

autoridades tributárias, policiais e fiscais.

CAPACITAÇÃO
- Criação do Comitê de Capacitação
- Duplicação das atividades de capacitação para 488 no

exercício 2016-2017. Em 2010-2011, foram 200 atividades.

- Formação de um grupo de 403 especialistas credenciados.
- -Lançamento do Programa Mercator em apoio à execução do TFA.

- Expansão e fortalecimento da Estrutura Regional para a

capacitação, o compartilhamento de inteligência e

colaborações em laboratório.

CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
- Criação do Programa de Desenvolvimento de Carreiras que contou

com a participação de 65 Associados Profissionais de 45 membros.

- Criação de Programas de bolsas de estudos que formaram 235
alunos em cursos de mestrado.

- Criação do Programa Fellowship para países de língua espanhola.
- Instalação da plataforma e-learning CLiKC! que tem hoje

18.000 usuários cadastrados.
- Estabelecimento do Programa de Desenvolvimento de

Liderança e Gestão (LMD).

OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
- Lançamento das operações de fiscalização coordenadas pela

OMA a fim de combater as ameaças nas fronteiras e iniciação

de 8 projetos operacionais em 2016-2017.

- Início da participação das agências de fiscalização, regulação

e de negócios nas operações da OMA.

PESQUISAS
- Criação da Unidade de Pesquisas da OMA e publicação de

43 trabalhos de pesquisas.
- Implantação da chancela da OMA aos currículos universitários

em que  nove universidades foram reconhecidas.

APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA
- Estabelecimento do Comitê de Gestão que prepara e

compartilha os seus relatórios mensais com os membros.

- Organização do Briefing de Adidos Aduaneiros com sede em
Bruxelas.

- Manutenção de diálogos contínuos com os membros através

da Rede da vice-presidência e participação em todos os seis

Encontros de Líderes Regionais que ocorrem todos os anos.

- Implementação da publicação imediata e pontual dos

documentos da reunião.

BOA GESTÃO FINANCEIRA

- Acúmulo de um superávit de 11milhões de euros em Reservas a
partir de uma boa gestão financeira (dados de Junho de 2017).

- Como resultado, foram destinados 3 milhões de euros adicionais
da Reserva para apoiar outras atividades de capacitação.

- As contribuições dos doadores mais que dobraram: de 6,1

milhões de euros em 2007 para 13,5 milhões de euros em 2017.

MINHAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES (1) MINHA VISÃO PARA OS NOVOS DESAFIOSMINHAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES (2)



A aduana tem um papel primordial na gestão das
fronteiras facilitando o comércio legítimo, 
protegendo a sociedade das ameaças à segurança 
e recolhendo receitas. Desta forma, contribuem na 
estabilidade e prosperidade da economia global.  

A OMA passou por uma transformação significativa 
a partir de uma abordagem dinâmica que a tornou 
em uma organização ágil e eficiente sob a liderança 
do Secretário-Geral Kunio Mikuriya. 

Em um ambiente de incertezas e de constantes 
mudanças, torna-se ainda mais imprescindível 
termos um líder com visão, integridade e vasta 
experiência comprovada.

Assim, peço o seu apoio ao Kunio Mikuriya para que 
ele possa dar continuidade ao seu trabalho junto à 
comunidade aduaneira global por mais cinco anos.

Primeiro-ministro do Japão

Shinzo Abe

Visita do primeiro-ministro do Japão

Janeiro de 2018

MENSAGEM DO PRIMEIRO-MINISTRO KUNIO 
MIKURIYA
Para Secretário-Geral 
da Organização Mundial 
de Aduanas

  Japão

2009 - 

2002-2008

2001

1997-2001 

1995-1997

1993-1995

1990-1993

1989-1990 

1987-1989

1982-1984 

1981-1982

1976

Doutor em Relações Internacionais pela Universidade de 

Kent no Reino Unido

Certificado de Estudos pelo Instituto de Estudos Políticos 

de Paris, França.

Bacharelado em Direito pela, Universidade de Tóquio, Japão

2009

1979

1976

 KUNIO MIKURIYA

Secretário-Geral da OMA

Secretário-Geral Adjunto da OMA

Conselheiro (Aduaneiro), Gabinete do Ministro do

Ministério das Finanças

Diretor (Execução, Assuntos Internacionais, Política

Aduaneira), Gabinete Alfandegário e Tarifário do

Ministério das Finanças

Presidente do Comitê de Finanças da OMA (2000-2001)

Diretor (Política de Assistência, Industrial, e de 

Remuneração), Secretaria de Orçamento do 

Ministério das Finanças

Diretor (Negociações Comerciais, incluindo a 

Rodada do Uruguai no GATT/OMC e o Acordo de

Livre Comércio), Gabinete Aduaneiro e Tarifário do

Ministério das Finanças

Vice-presidente do Comitê Técnico da OMA sobre

Regras de Origem (1995)

Primeiro Secretário, Conselheiro da missão 

japonesa em Genebra no GATT/OMC

Diretor Adjunto da Divisão Jurídica da Secretaria de

Orçamento do Ministério das Finanças

Diretor Adjunto (Políticas de Justiça e Polícia) da

Secretaria de Orçamento do Ministério das Finanças

Cedido ao Banco do Japão (Banco Central)

Diretor, Escritório Regional de Impostos de Okawa,

Agência Nacional Tributária

Ingressou no Ministério das Finanças

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Informações:

TEL + 81-3-3581-8210, 
Email wco-japan@mof.go.jp
Web http://www.customs.go.jp/english/wco/election/index.htm


