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A todo o vapor

Comjovem inicia o ano programando calendário
para 2012.
Por Graciele Santos

unidade em Uruguaiana Giuliano Duarte Paz.
O assistente de negócios da Hoff, Carlos Eduardo

A Comissão de Jovens Empresários e Executivos

Bertê realizou uma apresentação comercial e de

do Transporte de Uruguaiana (Comjovem) iniciou o

conhecimento dos principais segmentos em que a Hoff

ano em plena atividade trazendo para sua reunião

atua em parceria com a Bridgestone Bandag.

mensal a apresentação do “Projeto Comjovem 2012”.

Especializada no atendimento ao setor de frota e aos

A programação para todo o ano, já está pré

caminhoneiros autônomos, a marca oferece soluções

estipulada e contempla a realização de palestras,

completas em pneus novos, recapagens e serviços para

seminários e visitas técnicas à fabricas e unidades de

caminhões e ônibus, com profissionais (técnicos e

produção de produtos e serviços oferecidos no

vendedores) capacitados para orientar os clientes sobre

mercado para o público do transporte.

as características e aplicação correta de cada produto.

Estiveram presentes como convidados neste

Durante a reunião foram apresentados os novos

encontro o gerente comercial, o assistente de negócios

integrantes da Comissão: Leandro Santamaria (Trans

de frota e o representante da unidade Uruguaiana da

Schimitz); Fernando Sagrilo (Novo Cargo) e Marcelo

Hoff, Gilnei Rigon, Carlos Bertê e Alex Madeira,

Nascimento (Mondial Cargo).

respectivamente. Também marcaram presença o
diretor da Atual Pneus Francisco Möller e o gerente da
06
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CNT

Cuidados para a eficiência

CNT e Sest Senat lançam manual sobre
procedimentos para garantir benefícios ambientais e
econômicos pelo uso do óleo diesel B
Por Cynthia Castro

O óleo diesel B, comercializado atualmente no
Brasil, consiste em uma mistura do diesel com um
percentual de 5% de biodiesel, sendo conhecido
também como B5. Essa adição de biodiesel
proporciona benefícios ambientais e estratégicos para
o país. Mas para que tais resultados sejam alcançados,
é necessário adotar alguns procedimentos após a
produção do combustível. Cuidados no transporte, no
recebimento, no armazenamento e também em relação
ao uso são fundamentais para que a eficiência do óleo
diesel B seja percebida.
E para orientar o setor de transporte de cargas e de
passageiros sobre como proceder, a CNT e o Sest
Senat lançaram em fevereiro o manual
“Procedimentos para a Preservação da Qualidade do
Óleo Diesel B”. O documento, elaborado no âmbito do
Despoluir – Programa Ambiental do Transporte, pode
ser consultado na íntegra no site www.cnt.org.br.

Quem quiser a versão impressa deve fazer uma
solicitação no endereço eletrônico.
Na medida em que as ações forem incorporadas às
rotinas dos transportadores, com melhor gestão dos
combustíveis e aperfeiçoamento do sistema de
armazenamento, haverá redução de custos e efetivos
ganhos ambientais, devido ao melhor desempenho dos
veículos, menor desgaste dos motores e melhor
eficiência energética. Em relação ao uso dos veículos,
por exemplo, é necessário efetuar a limpeza ou troca do
tanque em veículos antigos, pois o óleo diesel B pode
trazer impurezas ao motor.
A água é um dos principais contaminantes do óleo
diesel B. Conforme algumas especificações da ANP
(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis), logo quando sai das usinas, se o
caminhão tanque estiver em condições impróprias, o
combustível poderá ser contaminado e ter o índice de
umidade elevado. Também é importante que os tanques
de armazenagem que receberão o combustível estejam
totalmente limpos.
Despoluir
O programa Despoluir, desenvolvido desde julho
de 2007, acompanha e apoia iniciativas voltadas à
evolução da qualidade do diesel e busca disseminar
informações ambientais do setor. O presidente da CNT
e do Sest Senat, senador Clésio Andrade, reforça que a
proposta do documento lançado em fevereiro é
“aprimorar as práticas do setor, adotando formas mais
corretas e eficientes de manuseio do óleo diesel B”.
Clésio Andrade disse ainda que as informações
servirão como um guia não apenas para os técnicos
responsáveis pela coordenação e pela manutenção de
frotas, como também para todos os profissionais
ligados à gestão das empresas. “A preocupação com a
qualidade do diesel vendido no Brasil e o nível de
emissão de poluentes da atividade transportadora são
dois temas fundamentais na pauta da CNT e do Sest
Senat.”
www.abti.org.br
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Internacional

Nova política
Seguro para o Transporte Rodoviário
Internacional é novidade no mercado

aplicáveis que possam atingir tanto as mercadorias
transportadas como os veículos que se admitam

Por Graciele Santos

A falta de recursos de defesa jurídica internacional

temporariamente nos territórios dos países.

dos transportadores quando em território argentino,

Mediante a essa regra, a apreensão do caminhão

sempre causou desconforto aos empresários

em caso de roubo em território argentino da mercadoria

brasileiros. Uma preocupação existente há anos no

em trânsito, era o que mais inquietava os

transporte rodoviário internacional de cargas, sempre

transportadores, pois não lhes era permitido

foi motivo de grandes discussões em reuniões do

movimentar com o caminhão, tão pouco trazê-lo de

Mercosul.

volta ao seu país de origem, sem que fossem pagos os

O seguro no transporte internacional é

impostos da mercadoria roubada.

indispensável para as empresas que realizam a

Hoje, a realidade é outra. Uma nova política de

transação, pois previne os prejuízos durante a cadeia de

apólice única de cobertura de direitos aduaneiros irá

distribuição de produtos perante roubo de mercadoria

garantir a trafegabilidade do veículo, mesmo após o

em trânsito.

roubo.

Uma das principais preocupações quanto ao

Trata-se de uma resposta à necessidade das

seguro internacional está descrita no Acordo sobre

empresas de transporte e seus agentes. Um instrumento

Transporte Internacional Terrestre (ATIT) em anexo I,

de apoio, no caso de trânsito de mercadorias dentro do

capítulo VII.

território argentino, onde o beneficiário direto da

Segundo o ATIT, os veículos das empresas
autorizadas, habilitados a realizar transporte

apólice é a Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).

internacional de acordo com o presente Acordo, são de

Na verdade, o Código Aduaneiro da Argentina

pleno direito, a única garantia para responder pelos

prevê que em caso de roubo de uma mercadoria em

gravames e sanções pecuniárias eventualmente

trânsito, no território argentino, a mesma será tida
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de seguro
como para consumo de mercado interno, assim, a

Cootranscau, Gladys Vinci, esse seguro será

aduana interpretará que os impostos dessa mercadoria

fundamental para sanar uma demanda existente há 20

deverão ser cobrados. Neste caso a transportadora e seu

anos. “Acredito que a partir deste seguro, os

agente de transporte serão responsáveis pelo

transportadores, clientes e agentes aduaneiros terão

pagamento dos tributos e gravames desta mercadoria.

uma maior tranquilidade quanto ao roubo de cargas. O

Luis Andrés Ricchini, assessor comercial da
corretora Elizabeth Volonté, empresa representante da

custo benefício é enorme e meu conceito é que será
indispensável para o transporte internacional”.

Companhia de Seguros de Transporte Hanseatia, de

Gladys comenta do surto de roubos de cargas em

Buenos Aires (AR), explica que esta nova política,

2004. “Sofremos muito nessa época e não tínhamos

possibilita ao transportador a cobertura do pagamento

nada parecido com esse seguro que nos amparasse

dos direitos aduaneiros, tarifas ou outro custo que se

tendo nós, que cobrir riscos incalculáveis”, lembrou.

aplique no caso de perda ou roubo de mercadorias

A corretora Elizabeth Volonté, possui

durante o transporte terrestre pela Argentina. “Este é o

exclusividade sobre a apólice com a Companhia

diferencial. Não haverá mais a necessidade do veículo

Hanseatica e esta a par do projeto a nível nacional,

ficar como garantia de pagamento em território

possuindo um convênio com a ABTI e seus associados.

argentino”.

Você poderá obter maiores informações sobre este

Na opinião da assessora internacional da

seguro diretamente com a Associação.

Fronteiras

Jaguarão em desenvolvimento
Fronteira com o Uruguai obtém grandes
conquistas em prol do comércio exterior
Por Graciele Santos

No encontro realizado no porto seco de Jaguarão
(RS/BR), fronteira com Rio Branco (UY) entre a
Associação Brasileira de Transportadores
Internacionais (ABTI), transportadores, Elog e
representantes da Receita Federal, foram debatidas
soluções para suprir necessidades operacionais
naquela fronteira.
A Receita esteve representada pela auditora chefe,
Priscilla Ferreira, o supervisor do porto Andre Callas, e
o auditor Leandro Tessaro.
Em destaque, o fato referente a redução do quadro
de servidores. O número consiste em menos de 40% do
quadro, acarretando na adoção de novos
procedimentos de adequação. As operações noturnas
foi um dos novos procedimentos, onde os veículos em
lastre passaram a ser impedidos de cruzar a fronteira.
O gerente executivo da ABTI, Guilherme Boger,
pontuou os trabalhos de agilização em fronteiras que
estão sendo pauta permanente da entidade em âmbito
nacional e internacional. Destacou a importância da
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aproximação com os órgãos e transportadores nas
fronteiras, entre os órgãos anuentes e demais
operadores. “Desta forma conseguiremos obter
conquistas em prol do comércio exterior, inclusive no
que se refere ao tempo das exportações brasileiras”.
O gerente de divisão de operação alfandegada da
região sul da Elog, Antonio da Rocha e o diretor de
negócios e operações da região sul, Marcelo Brandão,
também participaram da reunião. Foram informados os
presentes, sobre os investimentos de infraestrutura
realizados no porto. Foram adquiridas novas
empilhadeiras, geradores e materiais de tecnologia da
informação. Além de melhorias no pátio, armazém e
ajuste nas condições de trabalho dos colaboradores e
parceiros. “Através destas ações conseguimos gerar
um crescimento sócio econômico para o município de
Jaguarão e toda a cadeia logística da região”, comentou
Antonio.
Na conclusão, após apresentados os pleitos e as
possíveis soluções a serem colocadas em prática
através da Inspetoria local, aguarda-se uma publicação
com as novas medidas em estudo pela Receita.

Entrevista

Estatuto do Motorista
Na edição passada, a Cenário do Transporte
relatou a visão do Transportador perante as idéias
desenvolvidas e as dificuldades encontradas no
desenvolvimento do Projeto de Lei Estatuto do
Motorista. Demonstramos a visão do transportados e
da Associação Brasileira de Transportadores
Internacionais (ABTI), uma das principais entidades
envolvidas no processo juntamente com o autor do
projeto, Senador Paulo Paim.
Nesta edição, a Cenário do Transporte teve a
oportunidade de conversar com o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Cargas
Líquidas, Secas, Inflamáveis, explosiva e refrigerada
de linhas internacionais do Rio Grande do Sul
(Sindimercosul), Jorge Frizzo e saber, qual o
posicionamento e a visão dos Motoristas, perante o
Estatuto.
Eis a entrevista.
Cenário - Quais são as principais reivindicações
dos motoristas para o Estatuto?
Frizzo - O Sindicato dos Trabalhadores em
Transportes de Cargas Líquidas, Secas, Inflamáveis,
explosiva e refrigerada de linhas internacionais do Rio
Grande do Sul (Sindimercosul) tem entre suas
principais reivindicações:
·carga horária dos trabalhadores;
·aposentadoria aos 25 anos de trabalho;
·equiparação do tempo de direção dos autônomos
e estrangeiros com a dos trabalhadores evitando
concorrência desleal entre as categorias.
·Pontos de apoio para os motoristas nas rodovias
12
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(estacionamento, alimentação, área de lazer,
segurança)
Cenário – Existe alguma conseqüência que os
motoristas poderão sofrer mediante a alguma decisão
mal interpretada que esteja para ser fixada no estatuto?
Frizzo - Caso não sejam levadas em consideração
as peculiaridades existentes na categoria, poderemos
sofrer com decisões que vão contra nossas demandas,
tais como:
·controle de jornada rigoroso;

na visão do próprio motorista
necessidades do transporte internacional que
possui como principais dificuldades regulamentar o
motorista estrangeiro inserindo-o nas normas da
legislação brasileira e buscar soluções para o efetivo
controle da jornada de trabalho de todo e qualquer
motorista, quando em viagem ao exterior.
Cenário - O que falta para a aprovação e definição
do Estatuto?
Frizzo - Devida a existência de diversas
categorias de motoristas profissionais, é necessária o
estudo detalhado de cada uma delas e sua respectiva
legislação. Também é necessário definir, e nisso existe
uma prioridade, o respectivo horário de trabalho de
cada uma dessas categorias.
Cenário - Qual será o próximo passo em 2012?
Frizzo - É necessário que busquemos junto aos
órgãos e autoridades competentes as definições de cada
categoria e seus segmentos.
·distinção entre autônomos, estrangeiros e
empregados
·ineficácia na construção de pontos de apoio
·descaso na regulamentação referente a
aposentadoria aos 25 anos de trabalho.
Cenário - Qual seria a melhor opção para os
motoristas do TRIC?
Frizzo - Temos como princípio básico adequar o
Projeto de Lei da Câmara 319 ou PLC 319/2009 ao
Estatuto. Através desta ação, buscaremos atender as

Cenário - Quais os benefícios que o motorista terá
com o estatuto?
Frizzo - Caso atendidas as reivindicações feitas
pelos representantes das categorias, não somente os
motoristas serão beneficiados mas também, empresas e
sociedade em geral, através de:
·redução em grande escala de acidentes;
·motorista com tempo de descanso e lazer descrito
por lei;
·vida mais saudável e menos sedentária.
www.abti.org.br
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RNTRCl

RNTRC recadastrou o
dobro de veículos do que
em 2010
Desde o início da implementação do Registro

terceiros e mediante remuneração, terão que atender

Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas

aos requisitos da referida Resolução para se

(RNTRC) no Brasil, a Agência Nacional de Transporte

registrarem no RNTRC.

Terrestre (ANTT) vem conseguindo obter um maior
grau de conhecimento e formalização de todo o setor.
As regras padronizadas, a eliminação da

O Registro é obrigatório e acarretará multa ao
transportador que não realizar o recadastramento,
podendo ter seu registro suspenso e ser multado.

concorrência predatória, a profissionalização do setor,

A Agência Nacional de Transportes Terrestres

são apenas alguns dos inúmeros benefícios que o

(ANTT) fechou 2011 com um balanço de 99.122 mil

embarcador, transportador e também a sociedade

novos cadastrados no registro, 21.736 a mais que no

ganharam com essa medida.

ano passado. Já no recadastramento o número cresceu

Mediante a Resolução nº 3056, de 12 de março de

mais de 50%. Foram quase 123 mil recadastrados.

2009, e suas alterações as Empresas de Transporte de

Entre as categorias de transportadores (TAC, ETC

Cargas (ETC's), as Cooperativas de Transporte de

E CTC), os autônomos estão em maior número de

Cargas (CTC's) e os Transportadores Autônomos de

registros em todo o país. São mais de 550 mil registros,

Cargas (TAC's), que praticam atividade econômica de

o que chega a atingir quase 750 mil veículos, desde o

transporte rodoviário de cargas no Brasil, por conta de

início do RNTRC.

14
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Confira o comparativo das categorias no gráfico
abaixo.

estipulado até dezembro de 2010, já tenham efetuado
suas devidas atualizações e renovações. Hoje o
movimento maior, consiste no registro de novas
empresas que estão entrando no mercado ou então
quando há renovação de frota”, diz ele.
Segundo Francisco Rocha Neto, Gerente de
Transporte Autorizado de Cargas da ANTT, referente
aos veículos devidamente registrados no RNTRC,
pertencentes à categoria de aluguel, ou seja, veículo
com placa vermelha, a idade média da frota obteve uma
pequena redução. “Em 2010, antes do
recadastramento, a idade média em anos, era de 16,9

Hoje a frota brasileira registrada, ultrapassa 1,6
milhões de veículos.

somando-se TAC, ETC E CTC. A média atual é de 13,6
anos, uma redução de um pouco mais que três anos”.

Na opinião de Amarildo Fernandes, coordenador

As multas previstas para aqueles que não

do RNTRC, na Associação Brasileira de

cumprirem com a legislação pode variar de R$ 550 a

Transportadores Internacionais (ABTI), que é um dos

R$ 5 mil.

postos autorizados pela ANTT a realizar o registro, a

A Agência vem realizando em todo o país,

demanda tem reduzido gradativamente. “Acredito que

operações de fiscalização, solicitando dos

as empresas preocupadas em cumprir o calendário

transportadores o certificado obrigatório.

Internacional

Perca na economia do Brasil
DJAI já resulta em perdas nas exportações
brasileiras
Vista inicialmente como mais uma, das tantas
licenças de importação, impostas pela a Argentina, a
Declaração Jurada Antecipada de Importação (DJAI),
já sustenta um número visível de perda econômica para
os transportadores brasileiros.
A nova exigência do governo argentino que entrou

Tadeu comenta que, embora a DJAI esteja sendo

em vigor em 1ª de fevereiro deste ano, balançou

vista como mais um empecilho para os transportadores

novamente as relações comerciais dos dois principais
parceiros do Mercosul, Brasil e Argentina.
Segundo o assessor jurídico da Associação
Brasileira de Transportadores Internacionais (ABTI),

brasileiros, retardando o carregamento de suas
exportações, não deixa de ser um mérito da Argentina.
“Infelizmente com essa medida, a Argentina
demonstra estar mais uma vez, à frente do Brasil,
perante as regras da Organização Mundial de Aduanas

Tadeu Campelo já se constatou nas fronteiras da região
(OMA)”, considerou.
Sul, uma perda aproximada de 400 carregamentos em
comparação ao mesmo período do ano passado. “A
perda dessas importações pode chegar a R$ 500
milhões”, diz ele.

Com essa nova imposição, o transit time (tempo
de trânsito) dos caminhões, sofreu um impacto
consideravelmente negativo. Um acréscimo de quase
50%, segundo o gerente da Qbox Transportes, Celso

No gráfico abaixo identificamos claramente a

Monteiro. “Um transit time entre Curitiba e Buenos

redução de carregamentos em um dos portos atingidos

Aires normalmente é feito em 7 dias, porém não

por essa medida, localizado em Uruguaiana (RS)

estamos conseguindo realizar esta operação em menos

fronteira com Paso de Libres (AR).

de 12 dias”, exemplificou.

16
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Legislação

Conta-Frete
Fiscalização punitiva poderá entrar em vigor a
qualquer momento

a conta-frete, seu funcionamento, regras e
determinações.

Por Graciele Santos

A Agência Nacional de Transportes Terrestres

A conta-frete já se encontra em plena vigência

(ANTT) regulamentou em 19 de abril de 2011 e

desde abril de 2011. Primeiramente de maneira

publicou no Diário Oficial da União em 27 de abril de

instrutiva e educativa, até que todos se adaptem as

2011, a Resolução nº 3.658, que trata do acréscimo do

novas regras e conheçam seu funcionamento.

artigo 5º-A a lei nº 11.442 de 05 de janeiro de 2007, que

A fiscalização punitiva ainda não está prevista,

dispõe sobre o pagamento de frete ao Transportador

pois foram necessários alguns ajustes no sistema da

Autônomo de Cargas.

ANTT para que o mesmo contemplasse diversas

O texto principal do artigo 5º-A define que o

formas de operação de transporte. Porém, o gerente da

pagamento de frete do Transporte Rodoviário de

ANTT, Wilbert Junquilho alerta que “a fiscalização

Cargas (TRC) ao Transportador Autônomo de Cargas

punitiva poderá acontecer a qualquer momento, assim

(TAC), deverá ser efetuado por meio de crédito em

que os problemas de sistema forem resolvidos”.

conta de depósito mantida em instituição bancária ou

Contudo, já existem dez empresas habilitadas pela

por qualquer outro meio de pagamento regulamentado

Agência para realizarem o Pagamento Eletrônico de

pela ANTT.

Frete (PEF). Segundo a Agência, um número de mil

Uma resolução criada para proteger o TAC da
informalidade, tornando o processo mais ágil e

Códigos Identificadores da Operação de Transportes
(CIOT) vem sendo emitidos diariamente.

confiável, tanto para os operadores envolvidos, quanto

Conforme o capítulo IV da Resolução nº

para o Governo, que poderá ter um maior controle

3658/2011, as multas àqueles que não se adaptarem ao

sobre as operações do TRC.

novo sistema poderão varias de R$ 550 a R$ 10,5 mil

Sendo o novo sistema totalmente inovador e
moderno, os operadores ainda possuem dúvidas sobre

18
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ou o que é pior, o cancelamento do Registro Nacional
de Transporte Rodoviário de Cargas (RNTRC).

Wilbert explica que o sistema terá como principal
benefício garantir ao transportador autônomo o

contas ao governo de sua movimentação e também
para acabar com a competição desleal.

recebimento do valor real de seu frete, sem que haja

O setor do Transporte Rodoviário Nacional de

deságio praticado, como ocorria na utilização da antiga

Cargas vem procurando benefícios e maior viabilidade

carta frete. “As empresas com frota de até três veículos

nas operações para as empresas e autônomos, por isso

estão sujeitas as mesmas regras do TAC”, lembrou.

há a necessidade de não sermos céticos e acreditarmos

A conta-frete veio para minimizar ao máximo a
informalidade de muitas empresas que não prestam

neste novo sistema que beneficiará todos os envolvidos
na cadeia do TRC.

www.abti.org.br
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Intermodal

Grande evento,
A Intermodal vem sendo um grande evento no
setor, e este ano promete impactar.
Por Graciele Santos

Os desafios para a feira que é considerado o maior
evento de transporte de carga, logística e comércio
internacional das Américas, cresce ano a ano. A
Intermodal South América, que está em sua 18ª edição
pretende ultrapassar a marca dos 43 mil visitantes da
edição anterior.
Com o propósito principal em ser um viabilizador
da interação e do desenvolvimento para as empresas
que atuam direta ou indiretamente nos setores de
logística, transporte de carga e comércio exterior, a
Intermodal contará com mais de 550 expositores de 22

Itinerante do Mercosul (SIMERCO). “Um seminário

países. Nesta edição, a novidade são expositores na

extremamente importante para os expositores e

área externa do pavilhão principal totalizando 35 mil

visitantes da Intermodal” segundo Michael. A

m², onde serão acomodados equipamentos de vários

Associação Brasileira de Transportadores

modais, acrescentando desta forma, 50 novas empresas

Internacionais (ABTI), entidade responsável pelo

dentro da feira.

evento, brevemente divulgará através do seu portal

Na opinião do gerente da Feira, Michael Fine, “o
indicador para esse crescimento significativo, aponta

www.abti.org.br todas as informações do evento, bem
como programação de palestras e inscrição.

um investimento das companhias na prospecção de

O gerente da feira comenta ainda que, as empresas

novos negócios dentro da Intermodal. Setores como o

expositoras costumam utilizar a Intermodal como

de transporte aéreo, rodoviário e dos condomínios

vitrine para seus lançamentos mais importantes e

logísticos, ganharam muita representatividade na feira

aproveitam a grande concentração de profissionais que

e obtiveram um crescimento expressivo”, destacou o

visitam a feira para destacar seus equipamentos e

gerente.

soluções logísticas, de modo geral.

Paralelos à Intermodal, também ocorrem eventos

Com a ABTI não será diferente. A Associação em

como fóruns, palestras e conferências. Entre esses

parceria com a Apex-Brasil marcará presença no

eventos, acontecerá a 10ª edição do Seminário

evento. Em seu stand estão programadas várias
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grandes resultados

atividades destinadas ao Transporte Rodoviário

No espaço da ABTI e APEX, já estão confirmadas

Internacional de Cargas onde, uma delas, será o

a presença de importadores e exportadores do Chile,

lançamento do “Transitando no Exterior”. Um guia

Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolivia, pertencentes

prático, possuindo as normativas para àqueles que

as principais câmara de comércio dos países. Os

transitam em solo estrangeiro.

importadores e exportadores, estarão realizando

Conforme o presidente da ABTI, José Carlos

rodadas de negócios entre transportadores e

Becker o intuito da parceria entre a Associação com a

despachantes, objetivando fomentar as relações

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e

comerciais para as empresas cadastradas no projeto.

Investimentos (Apex-Brasil) é o de “fomentar a cadeia

O presidente explica que se trata do Projeto

logística internacional, aproximando e criando novas

Comprador. “Em anos anteriores, tivemos grande êxito

relações comerciais entre os transportadores

com esse projeto alcançando negociações aproximadas

internacionais, importadores e exportadores”.

no valor de U$ 2,2 milhões em fretes. Este ano

A feira contempla os principais players do

pretendemos ultrapassar essa meta”, afirmou Becker.

comércio exterior no âmbito mundial, com renomado

Para maiores informações de como participar das

reconhecimento por seus operadores junto ao sucesso

rodadas de negócios no estande da ABTI e APEX na

de anos anteriores. “Trata-se de um grande encontro de

Intermodal, as empresas poderão entrar em contato

negócios”, afirma Becker.

diretamente na ABTI através do fone (55)-3413-2828.
www.abti.org.br
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Intermodal

Na busca de clientes
Mercovia estreitará negócios na Intermodal
Diante dos investimentos propostos e notório
crescimento na movimentação de cargas dentro do
Centro Unificado de Fronteira (CUF), localizado em
São Borja (RS), fronteira com Santo Tomé (AR), a
concessionária administradora do porto Mercovia S/A,
será novamente em 2012 uma das empresas
expositoras na Intermodal South America.
De acordo com o presidente da Mercovia, José
Luis Vazzoler, está garantida a agilidade na
performance operacional, que garante a redução do
transit-time. “Conseguimos através de muito esforço,
otimizar toda a etapa de operação. O ingresso no pátio
aduaneiro e a liberação por ambos os países, é o
diferencial da Mercovia, através de uma estrutura
moderna e planificada”, destaca Vassoler.
“A participação na Intermodal 2012 visa a
22

www.abti.org.br

demonstração de nossos serviços ao mercado, onde
poderemos estreitar nosso relacionamento com
clientes já consolidados”, diz o presidente, se referindo
aos segmentos automotivo e alimentício.
Com um número de 95 mil caminhões cruzando
por esta fronteira em 2011, a Mercovia atingiu a marca
de 9% de crescimento no intercâmbio comercial entre
Brasil e Argentina, o que em valores somam U$ 10,3
bilhões.
Com a consolidação deste desempenho e de novos
projetos, a fronteira São Borja/ Santo Tomé está
posicionada como uma referência no Mercosul.
A empresa já é reconhecida pela sua eficiência
operacional e pelo alto nível de exigência dos
processos logísticos Just in Time, e é com esse
propósito que ofertará destaque ao público presente na
Intermodal.

Fronteiras

MAPA aumentará servidores
Aumento de Servidores do MAPA será atendido
pela Superintendência do Estado do RS
Por Graciele Santos

Uma busca de solução na redução contínua no
quadro de servidores públicos em atividades nas
fronteiras do estado, que já ocorre a cerca de quatro (4)
anos, foi o tema da reunião realizada em fevereiro, pela
Associação Brasileira de Transportadores
Internacionais (ABTI) com a Superintendência do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
em Porto Alegre.
A ABTI acompanhada de representantes da
Concessionária Elog, Sdaergs e Assessoria de
Gabinete do Deputado Estadual Frederico Antunes
(PP), se reuniu com o Superintendente do Ministério,
Francisco Natal e com a Chefe da DDA.SFA-RS, Ana
Lúcia dos Santos, onde pontuou a demanda existente
de servidores do MAPA nas fronteiras gaúchas.
O desequilíbrio econômico que acarreta a falta de
servidores reflete diretamente na quantidade de
volume de importação e exportação de produtos como
pescados, frutas e grãos. “Tais produtos eram
diariamente encontrados nos portos secos do estado
porém, estão reduzindo gradativamente, devido as
dificuldades operacionais encontradas”, comenta o
gerente da ABTI, Guilherme Boger.
A Associação solicitou ao MAPA um
planejamento com relação ao período de férias dos
servidores que estão alocados nas fronteiras, tendo em
vista que, as operações de transporte rodoviário
internacional são diárias e não possuem pausas durante
o ano.
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A Chefe, Ana Lúcia expôs que já está previsto para
2013 o deslocamento provisório de servidores para
determinados pontos de fronteira em determinados
períodos, a fim de amenizar esta demanda.
A medida que impede o fracionamento de cargas
de produtos vegetais, IN-51 nov/2011 também foi
colocada em pauta. Segundo o Superintendente,
Francisco o Ministério cometeu um equívoco.
“Entendemos que foi uma falha muito grande, devendo
o MAPA tomar uma solução urgente sobre o tema. Essa
medida não tem caráter protecionista e atinge
pontualmente o Transporte Rodoviário Internacional
de Cargas”, comentou.
“A ABTI tem como informação que apenas o
MAPA-RS está impedindo o fracionamento,
prejudicando o grande volume de produtos vegetais
que aguardam em fronteiras para adentrarem ao país
via modal rodoviário de cargas”, destaca Boger.
Ficou agendada para a próxima semana, uma
reunião com o secretário executivo da Agricultura,
José Carlos Vaz, onde o tema fará parte das discussões
entre a superintendência. ABTI afirmou que o
entendimento jurídico de equivoco já foi assumido
pelo Ministério em Brasília- DF, onde aguarda
tramitações da nova IN ou alteração com as devidas
conclusões sobre o fracionamento.
Carências dos Portos
Na reunião foram citadas algumas das carências
críticas existentes nos portos secos das fronteiras
gaúchas.

necessitam da intervenção de médicos veterinários e
engenheiros agrônomos do MAPA.
Solicitações
Em documento entregue e protocolado, as
demandas urgentes a serem solicitadas pela ABTI à
Superintendência do Estado do Rio Grande do Sul
foram:

·Porto Seco de São Borja (RS) fronteira com
Santo Tomé (AR) - faltam médicos veterinários. O
volume de mercadorias é considerável e necessita da
intervenção do Ministério.
·Porto Seco de Livramento (RS) fronteira com
Rivera (UY) - necessitam servidores. A Unidade de
Vigilância Sanitária (UVAGRO) possuía até 2010, três
fiscais Engenheiros Agrônomos, fornecendo
atendimento ao Porto. Porém, hoje, o quadro se reduz a
apenas um fiscal, devida a transferência dos servidores.
A situação de Livramento torna-se ainda mais
preocupante, pois o mesmo fiscal atende os recintos
alfandegados do modal ferroviário e rodoviário e
também a cidade vizinha de Quaraí, quando período de
férias do fiscal local.
·Necessidades desta natureza se estendem
também para os portos de Itaqui, Uruguaiana, Quaraí,
Barra do Quaraí e Jaguarão, cidades onde possuem
volumes consideráveis de operações, cujos produtos

·Aumento do quadro de servidores no porto de
São Borja, sendo contemplado com um fiscal
veterinário;
·Reativação do posto de controle localizado no
município da Barra do Quaraí (RS) fronteira com
Artigas (UY), objetivando atender as novas operações
de importações de grãos pelo modal rodoviário;
·Reforço de servidores na fronteira de Santana do
Livramento;
Nomeação
Em audiência realizada em Brasília com o
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Mendes Ribeiro Filho e com o Diretor de Política
Agrícola, Caio Rocha, o Deputado Estadual, Frederico
Antunes (PP) recebeu a notícia que além do concurso
público programado para 2012, serão nomeados ainda
em março, 12 novos fiscais para o controle sanitário,
fitossanitário e zoossanitário de mercadorias e
produtos.
Segundo o Ministro Mendes Ribeiro, “o propósito
é que no mínimo três, desses doze servidores sejam
alocados nas fronteiras do Rio Grande do Sul”.

www.abti.org.br

25

Evento

Novo Convênio
ABTI assina convênio com Banrisul e Cotrijal
Por Graciele Santos

A 13ª edição da Expodireto Cotrijal, maior feira do
Agronegócio do Brasil e da América Latina, realizada
na cidade de Não Me Toque (RS) iniciou com recorde
de público. Superando os últimos três anos, com uma
estimativa de mais de 100 mil visitantes.
O parque de exposições ofereceu aos visitantes,
468 expositores distribuídos em uma área de 84
hectares. Conforme o presidente da feira e da Cotrijal,
Nei César Mânica, “as expectativas foram superadas,
através da mobilização, planejamento e ampliação do
parque”.
Segundo ele, um destaque maior está no pavilhão
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internacional, que teve seu tamanho triplicado e a
participação de cerca de 70 países, podendo alcançar
mais de 2 mil rodadas de negócio até o final da feira.
Na segunda-feira a Rodada do Arroz atraiu vários
empresários. O assessor internacional da ABTI,
Evaldo Junior comentou: “Aqui ocorrem as rodadas de
negócio entre importadores convidados com as
empresas vendedoras brasileiras. A ABTI através do
projeto comprador, se destaca em proporcionar
geração de negócios para os transportadores e com
isso, beneficia seus associados”, comentou ele.
Novidades
No quarto dia da feira, a direção da Cotrijal
Coooperativa Agropecuária e Industrial, o Banrisul e a

Associação Brasileira de Transportadores
Internacionais (ABTI) realizaram o lançamento de
uma nova linha de crédito, firmando um convênio.
Com o intuito de facilitar a participação de
empresários e empresas em eventos e missões
internacionais, a linha de crédito Inovação e
Tecnologia visa não comprometer o fluxo de crédito
existente.
O presidente do Banrisul, Túlio Zamin explica que
“a ideia é oferecer perspectivas de avanço e de
rentabilidade aos negócios, pois se trata de uma linha
de crédito especial que tem por objetivo o incentivo à
inovação e tecnologia”.
Túlio explica que o novo produto foi concebido a
partir de discussões com lideranças de entidades
representativas de classe, como a Fiergs, a Federasul, e
a própria Cotrijal. "É uma ferramenta de auxílio que
permite realizar operações como saques, o pagamento
de passagens e a locação de estandes em eventos e

rodadas de negócios que ocorram dentro ou fora do
país. O banco quer com isso fomentar a possibilidade
do empresário ou da empresa se organizar melhor,
estabelecendo uma maior relação comercial com o
cliente", detalha Zamin. O serviço é disponibilizado
para clientes e não clientes da instituição financeira.
O presidente da ABTI José Carlos Becker
agradeceu a parceria e comentou que ações desta
magnitude é que fazem o transporte de mercadorias
crescer no país. “Nossos transportadores terão a
oportunidade de contatar empresários de outros países,
viabilizando uma ampliação em suas negociações”.
Assinaram o convênio os presidentes da Cotrijal e
da feira Nei César Mânica, do Banrisul Túlio Zamim e
da ABTI, José Carlos Becker.
O Cartão Banrisul Pré-Pago, é protegido por chip,
senha e assinatura, e pode ser carregado ou recarregado
em Dólar Americano ou Euro com a contratação da
linha de crédito especial do Banrisul.
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Associado

Família do Transporte realiza evento

em homenagem às mulheres
Entidades e empresas do transporte se reúnem
em comemoração ao dia da mulher
Por Luana Haubert / Coopercarga

”Na direção: Família do Transporte para a mulher
concordiense”. Foi com esse tema que a Família do
Transporte – Coopercarga, Fabet, Setcom, Sest Senat,
Sicoob Transcredi e Afetran, abriu a Semana da Mulher
em Concórdia, em comemoração ao Dia da Mulher,
comemorado em 08 de março.
O evento aconteceu nas dependências da Fabet e
proporcionou inúmeras atividades para as
participantes. Assuntos cuidadosamente escolhidos
abrangendo diferentes áreas, a fim de propiciar uma
tarde diferente ao público feminino que se fez presente.
Cerca de 100 mulheres participaram de atividades
sobre Moda, Estética, Educação Financeira, Direção
Econômica, Mecânica e Estacionamento de Ré. Isso
tudo acompanhado de um coquetel e mateada com
chimarrão e tererê.
Para uma das participantes da programação,
Solimar Ampese, a variedade de atividades deixou o
evento atrativo. “Achei interessante envolver dicas de
beleza, saúde e moda e ao mesmo tempo falar sobre
educação financeira, direção econômica, mecânica,
troca de pneus e estacionamento de ré. Sem contar na
integração; a tarde foi diferente a agradável”, afirma.
O evento da Família do Transporte faz parte do
projeto Mulheres em Foco 2012 e Momento Mulher,
realizado pela Coopercarga, Fabet, Sesc, Prefeitura de
Concórdia e Conselho Municipal da Mulher e que
conta com o apoio de 12 entidades do município –
Fundação Municipal de Cultura, CDL, Setcom, Sest
Senat, Afetran, UnC, Simproeste, Sindicato das
28
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Empregadas Domésticas, APLER, Sindicato dos
Bancários, Rede Feminina de Combate ao Câncer e
Sicoob Transcredi.
Também fizeram parte das atividades da Semana
da Mulher, uma mesa redonda, realizada no auditório
da UnC com o tema “Mulheres: Interfaces do
Cotidiano”, e uma palestra sobre “Segurança
Alimentar e Nutricional”, com o palestrante Gabriel
Bonetto Bampi – biomédico e mestre em Engenharia
de Alimentos.
O evento contou ainda com a participação do
Teatro Municipal Maria Luiza de Matos recebendo o
público feminino, para a palestra “Autonomia das
mulheres e questões de gênero”. Houve também uma
apresentação musical e uma palestra sobre “Os
desafios da mulher na contemporaneidade”.
O encerramento contou com atividades realizadas
pelo Sesc Saúde e a programação foi inteiramente
gratuita.

Inovação

Formação profissional
Programa do Sest Senat e da CNT prepara
motoristas profissionais de caminhão, de
carreta e de ônibus rodoviário e urbano
Com o objetivo de estimular o crescimento do
país, preparando novos motoristas para suprir a
carência de mão de obra existente no setor, o Sest Senat
e a CNT desenvolvem, desde 2011, o Programa de
Formação de Novos Motoristas para o Mercado de
Trabalho.

Foto: Sest Senat Salvador/Divulgação

Por Livia Cerezoli/CNT

Em todas as unidades localizadas nas cinco
regiões do Brasil, estão sendo oferecidos cursos para a

Internet (www.sestsenat.org.br), pelo telefone 0800

formação de motoristas de caminhão, de carreta e de

728 2891 ou diretamente nas unidades do Sest Senat.

ônibus rodoviário e urbano.

No momento da inscrição, o aluno assina um

O programa conta com a participação de empresas

termo de adesão ao programa, comprometendo-se a

de transporte, que disponibilizam veículos próprios

ingressar como profissional no setor de transporte após

para o desenvolvimento prático do aprendizado.

a conclusão do curso.

Aproximadamente, 2.000 alunos já foram formados e
outros 500 estão inscritos para as próximas turmas.
“Nossa proposta é preparar profissionais para
trabalharem em transportadoras de cargas e empresas
de ônibus atendendo as exigências do mercado”,
ressalta o presidente da CNT e do Sest Senat, senador
Clésio Andrade.
Todos os cursos são gratuitos e realizados em
quatro módulos (básico, intermediário, especialização
e prático). A carga horária mínima é de 160 horas. Para
se inscrever é preciso ter habilitação nas categorias C,
D ou E. Os interessados podem fazer a inscrição na
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As aulas teóricas acontecem nas salas de aula do
Sest Senat, e as práticas, nas próprias unidades, nos
pátios das empresas ou em outros locais, desde que
adequados e seguros para o tráfego de veículos
grandes, como caminhões e ônibus.
O Sest Senat de Petrolina (PE) já conta com a
parceria de quatro empresas do setor de transporte de
passageiros. Dois ônibus foram cedidos para as aulas
práticas que são ministradas pelo instrutor da unidade e
acompanhadas por um responsável técnico da
empresa, que avalia o desempenho dos alunos já

visando as futuras contratações. Segundo Alessandro

obra. Números da Anfavea (Associação Nacional dos

Brito, coordenador do Senat, grande parte dos 210

Fabricantes de Veículos Automotores) dão uma mostra

motoristas formados na unidade no final do ano

de como a atividade transportadora vem crescendo, e o

passado já foram encaminhados às empresas de

mercado de venda de veículos pesados está cada vez

Petrolina. “Possibilitar a entrada desses profissionais

mais aquecido.

no mercado de trabalho é cumprir a nossa

Em 2011, foram produzidos 216.270 caminhões,

responsabilidade social enquanto instituição

contra 189.941 no ano anterior. Um crescimento de

formadora de mão de obra”, ressalta. A expectativa da

13,8%. A produção de ônibus também teve alta entre

unidade é que neste ano, outros 500 profissionais sejam

2011 e 2010. No ano passado foram produzidas 47.565

preparados nos cursos.

unidades, 17,3% a mais do que os 40.530 de 2010.

Em Goiânia (GO), já foram formadas três turmas

No Sest Senat de Salvador, o Programa de

de motoristas de transporte de cargas e nove de

Formação de Novos Motoristas para o Mercado de

transporte de passageiros. O total de alunos formados é

Trabalho já conta com a participação de seis empresas.

de 266. Para a diretora da unidade, Joabete Xavier

Aproximadamente 130 alunos já foram formados.

Souza Costa, a participação das empresas e o

De acordo com a diretora da unidade, Maria das

envolvimento dos empresários são fundamentais para

Graças Xavier, as primeiras parcerias surgiram dentro

o desenvolvimento do programa. “A adesão das

do grupo Semear, formado por representantes do setor

empresas para os treinamentos práticos garante uma

de RH (Recursos Humanos) das empresas de

melhor profissionalização dos nossos motoristas”.

transporte público de passageiros da capital baiana. As

Estima-se que, em média, existam 50 mil vagas
abertas no setor de transporte em todo o Brasil. Os

novas turmas estão previstas para terem início no mês
de março.

dados do crescimento econômico do país registrados

As empresas interessadas em apoiar o programa

nos últimos anos refletem a necessidade de

podem procurar as unidades do Sest Senat para a

investimentos cada vez maiores na formação de mão de

formalização de parcerias.

Ferrovias

bla.bla.bla

Ferrovias investem na formação cultural das
comunidades

cultura, principalmente das crianças.
A América Latina Logística - ALL, entre as várias

Por Rodrigo Vilaça

ações que realiza, encanta as crianças com o projeto

As empresas concessionárias de ferrovias

diferente. Utilizando um vagão, que por si só já

acreditam que a responsabilidade social vai além do

desperta a curiosidade das crianças, a empresa leva à

investimento em atividades assistenciais. Começa pelo

comunidade conhecimentos sobre cultura, educação e

apoio ao desenvolvimento da comunidade onde estão

segurança. Dentro do chamado "Vagão do

inseridas. Por meio de projetos e ações repletos de

Conhecimento" são realizados cursos, oficinas e

criatividade, as concessionárias têm transformado a

palestras. As atividades incluem o desenvolvimento de

realidade social de suas comunidades. A grande aposta

fantoches para estimular a habilidade manual; o ensino

das empresas está focada no auxílio da educação e

de conceitos básicos de informática para promover a
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inclusão digital e estímulo à criatividade e escrita dos

nos estudantes. O projeto é coordenado por Bernardo

alunos, que escrevem redações ou desenham sobre os

Sabino, filho de Fernando, com o apoio da FCA.

temas apresentados. Itinerante, o programa já atendeu

A educação também é uma preocupação da

mais de 34 mil crianças em 70 municípios dos estados

Ferrovia Tereza Cristina (FTC). A cada início do ano

do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São

letivo, a empresa estimula os colaboradores a adotarem

Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 2011, o

um aluno para os qual doam um kit de material escolar.

Vagão do Conhecimento foi realizado pelo Instituto

Além disso, o aluno também recebe uma carta com

ALL em cerca de 80 cidades de Santa Catarina, Rio

mensagens de incentivo aos estudos no período escolar

Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do

que está para iniciar. A ação tem um objetivo bem claro

Sul.

e nobre de mobilização dos colaboradores em prol da
A Ferrovia Centro-Atlântica também desenvolve

inclusão escolar de crianças e adolescentes. Ciente das

uma série de projetos. Um deles é chamado de

vantagens proporcionadas pelo esporte, a FTC também

Encontro Marcado com Fernando Sabino. Peças

desenvolve o projeto Escolas de Futsal. Em parceria

teatrais com som e imagem do autor são levadas para

com a Escola de Esportes da Universidade do Sul de

escolas públicas e apresentadas para os alunos, que são

Santa Catarina (UNISUL) e com o apoio da Associação

estimulados a produzir desenhos, peças, redações

Sideropolitana dos Amigos do Esporte (Asame),

fazendo uso das temáticas abordadas pelo autor. Ao

crianças de 7 a 12 anos de idade frequentam aulas de

final das produções, os trabalhos são expostos para a

futsal. Com a atividade, a FTC visa a estimular a

comunidade. Além de homenagear o autor mineiro, a

inclusão social das crianças por meio da prática

atividade desenvolve e desperta habilidades artísticas

desportiva.
Rodrigo Vilaça – Presidente da Associação Nacional de Transporte Ferroviário

Associado

A ABTI encaminhou à Senadora Ana Amélia Lemos
um ofício comunicando-a sobre os procedimentos e
danos causados pela IN – Instrução Normativa n° 51 de
04/11/2011, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Foi solicitado pela entidade o apoio
para uma resolução.

As principais entidades e órgãos dos países do
Mercosul e Ibero-americanos no que se refere ao
transporte internacional de cargas estiveram reunidos
de 14 a 18 de março, na cidade de Santiago do Chile,
com o objetivo de realizar importantes encontros. O
evento é organizado pela Confederación Nacional de
Dueños de Camiones de Chile (CNDC).

A Logistique é uma feira que a cada edição traz a
exposição mais completa da cadeia logística para a
indústria e o comércio da Região Sul do Brasil:
transporte, movimentação, armazenagem e comércio
exterior. Em 2012, a exposição amplia ainda mais sua
abrangência e inova trazendo conferências inéditas e
apresentando grandes nomes, cases e temas dos setores.
Confira tudo no www.logistique.com.br
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Jurídico

Procedimentos para
A instrução Normativa SRF Nº. 650 de 12 de maio

capital aberto, com ações negociadas em bolsa de

de 2006 estabelece os procedimentos de habilitação de

valores ou no mercado de balcão, classificada no

importadores exportadores e internadores da Zona

código de natureza jurídica 204-6 da tabela do Anexo V

Franca de Manaus para operação no Sistema Integrado

da Instrução Normativa RFB 568/05, bem como suas

de Comércio Exterior (Siscomex) e credenciamento de

subsidiárias integrais;

seus representantes para a prática de atividades
relacionadas ao despacho aduaneiro, iniciando uma

c) autorizada a utilizar o Despacho Aduaneiro
Expresso (Linha Azul),

nova fase quanto aos procedimentos de habilitação das

d) que atue exclusivamente como encomendante,

empresas para utilização do Siscomex relacionadas ao

e) para importação de bens destinados à

despacho aduaneiro
Modalidade de Habilitação

incorporação ao seu ativo permanente; e
f) que atue no comércio exterior em valor de

A norma define quatro modalidades de

pequena monta, considerando-se de pequena monta a

habilitação: ORDINÁRIA, SIMPLIFICADA,

realização de operações no comércio exterior, com

ESPECIAL E RESTRITA.

cobertura cambial, em cada período consecutivo de

ORDINÁRIA: Para pessoa jurídica que atue
habitualmente no comércio exterior.
SIMPLIFICADA: Para pessoa física, inclusive a
qualificada como produtor rural, artesão, artista ou
assemelhado.

seis meses, até o limite de cento e cinqüenta mil dólares
ou o equivalente em outra moeda para as exportações
FOB, e cento e cinqüenta mil dólares ou o equivalente
em outra moeda para as importações CIF.
Para empresa pública ou sociedade de economia

Pessoa Jurídica: a) que apresente mensalmente a

mista, classificada, respectivamente nos códigos de

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

natureza jurídica 201-1 e 203-8 da Tabela do Anexo V

(DCTF), nos termos do art. 3º da IN SRF 583/05,

da Instrução Normativa RFB 568/05;

b) constituída sob forma de sociedade anônima de
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Para entidades sem fins lucrativos, classificadas

Habilitação no RADAR
nos códigos de natureza jurídica 303-4 e 399-9 da

c) importação, exportação ou internação realizada

tabela do Anexo V à Instrução Normativa RFB 568/05;

por intermédio da Empresa Brasileira de Correios e

ESPECIAL: Para órgão da administração pública

Telégrafos (ECT) ou de empresa de transporte

direta, autarquia e fundação pública, órgão público

expresso internacional.

autônomo, organismo internacional e outras

Prazos para Concessão da Habilitação

instituições extraterritoriais.

Quanto aos prazos previstos, a unidade da SRF

RESTRITA: Para pessoa física ou jurídica que

requerida deverá executar os procedimentos relativos à

tenha operado anteriormente no comércio exterior,

análise do requerimento de habilitação ordinária em

exclusivamente para a realização de consultas ou

trinta dias e para as demais modalidades o prazo é de

retificação de declaração.

dez dias.

Dispensadas de Habilitação

Disposições Finais

A pessoa física ou jurídica está dispensada da

Com as modificações elencadas, a previsão é de

habilitação de que trata esta Instrução Normativa

que haja maior agilidade e economia de pessoal na

quando realizar as seguintes operações:

análise de pedidos.

a) importação, exportação ou internação não

Vale ressaltar que o a habilitação poderá ser

sujeita a registro no Siscomex ou quando o optar pela

suspensa caso a empresa não realize operação de

faculdade prevista nos arts 4º e 31 da IN SRF 611/06 –

comércio exterior no prazo ininterrupto de dezoito

Declaração Simplificada.

meses;

b) bagagem desacompanhada; e outras

Verificamos também diminuição da quantidade de

importações, exportações ou internações, realizadas

informações a serem prestadas na modalidade

por pessoa física em que a legislação faculte a

ordinária, facilitando assim a vida das empresas.

transmissão de declaração simplificada por servidor da
Dr. Tadeu Moreira Campelo Filho OAB/RS 65.853 e

SRF.

Dra. Cristiane Gisele Mercante Garcia OAB/RS 64.815

www.abti.org.br
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Notas

Janeiro / 2012
P o n to s de
F r on te ir a

P o rto

V a ri aç ã o d o a c u m u l ad o
an o a tu a l / a no an t er io r

ja n- 11

jan -1 2

V ari aç ão

V a ri aç ã o d o m ês a tu a l
c o m m ê s a n te rio r

de z -1 1

ja n- 12

V aria çã o

V a r ia ç ã o m e s m o m ês
a n o a tu a l / a n o a n te r io r

ja n- 11

jan - 12

V a riaç ão

V ar ia ç ã o d o s ú lti m o s
1 2 m e s es / 1 2 m es e s an te r io re s

f ev /1 1- jan/ 12

fe v /10 -ja n/1 1

v ari açã o

A c e gu á - B R / A c e gu a - U Y
Im p or taç ão

N ã o In for m a do

E x por ta ç ão
T o tal

B a rr a d o Q ua r a i - B R / B e l l a U n ió n - U Y
Im p or taç ão

4

0

- 1 00 %

2

0

- 10 0 %

4

0

-1 00 %

7

66

- 89 ,39 %

E x por ta ç ão

12

3

- 75 ,0 0%

14

3

- 78, 57 %

12

3

-7 5,0 0%

510

32 0

59 ,38 %

T o tal

16

3

- 81 ,2 5%

16

3

- 81, 25 %

16

3

-8 1,2 5%

517

38 6

33 ,94 %
- 7 ,41 %

C hu í - B R / C h u y - U Y
Im p or taç ão

72 5

57 6

- 20 ,5 5%

6 60

5 76

- 12, 73 %

7 25

5 76

-2 0,5 5%

8. 546

9 .23 0

E x por ta ç ão

1 .2 14

1 .1 55

- 4 ,86 %

1. 462

1.1 55

- 21, 00 %

1.2 14

1. 155

-4 ,86 %

1 5. 749

15 .57 9

1 ,09 %

T o tal

1 .9 39

1 .7 31

- 10 ,7 3%

2. 122

1.7 31

- 18, 43 %

1.9 39

1. 731

-1 0,7 3%

2 4. 295

24 .80 9

- 2 ,07 %

D io ní s io C e rq ue i ra - B R / B e r na r do d e Ir ig o y e n - A R
Im p or taç ão

1 .1 06

92

- 91 ,6 8%

1. 010

92

- 90, 89 %

1.1 06

92

-9 1,6 8%

1 4. 655

16 .09 7

- 8 ,96 %

E x por ta ç ão

53 2

45 3

- 14 ,8 5%

6 72

4 53

- 32, 59 %

5 32

4 53

-1 4,8 5%

6. 425

6 .54 5

- 1 ,83 %

1 .6 38

54 5

- 66 ,7 3%

1. 682

5 45

- 67, 60 %

1.6 38

5 45

-6 6,7 3%

2 1. 080

22 .64 2

- 6 ,90 %
5 ,75 %

T o tal

F oz d o Ig ua ç u - B R / A R / P Y
Im p (P IA + P T N )

4 .3 69

4 .4 20

1,1 7%

4. 629

4.4 20

- 4,5 2%

4.3 69

4. 420

1, 17 %

6 0. 644

57 .34 5

E x p( P IA +P T N)

4 .7 10

5 .2 23

10, 89 %

5. 750

5.2 23

- 9,1 7%

4.7 10

5. 223

10 ,89 %

6 5. 659

60 .83 7

7 ,93 %

O per N o tur na

1 .9 01

3 .0 15

58, 60 %

3. 067

3.0 15

- 1,7 0%

1.9 01

3. 015

58 ,60 %

2 5. 906

26 .38 0

- 1 ,80 %

1 0.9 80

1 2.6 58

15, 28 %

13 .44 6

12. 65 8

- 5,8 6%

1 0. 98 0

12. 65 8

15 ,28 %

15 2. 209

1 44 .56 2

5 ,29 %

T o tal

G u a ir a - B R / S a lto de l G ua ir a - P Y
Im p or taç ão

42 6

91 3

1 14 ,32 %

1. 368

9 13

- 33, 26 %

4 26

9 13

114 ,3 2%

7. 007

7 .45 8

- 6 ,05 %

E x por ta ç ão

31 2

65

- 79 ,1 7%

1 02

65

- 36, 27 %

3 12

65

-7 9,1 7%

2. 007

4 .56 8

- 56 ,06 %

T o tal

73 8

97 8

32, 52 %

1. 470

9 78

- 33, 47 %

7 38

9 78

32 ,52 %

9. 014

12 .02 6

- 25 ,05 %
- 30 ,60 %

I ta qu i - B R / A l v e a r - A R
Im p or taç ão

46 8

43 3

- 7 ,48 %

3 88

4 33

1 1,6 0%

4 68

4 33

-7 ,48 %

4. 098

5 .90 5

E x por ta ç ão

55

63

14, 55 %

67

63

- 5,9 7%

55

63

14 ,55 %

465

41 6

11 ,78 %

52 3

49 6

- 5 ,16 %

4 55

4 96

9 ,0 1%

5 23

4 96

-5 ,16 %

4. 563

6 .32 1

- 27 ,81 %

1 0. 841

12 .33 6

- 12 ,12 %

8. 408

7 .04 9

19 ,28 %

19 .38 5

- 0 ,70 %

- 53 ,11 %

T o tal

J a g ua r ã o - B R / R i o B ra nc o - U Y
Im p or taç ão

75 7

1 .0 00

32, 10 %

1. 008

1.0 00

- 0,7 9%

7 57

1. 000

32 ,10 %

E x por ta ç ão

53 8

56 4

4,8 3%

7 81

5 64

- 27, 78 %

5 38

5 64

4, 83 %

1 .2 95

1 .5 64

20, 77 %

1. 789

1.5 64

- 12, 58 %

1.2 95

1. 564

20 ,77 %

1 9. 249

T o tal

P o rto X a v i e r - B R / S a n J a v ie r - A R
Im p or taç ão

N ã o In for m a do

E x por ta ç ão
T o tal

Q u a ra í - B R / A rti ga s - U Y
Im p or taç ão

16 4

13 7

- 16 ,4 6%

55

1 37

14 9, 09%

1 64

1 37

-1 6,4 6%

1 .11 6

2 .38 0

E x por ta ç ão

17

11

- 35 ,2 9%

50

11

- 78, 00 %

17

11

-3 5,2 9%

20 5

16 0

28 ,13 %

18 1

14 8

- 18 ,2 3%

1 05

1 48

4 0,9 5%

1 81

1 48

-1 8,2 3%

1 .32 1

2 .54 0

- 47 ,99 %
- 18 ,67 %

T o tal

S . L iv r a m e nto - B R / R i ve ra - U Y
Im p or taç ão

69 3

56 1

- 19 ,0 5%

6 07

5 61

- 7,5 8%

6 93

5 61

-1 9,0 5%

6. 741

8 .28 8

E x por ta ç ão

57 3

51 5

- 10 ,1 2%

5 36

5 15

- 3,9 2%

5 73

5 15

-1 0,1 2%

7. 093

6 .83 7

3 ,74 %

1 .2 66

1 .0 76

- 15 ,0 1%

1. 143

1.0 76

- 5,8 6%

1.2 66

1. 076

-1 5,0 1%

1 3. 834

15 .12 5

- 8 ,54 %

T o tal

S . B or ja - B R / S tº To m é - A R
Im p or taç ão

3 .0 05

2 .5 10

- 16 ,4 7%

3. 132

2.5 10

- 19, 86 %

3.0 05

2. 510

-1 6,4 7%

4 0. 436

40 .66 9

- 0 ,57 %

E x por ta ç ão

3 .8 00

3 .7 00

- 2 ,63 %

3. 759

3.7 00

- 1,5 7%

3.8 00

3. 700

-2 ,63 %

5 3. 349

49 .58 2

7 ,60 %

T o tal

6 .8 05

6 .2 10

- 8 ,74 %

6. 891

6.2 10

- 9,8 8%

6.8 05

6. 210

-8 ,74 %

9 3. 785

90 .25 1

3 ,92 %

S ta . H e le n a - B R / Po rto Í n dio - P Y
Im p or taç ão

46 0

1 .4 88

2 23 ,48 %

1. 681

1.4 88

- 11, 48 %

4 60

1. 488

223 ,4 8%

9. 700

7 .26 6

33 ,50 %

E x por ta ç ão

44 3

47 8

7,9 0%

3 78

4 78

2 6,4 6%

4 43

4 78

7, 90 %

2. 453

3 .86 5

- 36 ,53 %

T o tal

90 3

1 .9 66

1 17 ,72 %

2. 059

1.9 66

- 4,5 2%

9 03

1. 966

117 ,7 2%

1 2. 153

11 .13 1

9 ,18 %

U ru gu a ia n a - B R / P a so d e L os Li br e s -– A R
Im p or taç ão

4 .4 81

4 .1 95

- 6 ,38 %

4. 924

4.1 95

- 14, 81 %

4.4 81

4. 195

-6 ,38 %

5 7. 405

61 .64 4

- 6 ,88 %

E x por ta ç ão

8 .1 39

8 .2 14

0,9 2%

7. 593

8.2 14

8 ,1 8%

8.1 39

8. 214

0, 92 %

9 9. 220

1 01 .52 1

- 2 ,27 %

1 2.6 20

1 2.4 09

- 1 ,67 %

12 .51 7

12. 40 9

- 0,8 6%

1 2. 62 0

12. 40 9

-1 ,67 %

15 6. 625

1 63 .16 5

- 4 ,01 %

T o tal
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