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OPERADORECONÔMICO
AUTORIZADO

Otransporterodoviáriointernacional
decarganaAméricadoSultemalgunsmarcosimportantesemsuahistória.Possocitar
dois importantes eventos que mudaram a
história e trouxeram grandes melhorias e
avanços para o setor: 1) início do Mercosul
em 1990 e 2) implementação do Siscomex
noBrasilem1993.

No primeiro caso, houve isenção de
taxasnaimportaçãoentreospaísesdobloco
(Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai). Isto
possibilitouoaumentonovolumedemercadoriascomercializadasentreestespaísesao
longodasúltimasduasdécadas.Omontante
RuyGalvão,
do valor FOB comercializado pré-Mercosul
DiretordeAssuntosPolíticos
entreBrasileArgentinanãochegavaaUS$10
bilhõesanuais.Em2014estevalorultrapassaosUS$30bilhões.

No segundo evento, houve sistematização no processo de
apresentaçãoeliberaçãodosdespachosaduaneirosnaReceitaFederal,oque
possibilitou ao Brasil absorver o aumento de volume nas transações no
comércio exterior, sem causar colapso no sistema.  Como em toda grande
mudança,oiníciofoiproblemático,poisnenhumoperador,públicoouprivado,
estava preparado. No entanto, após um período de adequação, o resultado
surgiu,asalteraçõestrouxeramagilidadeemelhorianosprocessos.

Outras medidas vêm sendo tomadas com o objetivo de seguir
avançandonabuscademaisprodutividadeecompetitividadeparaobloco,e
assim absorver o crescimento no comércio exterior que deve continuar no
Mercosulenasnegociaçõescomorestantedomundo.

Nestesentido,ReceitaFederaldoBrasil(RFB)emconsonânciacoma
Organização Mundial de Aduanas (OMA) está regulamentando a figura do
OperadorEconômicoAutorizado(OEA).

SegundoaInstruçãoNormativaRFBnº1.521/2014,publicadanoD.O.U.
em05dedezembrode2014,osOperadoresEconômicosAutorizadosterão
seus certificados outorgados segundo a idoneidade da empresa e seus
administradores, existência de regularidade fiscal, sistema de informação
satisfatórionagestãoderegistroscontábeis,financeiroseoperacionais.

O lançamento, que ocorreu no dia 04 de dezembro de 2014, foi
aguardadocomgrandeexpectativaportodososoperadoresquefazemparte
dacadeialogísticanocomercioexterior,tantoembarcadoresedespachantes
como transportadores. A perspectiva é de processos ágeis, com fiscalização
efetivaeinteligente,semretençõesnospassosfronteiriços.

Como integrantes desta cadeia, os associados da ABTI devem dar as
boasvindasàfiguradoOperadorEconômicoAutorizado,poisserãoabertas
novaspossibilidadesdecompetitividade,agilidadedeprocessosbaseadosna
confiança,segurançaemelhorespráticasdenegócio.
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SOBNOVAGERÊNCIA

JorgeLuizdaSilva,GerenteExecutivodaABTI

A

 Associação Brasileira de Transportadores
Internacionais está sob nova gerência: Jorge
LuizdaSilvaassumiuagerênciaexecutivada
entidadedesdeodia06denovembrode2014.
JorgeSilvaénaturaldeSãoFranciscodeAssis/RSe
graduado em Administração de Empresas, com MBA
ExecutivoemNegócios.
O novo Gerente da entidade ingressou na área de
comércioexterior,apartirde1992,iniciandosuasatividades
noPortoSecoemUruguaiana.Porreconhecimentoaoseu
desempenhofoiconvidadoaassumir,comodesafio,agestão do Porto Seco em Foz do Iguaçu. Local onde permaneceunosúltimostrêsanos.
Oprincipalpropósitoàfrentedaentidade,segundo
JorgeSilvaé“buscaraintegraçãoentreosdiversosoperadores/segmentos, desenvolvendo uma gestão de processos
internosdaAssociação,comfocoemsegurança,qualidade

eagilidade,sempretrabalhandoemproldasatisfaçãodo
associado”. Para tanto, o novo Gerente Executivo garante
que pretende se aperfeiçoar constantemente, dada a
pereneevoluçãodasnormativasqueregemoTRIC.
Assim pretende potencializar os seguintes serviços
prestadospelaentidade:
Ÿ DefesadosinteressesempresariaisdoTRIC;
Ÿ Incentivoaodesenvolvimentodosetor;
Ÿ Assessoriatécnicaparaotransporte
Ÿ Serviçosdehabilitaçãoeregistrodeveículospara
oTRIC
Ÿ Capacitaçãoeseminárioscomfocosnosinteresses
dosetor
Ÿ Agilização de fronteiras e simplificação de
processos
Ÿ Projetosfocadosnaprodutividade,rentabilidadee
segurançadasoperações
Ÿ Amplaestruturacomsaladereuniõeseauditoriaà
disposiçãodeseuquadrosocial.
Estes e outros serviços voltados ao Transporte
Internacional.

buscaraintegraçãoentreos
diversosoperadores/segmentos,
(...)comfocoemsegurança,
qualidadeeagilidade,sempre
trabalhandoemprolda
satisfaçãodoassociado
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TRANSPORTADORÉEXPORTADOR?

N

o dia 22 de outubro, a ABTI promoveu o
Seminário de Transporte Internacional na 4ª
ediçãodaLOGISTIQUE,comaparceriadoSitran
e Fetrancesc, onde foram abordados os seguintes temas:
“ControledeJornada”ministradaporLeonardoG.Andreetta,
Gerente Nacional de Vendas da OnixSat; “Transportador
tambéméExportador”,porFranciscoCardoso,Presidenteda
ABTIe“SoluçõesparaoTransportador”,conduzidaporGladys
Vinci,CoordenadoradeAssuntosInternacionaisdaentidade.O
eventofoiabrilhantadopelapresençadeváriasautoridades,
dentreelas,oPresidentedaFetrancesc,Sr.PedroLopesque
realizouaaberturadoSeminário.

mencionando que a ABTI participa do Conselho de
Competitividade de Serviços Logísticos dentro do Plano
Brasil Maior, participando de todas as reuniões desde
11/04/2012.

FranciscoCardoso,PresidentedaABTI

PedroLopes,PresidentedaFetrancescfazaaberturadoseminário

LeonardoAndreettainiciouaspalestrasabordandoo
ControledeJornada,talcomotevedeserestabelecidocomo
advento da Lei 12.619/2012 (Lei do Motorista). Fez um
comparativodasituaçãoatualdocontrole,realizadoatravésde
registromanualem“papeletas”ecomaadoçãodosistema
OnixSat.OcontroleOnixPontotrazcomoprincipaisvantagens:
Auxílio no Controle das Informações; Integração com os
sistemas de RH; Possibilidade ao RH de manutenção do
SistemadePonto(justificativas,faltas,atestados).

Sucessodepúbliconoevento

Porsuavez,oPresidentedaABTI,FranciscoCardoso,
iniciou a palestra “Transportador também é Exportador”


LogoapósapresentouasDemandas/PropostasdaABTI
enviadasaoMDICparaoaumentodaprodutividadeecompetitividadedoTRIC:Criaçãodeum“GuichêÚnico”nasaduanas
brasileiras(demandajáatendidapeloPortalSiscomex);HabilitaçãodoOEA‒OperadorEconômicoAutorizado(demanda
atendidapelaINRFBnº1.521/2014);Desoneraçãodafolhade
pagamento (demanda, esta, já atendida); Duplicação da BR290 de Porto Alegre a Uruguaiana (Demanda já incluída
parcialmentenoPAC2deEldoradodoSulaPantanoGrande);
Reconhecimento do Transportador Rodoviário Internacional
comoexportadordeserviços;eAcessoaoREINTEGRA.
Emcontinuidade,Gladysfalousobre“Soluçõesparao
Transportador”.Aentidadefoiapresentadacomoparticipante
ativa no setor de Transporte Rodoviário Internacional de
Cargas. Foram descritos os principais serviços que a ABTI
disponibilizaaoseuquadrosocial,taiscomo:
Institucional: Capacitação, treinamentos, seminá-
rioseworkshopsquevisaminformareformarosassociados
sobreasquestõesrelativasàsnovidadeslegislativas,técnicase
opera-cionais; Comunicação do setor através dos seguintes
meios: revista Cenário do Transporte, site, redes sociais,
comunicados, circulares, informativos e envio de e-mail
marketing.
Estrutura ABTI: Auditório para reuniões, cursos e
treinamentos com capacidade para 35 pessoas; Cadernos
TransitandonoBrasilenoExterior(compilaçãodenormasque
regemotrânsitonacionaleinternacional).
Política:AgilizaçãodeFronteira,comótimosresultados
na diminuição do tempo e fila no ingresso dos portos;
Mapeamentodeprocessos;Imagemdosetor.
Operacional: Assessoria Técnica para o Transporte
Internacional; Habilitação para o Transporte Internacional;
RegistroemanutençãodoRNTRCcomespecializaçãoparao
TransporteInternacional;Modificaçãodefrota.
CENÁRIODOTRANSPORTE|07
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AABTIVAIATÉVOCÊ!

E

m continuação ao trabalho já iniciado de
aproximação e atendimento ao quadro social,
sempre com o objetivo de levar orientação
técnicaaoassociado,aABTI,porintermédiodaCoordenadora
deAssuntosInternacionaisedaRelaçõesPúblicas,visitouas
seguintesempresasassociadas:Mercovia,VeloceeDBSystem,
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emSãoBorja/RS;COTRAM,emSantoÂngelo/RS;DiCanalli,e
Cooperplan,emPassoFundo/RS;eCoopercargaeTransportes
Silvio,emConcórdia/SC.
Nas visitas, as empresas puderam apresentar suas
necessidades, tirar dúvidas, e se atualizar sobre os novos
serviçosoferecidospelaABTI.

ABTI

ANTTCONVOCA
REPRESENTANTES

C

om o intuito de diminuir as pendências que
surgemdosprocessosdemodificaçõesdefrota
ouhabilitaçãodeempresas,oGERAR(Gerência
deRegistroeAcompanhamentodoTransporteRodoviárioe
Multimodal de Cargas) convidou aos representantes de
empresasqueoperamnoTransporteRodoviárioInternacional
deCargasnasededaANTTemBrasília-DF.
Assim como já aconteceu em 2013, este ano a
quantidade de requerimentos de TRIC deve ultrapassar os
10.000 protocolos. Em média, 30% geram pendências, das
quais aproximadamente 70% são protocolados/requeridos
porrepresentantesdeempresas.
Cynthia Bertholini Santos, Gerente Substituta da
GERAR,destacouaimportânciaderevisãodetodaadocumentação e o cumprimento dos requisitos para habilitação de
veículos sob responsabilidade dos representantes. Henrique
Leite, responsável pela área de atendimento, enumerou os
principaismotivosdedescumprimentosporelesoriginadas:
CadastrodeveículosnoRNTRC(93%);
Recolhimentodetaxa;
 Reutilização de comprovantes de pagamento
(80%);
Apresentaçãodeagendamento(50%);
RosimeireLimadeFreitas,SuperintendenteSubstituta
daSUROC,ratificouaintençãodeconferirmaisagilidadeaos
processos que competem à Gerência, observando que o
sucessodependedacoparticipaçãocomresponsabilidadede
todososatores.
Naoportunidadeforamlembradososmeiosehorários
eresponsáveispeloatendimentoaopúblicoexterno,tantodo
TRICquantodoRNTRC,tendosidosolicitadoaobservânciados
temposdeprocessamento/horários.
Peranteaapresentaçãorealizadapelosintegrantesda
GERAR, ABTI propôs que todas as empresas sejam sempre
comunicadasdequalquerpendênciaqueasenvolva.Paraisto
os transportadores deverão manter seu correio eletrônico e
seucadastrodevidamenteatualizado.
100%

Pendências

90%
80%

93%
80%

70%
60%

50%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Reutilizaçãode
comprovantes

Apresentaçãode
agendamentos
Recolhimentodetaxas

Cadastrode
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ABTIPROPÕE
MUDANÇAS
AOSUFIS

A

 ABTI reuniu-se com autoridades da
SuperintendênciadeFiscalizaçãodaANTT,
SUFISemBrasília-DF,comoobjetivode
aprimorar o relacionamento previsto no Convênio de
CooperaçãoTécnicaassinadoemmaiodesteano.
Participaram do encontro, pela ANTT, o
SuperintendentedoSUFIS,JoseAltairGomesBenites;seu
substituto,RodrigoPintoIgreja;oGerentedeFiscalização,
LeandroRodrigueseSilva;seusubstituto,JoãoPaulode
Souza; o Coordenador de Fiscalização do Transporte
Internacional, Edson Schmidt; seu assessor, Wilbert
Junquilho; o Coordenador de Transporte Rodoviário
Internacional de Cargas ‒ SUROC, Marcos Antonio das
Neves; pela ABTI, o Diretor Juan Castro, o Gerente
ExecutivoeaCoordenadoradeAssuntosInternacionais.
Areunião,propostapelaABTI,tevecomoprincipal
objetivoapresentarpropostasdealteraçãodaResolução
N°
 442 de 2004 (regulamento dos processos administrativos)edaResoluçãoN°
3561de2010(parcelamento
dedébitosresultantesdeinfrações),comafinalidadede
resguardarasegurançajurídicadosassociados.Alémda
preocupaçãocomosurgimentodenotificaçõesdeinfraçõescometidasháváriosanos,adificuldadedeacessoa
consultas de processos em andamento e de procedimentosmuitoburocráticos,asproposiçõesobjetivarama
redução de valores de multas por pagamento antecipado.
Ambos participantes concordaram que faz-se
necessário um trabalho conjunto com o intuito de
minimizar as autuações. Juntos vislumbraram a
necessidadedemaisdivulgaçãodasexigênciasinerentes
ao setor, assim como isonomia nos procedimentos
adotados pelos órgãos de fiscalização. ANTT antecipou
quejáfoiiniciadootrabalhodeconsolidaçãodomanual
único de fiscalização no Transporte Rodoviário, que
deveráserfinalizadoatéofinaldesteanode2014.
 Em consonância com a missão da Agência, e
assim como foi solicitado pela ABTI, serão ministrados
treinamentosouesclarecimentoscomapoiodaentidade. Está prevista a participação no Seminário de Transporte Internacional, que será organizado pela ABTI, da
especialista em Regulação de Transporte de Produtos
Perigososaindaem2014aserrealizadonacidadedeFoz
doIguaçu.

RNTRC
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Fabet/Divulgação

FABETINAUGURATEATROEM
MAIRINQUE-SP

A

 Fundação Adolpho Bósio de Educação no
Transporte‒FABETinaugurounodia14/10,um
grande empreendimento voltado para a área
culturaleeducacionalemsuafilialnacidadedeMairinque,no
Estado de São Paulo. Um moderno teatro com capacidade
para300pessoas,concretizadocomrecursoscaptadosatravés
daLeideIncentivoàCultura.
ODiretorGeraldaFABET,LuísCarlosSchaurich,explica
queamobilizaçãoparaexecuçãodestaobrateveinícionoano
de 2009, com a aprovação do projeto pelo Ministério da
Cultura. “Acaptaçãodosrecursosfoiautorizadaem2010,as
obras iniciaram em 2011, e foram concluídas dentro do
primeiro semestre do corrente ano”, observou o diretor.  O
teatrodaFABETfoienquadradonosegmentoarquitetônico,
mecanismomecenato,áreadopatrimôniocultural.
A execução da obra e todos os seus complementos
recebeuuminvestimentodeR$3.442.522,70,sendocaptados
R$2.942.522,70juntoàScania,principalparceiradafundação,
R$ 200.000,00 nas empresas Randon e, R$ 300.000,00
repassados como patrocínio cultural pela Ambev.  Com a
construção deste teatro, a FABET tem a finalidade de
disponibilizar à comunidade regional onde está inserida no
EstadodeSãoPaulo,umespaçoparapromoçãodeatividades
culturaiseeventosnaáreadeeducação.
Salete Argenton, gerente da FABET-SP ressalta que o
empreendimento permitirá a democratização cultural e
educacional,possibilitandoadistribuiçãoeapopularizaçãoda
arte,doconhecimentocientíficoedemanifestaçõesculturais

diversas.“Entendemosque,alémdofoconaprofissionalização
do segmento do transporte, a FABET precisa ir além, e
contribuircomapopulaçãodeoutrasformas.Eumadelaséa
cultura”,salientouagerente.
O Superintendente da FABET, Vicente Luiz Rodolfi,
lembrouqueaconstruçãodoteatrofazpartedoprojetovislumbrado para a estruturação da filial em São Paulo, que já
contemplaestruturapedagógicaeadministrativa,laboratórios
demecânica,pneuseinformática,alojamentoerefeitório.“Os
próximos desafios serão a construção do Centro de TreinamentoScania,localondeaFABETirácapacitarosprofissionais
darededeconcessionáriasdamontadora,eaviacoletoraparalelaàrodoviaCasteloBranco”,informouosuperintendente.
OteatrodaFABETemMairinquerecebeuonomede
“EmílioFiorentinoBattistella”,umaindicaçãodaScania,maior
doadora de recursos para concretização da obra. Emílio
Battistella foi um homem com espírito empreendedor, que
liderou a criação de um grande grupo no segmento do
transporterodoviáriodecargas,dandoorigemàEdiba,hoje
Battistella Veículos. Seu último empreendimento foi a
construçãodoPortodeItapoá,emSantaCatarina,cujasobras
iniciaramem2007,mesmoanodeseufalecimento.Agraciado
em vida com as mais diversas honrarias nacionais e
internacionais, a denominação do Teatro da FABET é um
reconhecimento a sua grande contribuição para o
desenvolvimentodoPaís.
Fonte:Fabet
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FISCALIZAÇÃODO
TRANSPORTE
DEPRODUTOS
PERIGOSOS
COMPROMISSOCOMASPESSOASEOMEIO-AMBIENTE

A

 Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) tem, entre suas competências, a
fiscalização do transporte rodoviário
internacionaldecargas.Alémdepossuirfiscaisemdiversos
pontosdefronteiradoterritóriobrasileiro,aAgênciarealiza,
frequentemente,comandosoperacionaisemqueocorreo
deslocamentodeservidoresdeoutrasUnidadesRegionais
daANTTparagarantiraeficáciadasoperações.Essasações
contam,também,comaparticipaçãodaPolíciaRodoviária
Federal e Receita Federal, órgãos que mantêm convênio
comaAgência.
Afiscalizaçãotemcomoobjetivoverificarocumprimento,porpartedostransportadores,doqueestáestabelecidonoAcordosobreoTransporteInternacionalTerrestre
(ATIT), principal instrumento regulador da prestação de
serviçosdetransporteterrestrerodoviário,tantodecargas
quanto de passageiros, e do transporte ferroviário entre
estes países do Cone Sul. O documento é assinado por
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai e
discutido,regularmente,emreuniõesentreospaíses.
Especificamentenoquedizrespeitoaotransportede
produtosperigosos,asregrassãodiscutidasnasreuniõesdo
Mercosul,baseadasnasRecomendaçõesparaoTransporte
deProdutosPerigososdaOrganizaçãodasNaçõesUnidase
têmcomoprincipalobjetivogarantirasegurançaàspessoas
e ao meio-ambiente, em função das características dos
produtostransportados.
No Brasil, essas regras foram internalizadas pelo
Decreto nº. 1797/96 e seus Anexos, correspondentes ao
AcordodeAlcanceParcialparaaFacilitaçãodoTransporte
de Produtos Perigosos. O documento apresenta todas as
exigências que devem ser atendidas pelos envolvidos no
transportedeprodutosperigosos,comoaclassificaçãodos
produtos;adefiniçãodascaracterísticasderisco;aescolha
das embalagens e dos equipamentos de transporte; a
utilizaçãodosrótulosderiscoedospainéisdesegurançanas
unidades de transporte; a posição dos rótulos de risco e
demais informações dos produtos nas embalagens; os
equipamentos de porte obrigatório para situações de
12|CENÁRIODOTRANSPORTE

emergência;adocumentaçãodeporteobrigatório;dentre
outrosdetalhamentosnecessários.

Duranteafiscalização,adocumentaçãoéoprimeiro
item a ser verificado. Sem prejuízo das normas relativas a
transporte, trânsito, produtos transportados e disposições
fiscaisquevieremaseracordadasentreosEstadosPartes,os
veículosautomotoresquetransportemprodutosperigosos
sópodemcircularporviasterrestresportandoosseguintes
documentos:
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Declaração de carga emitida pelo expedidor,
contendo as informações sobre os produtos
perigosostransportados;
Declaração emitida pelo expedidor de que o
produto está adequadamente acondicionado para
suportar os riscos normais de carregamento,
descarregamento,estiva,transbordoetransporte,e
queatendeàregulamentaçãoemvigor;
Instruçõesparaocasodeacidente;
Originaisdoscertificadosdecapacitaçãodoveículo
e dos equipamentos de transporte rodoviário de
produtosperigososagranel;
Documentoquecomprovequeoveículoatendeàs
disposiçõesgeraisdesegurançadetrânsitocomo,
porexemplo,oestadodosfreios,luzeseoutros;
O r i g i n a l  d o  d o c u m e n t o  q u e  c o m p r o v e  o
treinamentoespecíficoatualizadoparaocondutor
deveículoempregadonotransporterodoviáriode
produtosperigosos.

Oportedadocumentaçãocompletaecorretamente
preenchida é importante para que se garanta que as
unidades de transporte apresentem condições técnicas
compatíveiscomotipodeprodutotransportadoeque,em
caso de um acidente ou de uma emergência, todas as
informaçõesnecessáriassobreosprodutosperigososparao
corretoatendimentoestarãoprontamentedisponíveis.
Fonte:AssessoriadeComunicaçãoSocial‒ANTT

XXIIASSEMBLEIAGERALDACIT

C



c) Transporteinternacionaldeprodutosperigosos:
licençasdistintasesuasincompatibilidades.

Nodia08deoutubro,foramexpostosostrabalhos
doscapítulosparticipantes.

PelocapítuloBrasil,foiavezdoExpositorJohnEdwin
Mein-CoordenadorExecutivodaAliançaProcomex,coma
palestra Operador Econômico Autorizado “Fluxo de
MercadoriaseSegurançanaCadeiaLogística”.Oexpositor
apresentou:
I. A visão do OEA: “Aumentar a competitividade do
Brasil e sua participação no comércio internacional
através de um sistema aduaneiro que protege os
interesses nacionais enquanto melhora a eficiência
da cadeia de suprimentos das empresas que
participamdocomérciointernacional.”
II. Os cinco princípios básicos do OEA: 1.Voluntário
2.Umsistemadecontrolemaisinteligentebaseado
em análise de risco 3.Mudança de controle por
transaçãoparacontroleporsistemas4.Involvetodos
osatoresdacadeialogística5.Oferecebenefíciopara
todasaspartesinteressadas(ganha-ganha);
Sr.FranciscoCardoso,PresidentedaABTIeSr.PedroLopes,PresidentedaFetrancesc
III. EvoluçãodoOEAnomundoeseudesenvolvimento
no Brasil (apresentação do plano estratégico 2015
AABTIparticipoudaAssembleia,atravésdoPresiden2 0 1 9 ;  m o d e l o  O E A  b r a s i l e i r o  e  f a s e s  d e
te da entidade, Francisco Cardoso. Na ocasião, diversas
implementação).
homenagens foram realizadas, concedendo o Grau Diário
e Grau de Embaixador a diferentes personalidades do

Para encerrar a apretransporte.

Aagendacontoucomtemasdeextremarelevância sentação do capítulo Brasil,
paraosetordetransportes.Ainda,pelaResoluçãoNº02/2014 propostopelaABTI,foiavez
foipropostoodia25deMaiocomooDiadoTransportede do expositor Dr. Enrique
Canon, Diretor Nacional de
Cargas e Passageiros que foi encaminhada à ONU (OrganizaçãodasNaçõesUnidas)eOEA(OrganizaçãodosEstados Aduanas do Uruguai, que
abordou o tema “Operador
Americanos). Tal proposta objetiva dar o devido reconhecimento à atividade, considerando a sua importância no Económico Calificado” no
Uruguai. Em sua exposição,
processodedesenvolvimentoeconômicoesocialmundial.

No dia 07 de outubro, foi tema de discussões a falousobreasCaracterísticas
legislaçãoqueafetaosetordetransportedeformanegativa, doOEC,seusobjetivos,marcos do processo de implesendodebatidososseguintestópicos:
a) Transporterodoviáriodecargas:limitedesuas mentaçãonoUruguai,benedimensões e horários para a entrada nos fícios para os transportadores,projetospilotosbilaterais
perímetroscentrais;
Sr.PauloVicenteCaleffi,
b)  Transporte rodoviário: tempo de condução e e realizados no âmbito do
recebendooGraudeEmbaixador
MERCOSULeinternacionais.
suainfluêncianotrânsitointernacional;

CIT/Divulgação

PauloZiegler/Divulgação

om significativa participação das entidades
filiadas, foi realizada na sede da Associação
Latino-americanadeIntegração-ALADI,aXXII
AssembleiaGeralOrdináriadaCIT,entreosdias06a08de
outubro,emMontevidéu,Uruguai.
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XLVIIREUNIÃODOSGTNº5

ReuniãoPlenáriadoSGTN°
5

DIVERSOSTEMASRELACIONADOSAOTRANSPORTEDECARGASFORAMDEBATIDOS
ENTREASDELEGAÇÕESDOSPAÍSESQUEFAZEMPARTEDOMERCOSUL.

E

ntre os dias 05 e 07 de novembro de 2014, na
cidade de Salta, Argentina, realizou-se a XLVII
ReuniãoOrdináriadoSGTnº5“Transportes”,com
a presença das delegações da Argentina, Brasil, Paraguai,
UruguaieVenezuela.AdelegaçãodoChiletambémparticipou
dareunião,emcaráterdeEstadoassociadoaoMERCOSUL.

CriaçãodaComissãodeFacilitaçãoFronteiriça

NaReunião,dentreoutros,foramtratadososseguintes
temas:
1.

Facilitação fronteiriça: a delegação argentina fez
referência à necessidade de realizar uma vistoria da
problemáticaquereiteradamentetêmexpressadoos
operadores privados de cargas e de passageiros
relativasàsdificuldadesempontosfronteiriçosparaa
operativa do transporte internacional e propôs a
criação de uma Comissão Mista com integrantes de
organismospúblicoseprivados,paraanalisaroassunto
eencontrarsoluçõesouproporalternativas.
2. Propostadecriaçãodeumgrupopermanentecomo
objetivo de harmonizar os procedimentos de
fiscalizaçãodotransporteinternacional:asdelegações
concordaramemconstituirumaComissãoparatratar
sobreosassuntosdefiscalizaçãodotransporte,devido
aofatodequeodesenvolvimentodosmovimentosde
mercadorias e de passageiros e a atuação de
fiscalizadores é desigual e se observam critérios
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distintos para o tratamento de situações similares.
Constituída a Comissão de Fiscalização (CF), os
integrantes trocaram pareceres sobre o modo de
enfrentaratarefa,recebendoainformaçãoporparteda
Delegação Brasileira sobre os controles fronteiriços
conjuntos efetuados com Uruguai, Paraguai e
Venezuela. Ademais, a Delegação Brasileira informou
que está concluindo a confecção de um Manual de
Procedimentos para a fiscalização de transportes de
cargasepassageiros.
3. Integração das informações de transporte de passageirosecargas‒sistematizaçãodedadosdoSGTnº5:
Asdelegaçõesrealizaramumasíntesedasituaçãodo
projeto referente à integração de informações de
passageirosecargas,emparticularoelaboradoatéo
presentecomopáginasdeconsultaedesenvolvimentodewebservices,implementandoumprocedimento
integralmenteeletrônicoparaatrocadeinformações
deempresaseveículosautorizados,oqueconstituiráa
formaoficialdecomunicaçãoentreosorganismosde
aplicaçãodoATITemmatériadeLicençasOrigináriase
Complementares e sua atualização. Todas as delegaçõesconcordaramque,emmatériadeserviçosocasionais,serásuficienteacolocaçãoàdisposiçãodaspáginas de consulta coordenadas, devendo-se manter o
temanaagendaatéquesecompleteseudesenvolvimentoportodosospaíses.
4. AdoçãodoATITcomobasefundamentaldasnegociações do transporte terrestre: todas as delegações
aderiramàadoçãodoATITcomobasefundamentaldas
negociações no transporte terrestre. A Delegação
Paraguaiapropôsque,dadososantecedentesbilaterais
existentes entre Brasil e Venezuela, em matéria de
transporte, a Delegação Brasileira atue como nexo
entreospaísesmembrosdoATITeVenezuelaparaque
estepaísadeque-seàditanormativaregional,como
queconcordaramosoutrospaíses.

OPINIÃO

COOPERATIVASDETRANSPORTE,TOMADORES
DESERVIÇOEAINCONSTITUCIONALIDADEDO
INCISOIVDOART.22DALEI8.212/91

O

s tomadores de serviço de cooperativas do
ramo transporte, assim como ocorre em
outrosramosdocooperativismo,porforçade
disposição legal, em especial o inciso IV do art. 22 da Lei
8.212/91, cuja redação foi conferida pela Lei 9.876/99,
através dos anos, têm efetuado o recolhimento de 15%
sobreovalordanotafiscalemitidapelascooperativas.
Entretanto, a instituição da referida incidência
tributária,nocaso,sedeudeformaequivocada,eisquenão
o b s e r v o u  a s  r e g r a s  c o n s t i t u c i o n a i s  p a r a  s e u
estabelecimento, motivo pelo qual é formalmente
inconstitucional, conforme já declarado pelo Supremo
TribunalFederal,pelaviaincidental.
Imperioso,entretantolembrarqueantesmesmoda
vigência da Lei 9.876/99, havia sido editada a Lei
Complementar nº 84/96, que instituía uma contribuição
previdenciária,acargodascooperativas,comfulcronoart.
195,§4º,daConstituiçãoFederal.
Oart.1º,incisoII,daLCnº84/96,estabelecia,àépoca,
que a contribuição teria como base o cálculo apenas da
importância entregue ao associado na proporção dos
serviçosprestadosàpessoajurídica,conformeaseguir:
Art. 1º. Para a manutenção da Seguridade Social,
ficaminstituídasasseguintescontribuiçõessociais:
(...)
II-acargodascooperativasdetrabalho,novalorde
quinze por cento do total das importâncias pagas,
distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título de
remuneraçãoouretribuiçãopelosserviçosqueprestema
pessoasjurídicasporintermédiodelas.

ALeicomplementar84/96,porsuavez,restourevogada,comainstituiçãodanovacontribuiçãoprevidenciária
pelaLei9.876/99,quetemporfundamentoodispostono
art.195,I,a,daConstituiçãoFederal,jánavigênciadanova
redaçãodadapelaEmendaConstitucionalnº20/98.
Para justificar a cobrança da contribuição estabelecidapeloincisoIVdoart.22daLeinº8.212/91,aduzemque
emborasejacontratadojuntoàssociedadescooperativas‒
pessoa jurídica portanto - o serviço seria prestado pelos
associados‒pessoasfísicas.Talconceito,entretanto,éequivocado,poispartedopressupostodequeacooperativaé
meraintermediária,demonstradototalconhecimentoarespeitodarelaçãoexistenteentreassociadosdecooperativas,
onde estes apresentam a condição de dono, gestor e
destinatáriodoserviçodacooperativa,alémofatodequeo
referido entendimento deturpado afronta o conceito de
cooperativaestabelecidonoart.4°
,incisoIdaLei5.764/71.
A interpretação equivocada a respeito do modelo

cooperativodetrabalhonãopodeserutilizadaemprejuízoàs
cooperativas,umavezquenãohávínculojurídicoqueseestabeleceentreostomadoresdeserviçoseaspessoasfísicas
associadasacooperativa,nãocorrendoahipóteseprevista
no art. 195 da Constituição Federal, base constitucional da
novacontribuiçãoinstituídapelaLei9.876/99,alémdofato
dequeinterpretaçãodessaordemévedadapeloart.110do
CódigoTributárioNacionalvedatalcomportamento.
Porderradeiro,asobenfoqueadotoubasedecálculo
distinta daquela prevista na Constituição Federal, uma vez
que estabeleceu base de cálculo da contribuição
previdenciáriasobreo“valorbrutodanotafiscaloufaturade
prestação de serviços”, englobando todas as despesas que
integramopreçocontratado,enãosomenteosrendimentos
oriundosdotrabalho.
O Supremo Tribunal Federal, por via incidental, no
RecursoExtraordinário595.838,declarouinconstitucionalo
dispositivooraatacado,cujoresumodadecisãorestouassim
disponibilizadanositedoSTF:
Decisão:OTribunal,porunanimidadeenostermos
do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinárioedeclarouainconstitucionalidadedoincisoIVdo
art.22daLei8.212/1991,comaredaçãodadapelaLeinº
9.876/1999.VotouoPresidente,MinistroJoaquimBarbosa.
Ausente,justificadamente,oMinistroGilmarMendes.Falaram,peloamicuscuriae,oDr.RobertoQuirogaMosquera,e,
pelarecorrida,aDra.CláudiaAparecidadeSouzaTrindade,
ProcuradoradaFazendaNacional.Plenário,23.04.2014.

Trata-sededecisãoquetemefeitoparaaspartesintegrantesdoreferidoprocesso,nãopossuindo,portanto,aplicabilidadeimediataparatodos.Contudo,emtese,épossível
queosTomadoresdeServiçosingressemcomacompetente
açãojudicialbuscandoaabstençãodoreferidorecolhimento,
em sede de antecipação dos
efeitos da tutela, assim como a
devolução dos valores pagos
nosúltimos5(cinco)anos.

Trata-se,portanto,dematéria que merece o reconhecimentodainconstitucionalidade
doincisoIVdoart.22daLeinº
8.212/91, com redação dada
pela Lei nº 9.876/99.Saliente-se
que tramitam no Supremo Tribunal Federal Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade
Dr.TiagoMachado,
CoordenadorJurídicodo
sobn°
nº2594,5036e5102que
SistemaOCERGS-SESCOOP/RS
aindaaguardamjulgamento.
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CAPA

OPERADORECONÔMICOAUTORIZADO

C

onforme orientações emanadas pela OrganizaçãoMundialdeAduanas(OMA),ocomérciointernacional necessita ser impulsionado através
demecanismosdecontrolequepossibilitemalivrecirculação
demercadoriassemdeixardegarantirasegurançanoprocesso,otimizandoaeficáciadacadeialogística.
Paraatingirestasmetas,fluidezesegurança,surgiuo
Operador Econômico Autorizado, que nada mais é do que
umacertificaçãocomoempresaseguraeconfiávelnamovimentaçãodecargasinternacionais,concedidapelasAduanas
aosoperadoresdecomércioexterior,sejamelesimportadores,
exportadores, agentes consolidadores, portos, aeroportos,
terminaisoutransportadores.Opaísserámaiscompetitivoe
seguroseoprogramaOEAforadotadopelosseusatores,pois
sãoelesquegarantemainviolabilidadedasmercadorias.

contrataçãodefuncionáriosconfiáveis;
V ‒ procedimentos de segurança, para garantir a
integridadedosprocessosdetransporte,manuseioe
armazenamentodascargas;
VI‒treinamentoemsegurançaeconscientizaçãode
ameaças,paraidentificarospontosdevulnerabilidade
nacadeialogística;
VII‒segurançafísicadasinstalações,paragarantirque
existambarreirasfísicasinibidorasdeproteçãocontra
acessonão-autorizado;
VIII ‒ tecnologia da informação, para proteger as
informaçõesdaempresacontrautilizaçãoindevidaou
modificaçãonão-autorizada;

STATUSNOBRASIL

ComoaOrganizaçãoMundialdeAduanasdefineo
OEA:
"...umaparteenvolvidanomovimentointernacionaldemercadorias,aqualquertítulo,quetenhasidoaprovadopor,ouemnomede,umaadministraçãoaduaneira
nacionalcomoestandoemconformidadecomasnormas
daOMAoucomnormasequivalentesemmatériadesegurançadacadeialogística.Osoperadoreseconômicosautorizadospodemser,entreoutros,fabricantes,importadores, exportadores, despachantes aduaneiros, transportadores,agentesdecarga,intermediários,administradores
deportoseaeroportos,operadoresdeterminais,operadoresdetransportemultimodal,permissionárioseconcessionáriosderecintosalfandegados,distribuidores".
OsrequisitosparasetornarumOEAdependemdospadrõesdesegurançaregulamentados,demaneirapró-ativa,em
cadapaís,tendoemcontaseusrecursosatuaisouprevistos,parapoderassistirosoperadorescomerciaisnarealizaçãodesuas
atividadesdamaneiramaiseficazpossível,garantindoconfiabilidadeeprevisibilidadenassuasmovimentações.Porisso,osórgãosnãoprecisamfiscalizarcomtantafrequência,assim,podemfocaresforçosemcargasouoperaçõescomriscosmaiores.
Em estudos realizados por esta entidade, verificou-se
quecertoscritériosdesegurançasãocomunsatodosospaíses
econstituemasdiretrizesdoProgramaOEAnoqueserefereà
integridadedacadeialogística.Cabedestacá-los:
I ‒ parceiros comerciais, para garantir que parceiros
comerciais possuam procedimentos de segurança
compatíveiscomoscritériosdesegurançaOEA;
II ‒ controle de unidades de carga, para garantir a
integridadedaunidadedecargaquandoestiveremseu
estabelecimento;
III‒controledeacessofísico,paraevitaraentradade
pessoasnão-autorizadas;
IV ‒ política de recursos humanos, para seleção e
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No Brasil, a Receita Federal iniciou os estudos para
implementaçãoem2009.ODr.JoséCarlosdeAraujo,Chefeda
COANA (Coordenação de Administração Aduaneira) da
ReceitaFederaldoBrasil,noSeminário“ImpactosdoPrograma
OEA”,elencou10razõesparaimplantaroprogramanopaís:
1.ImplementarAcordosdeReconhecimentoMútuo;
2.Facilitarocomérciolegítimoeconfiável;
3.Obterreconhecimentoglobal;
4.MelhoraraimagemdoBrasil;
5.Atrairinvestimentos;
6.Protegerasociedadecommaioreficiência;
7.Aumentarasegurançanasoperaçõesdecomércio
exterior;
8.Melhoraroscontrolesaduaneiros;
9.Fazermaiscommenos;
10.ImplementarAcordosInternacionais

PROGRAMABRASILEIRODEOEA

ProgramaBrasileirodeOEA
AtravésdaInstruçãoNormativaRFBN°
1521,de4de
dezembrode2014,foiinstituídooProgramaBrasileirodeOperadorEconômicoAutorizado,queconsistenacertificaçãodos
intervenientesdacadeialogísticaquerepresentambaixograu
deriscoemsuasoperações,tantoemtermosdesegurança
física da carga quanto ao cumprimento de suas obrigações
aduaneiras.

CAPA

LançamentoProgramaBrasileirodeOEA

PRINCIPAISBENEFÍCIOSAOS
OPERADORESECONÔMICOS
Ø UsufruirdasvantagensedosbenefíciosdefuturosAcordos
deReconhecimentoMútuo(ARM).
Ø Utilizardecanaldiretodecomunicaçãoentreooperador
certificado OEA e a RFB para esclarecimento de dúvidas
relacionadasaoPrograma.
Ø Usufruirdereduzidopercentualdecargasselecionadaspara
canaisdeconferêncianaexportaçãoe,quandoselecionado,
terprocessamentoprioritário.
Ø Possuirprioridadeparacertificaçãonafase2doPrograma
BrasileirodeOEA.
Ø Utilizar a logomarca do Programa e ter sua participação
divulgadanosítiodaRFB.
Ø Serdispensadodeexigênciasnahabilitaçãoouaplicaçãode
regimes aduaneiros especiais que já tenham sido
cumpridasnoprocedimentodecertificaçãodoOEA.
Ø ParticiparnaformulaçãodealteraçãodelegislaçãoeprocedimentosaduaneirosparaoaperfeiçoamentodoPrograma.

PROCEDIMENTODECERTIFICAÇÃO
EMONITORAMENTO

Os procedimentos relativos à certificação compreendem,sequencialmente:

Autoavaliação:
Autoavaliação: o requerente do Programa deverá responderaoQuestionáriodeAutoavaliação(QAA)e,sempreque
possível,comprovarcomdocumentosassuasrespostas.

FormalizaçãodaSolicitaçãodeCertificação:orequerentedeverásolicitaraaberturaformaldoprocessoeentregaro
QAApreenchidojuntocomadocumentaçãonecessáriapara
análisedopedido.

ExamedosRequisitosdeAdmissibilidade
Formalização
dasolicitação
mediante
DOSSIÊDIGITAL

Adesãoao
domicilio
tributário
eletrônico(DTE)

Escrituração
ContábilDigital
(INRFB787/07)

Regularidade
Fiscal(mediante
CNDouCPD-EN)

InscriçãoCNPJ
erecolhimentos
tributosfederais
há24meses

Mínimode24
mesesdeautuação
comointerveniente
passívelde
certificação

Inexistênciade
indeferimento
emsolicitação
OEAnosúltimos
6meses

Despachantes:
3anosde
experiênciae
aprovaçãono
examequalificação

Adesãoao
Conhecimento
deTransporte
Eletrônico(CT-e)


AnálisedeConformidade:
AnálisedeConformidade: temfinalidadedeverificaro
cumprimento dos critérios de elegibilidade e dos critérios de
segurançaaplicadosàcadeialogística.

Certificação: apóscomprovadoocumprimentodetoCertificação:
dososrequisitosecritérios,seráexpedidooCertificadodeOEA,
emreconhecimentoàparceriaAduana-Empresa.

ManutençãoeMonitoramento: osOperadoresEconôManutençãoeMonitoramento:
micos Autorizados estarão submetidos a acompanhamento
quantoàmanutençãodosrequisitosecritériosexigidosparaa
certificação.

FASESDEIMPLEMENTAÇÃO
Dez/
2014

Cumprimentodos
critériosdesegurança

Focono
fluxode
EXPORTAÇÃO

Dez/
2015

Cumprimentodas
normaseprocedimentos
aduaneiros(revisãodo
LinhaAzul)

Focono
fluxode
IMPORTAÇÃO

Dez/
2016

Incorporaçãodeoutros
ÓrgãosdeEstadocomo
ANVISA,VIGIAGRO,etc.

Foconos
fluxosde
EXPORTAÇÃOe
IMPORTAÇÃO

“Nos sentimos muito honradoseorgulhososempoderterparticipado dessa primeira fase e de termosrecebidonossacertificaçãopara
umprogramadeextremaimportância para o Comércio Exterior, e que
certamente poderá contribuir muito
paraalavancaraeconomiabrasileira.”
dizCindyHaring,CEOdaDHLGlobal
ForwardingnoBrasil.

OEASegurança
(OEA‒S)
OEAConformidade
(OAE‒C)
OEAPleno
(OEA‒P)

OEAIntegrado

CindyHaring,CEOda
DHLGlobalForwarding
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Marketing&Communication,DHLGlobalForwarding

RafaellaPimentel,ComunicaçãoFIEPE

“nossaVisãoéqueoBrasilsejareconhecidocomo
umlídermundialnocontroleenagestãodosfluxosde
comércio exterior por meio do seu Programa OEA em
2019” Ernani Checcucci, Subsecretário de Aduanas e
RelaçõesInternacionais.

CNT

PESQUISACNTDERODOVIAS2014
MAISPONTOSCRÍTICOSEMETADEDOPAVIMENTOCOMPROBLEMAS

P

raticamenteametade(49,9%)dopavimento
dasrodoviasbrasileirasapresentaalgumtipo
dedeficiência,sendoclassificadopelaPesquisaCNTdeRodovias2014comoregular,ruimoupéssimo,
porapresentarburacos,trincas,afundamentos,ondulações,
entre outros problemas. Em relação à superfície do pavimento,44,7%daextensãopesquisadaestádesgastada.Esta
18ªediçãoavaliou98.475km,quecorrespondematodaa
malha federal pavimentada e aos principais trechos estaduais.Houveumacréscimode1.761km(1,8%)emrelaçãoa
2013. Foram 30 dias de coleta, entre 19 de maio e 17 de
junho.
Nesse último ano, aumentou o número de pontos
críticos, passando de 250 (em 2013) para 289 (em 2014).
Quedas de barreira, pontes caídas, erosões na pista e
buracosgrandessãoconsideradospontoscríticos.


Em2013,morreram8.551pessoasemcercade186
milacidentesnasrodoviasfederaisdopaís.“Ascondições
gerais ruins das rodovias aumentam os riscos e muitas
vidaspoderiamserpoupadas,casoasrodoviasoferecessem
vidaspoderiamserpoupadas,casoasrodoviasoferecessem
acidentes a menos e 4.000 mortes a menos”, diz Clésio
Andrade.

Alémdoriscoàvidadaspessoas,osproblemasnas
rodoviascontribuemparaaumentaroscustosdeoperação
eotempodeviagem,afetandotantootransportedecargas
como o de passageiros. Conforme o estudo, o acréscimo
médio do custo operacional devido à qualidade do
pavimentodasrodoviasbrasileiraséde26%.Seconsiderara
regiãoNorte,ondeháaindamaioresdeficiênciasnamalha,
esseíndicesobepara37,6%.

RECURSOSINSUFICIENTES
Ovolumederecursosdestinadosaotransporteno
Asituaçãodosistemarodoviário Brasiléinsuficienteparamelhoraraqualidadedasrodovias.
Ainda assim, os valores autorizados não chegam a ser
brasileirocontinuagrave,
investidos devido a problemas de gestão, excesso de
burocraciaeincompetência.OPlanoCNTdeTransportee
comprometendoasegurança
LogísticaindicaanecessidadedeR$293,88bilhõessomente
paraomodalrodoviário.Nesteano,oinvestimentopúblico
daspessoas,tantodemotoristas, federal autorizado para as rodovias é de apenas R$ 11,93
bilhões. Até o dia 30 de agosto, somente R$ 6,54 bilhões
comodepassageirosepedestres. (54,8%)tinhamsidopagos.
APesquisaCNTdeRodovias2014tambémapontou
Écadavezmaioronúmerode problemas na sinalização e na geometria das vias. Ao se
considerarque87,1%dostrechossãoformadosporpistas
simples de mão dupla, torna-se ainda mais grave a
mortesedeacidentes.Essa
constatação de que 39,9% não têm acostamento. E, em
49,7%daextensãocomcurvasperigosas,nãoháplacasde
situaçãotambémcompromete advertência
nem defensas completas. Em 57,4% dos
trechos,
foi
encontrado
algum tipo de problema na
alogística,devidoaoelevado
sinalização,sendoqueem26,4%nãoháplacasdelimitede
velocidade e em 47,6% a pintura da faixa central está
custodotransporte,tornando desgastadaouéinexistente.
opaísmenoscompetitivo,
CONCESSÕES
afirmaopresidentedaCNT,
ClésioAndrade.”
O presidente da CNT destaca que o governo tem
dificuldade de executar os projetos, e a participação da
iniciativa privada é fundamental para a melhoria da
CENÁRIODOTRANSPORTE|19

CNT/Divulgação

RS-640,RosáriodoSul-RS

BR-343,Jerumenha-Piauí

CNT/Divulgação

infraestrutura de transporte. “O governo precisa
daparceriadainiciativaprivadaparaofereceruma
melhor infraestrutura de transporte, e as
concessões são um importante caminho para
melhorarascondiçõesdasrodoviasecontribuir
para o crescimento do país. A situação das
rodoviassobgestãopúblicaestámuitopiorem
relação às concessionadas”, afirma Clésio
Andrade.
As rodovias são classificadas considerando
assituaçõesviáriasportipodegestão(públicaou
concedida),porEstadoeregiõesgeográficas,por
corredores rodoviários e por tipo de rodovias
(federais ou estaduais). Conforme as informações
da pesquisa, 74,1% das rodovias concedidas
tiveram classificação Ótimo ou Bom. Nos trechos
sobgestãopública,essepercentualéde29,3%.
Napesquisa,háaindaumrankingcom109
ligaçõesrodoviárias.Sãotrechosformadosporuma
oumaisrodoviasfederaisouestaduais,comgrande
importânciasocioeconômicaevolumesignificativo
de  veículos  de  cargas  e/ou  passageiros,
interligandoterritóriosdeumaoumaisUnidades
daFederação.Aoconsideraroestadogeraldessas
ligações,asdezmelhoresestãonoEstadodeSão
Pauloesãotodasconcedidasàiniciativaprivada.A
pior classificada está localizada nos Estados de
TocantinseBahia.

CNT/Divulgação

CNT

COMBUSTÍVELEMEIO
AMBIENTE

O fato de 49,9% das rodovias possuírem
pavimento regular, ruim ou péssimo representa
um aumento no consumo de combustível dos
veículos, tendo reflexo direto nos custos e nas
emissõesdepoluentes.


Fonte:CNT

SP-123,Tremembé

INOVAÇÃO

EQUIPAMENTOSAERODINÂMICOS:
SOLUÇÕESACESSÍVEISDESUSTENTABILIDADEEREDUÇÃODECUSTO

frota,aofinaldeumanoépossíveladquirirumcaminhãonovo
somente com a economia de combustível gerada. Um
investimentobaixoecomrápidoretorno.
OmercadodeequipamentosaerodinâmicosestácrescendonoBrasil,masnaEuropa,elesjásãoamplamenteutilizados, apresentando excelentes
resultadosàstransportadorase
comumente integrando o rol
de acessórios aplicados nas
frotas.Enquantoisso,omercado nacional tem procurado
ofertar opções diferenciadas:
alémdotradicionaldefletor,os
painéis de acabamento aerodinâmico nas laterais das carretastambémjásãovistoscom
maior frequência. Esses, por
suavez,contribuemcomuma
melhoria de 8% (aproximadamente)naresistênciadoar.
Já o recém-chegado
difusordetetotraseiroestáem
fasedetestes.Nopróximoano
osresultadosdevemserapresentados ao setor e, então, o
equipamento será disponibilizado para venda. Com base
nos  testes  realizados  na
Europa, a expectativa é que
contribuaparaumaeconomia
de 3% a 4% no consumo de
combustível,
além de proporEquipamentoaerodinâmico
cionarareduçãodaturbulência,diminuiçãodoefeitospraynapartetraseiradosemirreboqueemdiaschuvososeareduçãodaprojeçãodeneblinae
poeiraemcondiçõesmeteorológicasadversas.
Ouseja,osoperadorestêmnasmãosmaisumavaliosa
ferramentaparaasustentabilidade,cujaaplicaçãooportuniza
importantesdiferenciaisnagestãoenaprodutividadedafrota,
propiciando, além da redução dos custos operacionais, a
colaboraçãocomomeioambienteecomasociedade.Tudo
de forma fácil e com um baixo investimento. Portanto, está
mais que na hora dos provedores de soluções logísticas
apostarem nas parcerias, unindo forças para alavancar este
mercado e trazer para o setor todos os benefícios que os
equipamentosaerodinâmicospodemoferecer.
Coopercarga/Divulgação

E

mpresasdetodosossegmentossepreocupam
cadavezmaiscomasustentabilidadeinvestindo
milhõesnasmaisdiversasiniciativase,namaior
partedotempo,esquecemdequeaçõessimplesedebaixo
custotambémdevemserincorporadasnaestratégiaportrazeremaltoretornosustentável.
No caso dos operadores logísticos, mais precisamente da atividade de transportedecarga,ainstalaçãode
equipamentos aerodinâmicos
nosveículosoucarretaséuma
açãoquecontribuiparaomenor gasto de combustível e,
consequentemente, reduz a
emissão de gases nocivos ao
ambiente.Asoluçãotraztambém benefícios aos motoristas,queduranteasoperações
sofrem menos com os ruídos
gerados durante as viagens e
são beneficiados com uma
maior estabilidade das carretas, garantindo mais segurançanãosomenteaoscondutores,masparatodososusuários
das rodovias. Ou seja, é ambientalmente, socialmente e
economicamentesustentável.
Um dos acessórios
maisempregadosatualmente
é o defletor de ar. Embora o
mercado não trabalhe com
dados exatos, estimativas apontam para uma economia de
10%noconsumodecombustívelcomousodesteequipamento-númeroquepodevariardeacordocomopesoda
cargatransportada,comascondiçõesmecânicasdoveículoe
comasdimensõesdobaú.Agrandevantagemdestedefletor
équeeleajudaoveículoavenceraforçadoarrasto,eliminandoasáreasderefluxodearnaparteinferiorousuperiorda
cabine.Paraquesepossaterideiadosganhos,segundoinformaçõesdoINEE(InstitutoNacionaldeEficiênciaEnergética),
emvelocidadesde80km/h(oumais),aproximadamente70%
dapotênciadomotordocaminhãoéutilizadaapenaspara
romperaforçadoarrasto.
De acordo com o departamento de engenharia
aeronáutica da USP de São Carlos (SP), se uma grande
transportadoracolocardefletoresemtodososveículosdesua

Fonte:Coopercarga

CENÁRIODOTRANSPORTE|21

ESPAÇOASSOCIADO

HISTÓRIADATRANSPORTESSILVIO

A

históriadaTransportesSilvioremontaàdécada
de70,maisprecisamenteaoanode1976,quandooSr.SilvioRoman,fundadordaempresaede
quem leva o nome, pai e avô dos atuais sócios Juscelino,
Ariede, Ezequiel e Francine Roman, optou por ingressar no
ramodostransportesemrazãodeserapaixonadopelosetor.
“Apaixãopelotransportefoiherdadadopai”,segundo
oSr.Juscelino.Dandosequênciaàempresajuntamentecomo
Sr. Silvio, ele adquiriu um Mercedes Benz 1519, carreta dois
eixosdecargaseca,einiciouviagensnaVolkswagenemSão
PauloparaoNordestedopaís.Passou2anossemretornarà
cidadeondemorava,comohaviaprometidoàfamília,voltar
somentequandopagasseocaminhão,eassimofez.
Naépoca,adificuldadedotransporteeramuitogrande.
Acomunicaçãocomafamíliaeraatravésdecartasenviadasa
partir de postos de combustível. Os veículos não tinham
quaisquercomodidadescomoarcondicionado,rastreadores,
etodospossuíammanuaiscomcaixaseca,nãoexistindode
formaalgumacaminhõesautomáticos.
Quandoterminaramdepagarocaminhão,oMercedes
1519 foi trocado por um Scania, e adquirida uma carreta
frigorífica3eixosde22pallets.Oequipamentoderefrigeração
eraagasolina.
Comessenovocaminhão,iniciou-seumtrabalhona
SadiadeSãoPaulo,quelevavamercadoriasfrigorificadasaté
Recife.Assim,tiveraminícioasviagensdetransportefrigorífico,
ramo no qual a Transportes Silvio se especializou e opera
atualmente.
ASadia,então,iniciouumtrabalhonoMercosuleoSr.
Juscelino foi convidado para fazer essa nova rota. Foi atrás
então da documentação para concretizar a sua habilitação,
obtendo licenças para Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai,
paísesnosquaisatuaatéhoje.

Oproprietário,Sr.JuscelinoRoman,portanto,atuanoramode
transportesháquase40anos.
AsededaempresaficaemConcórdia/SC.Contacom
umafilialemSãoPaulo/SPerepresentantesnospaísesonde
atua.AmissãodaTransportesSilvioéassegurarqueaprestaçãodoserviçobusqueaplenasatisfaçãodocliente,entregandooprodutocomqualidade,pontualidade,preçocompatível,
valorizandoasuaintegridadeemaximizandoresultados.Desta
forma,aempresasemprebuscaaexcelêncianaexecuçãodo
transporte,fidelizando,assim,acarteiradeclientes.

IMPORTÂNCIADESERUM
ASSOCIADO

A Transportes Silvio sabe
da importância de ser empresa
associada à ABTI, sobretudo em
relação aos seguintes aspectos,
segundo o sócio proprietário
Juscelino Roman: obtenção de
informações sobre legislação internacional do setor, levando-se
em conta as diferentes normativasqueregemotransporteinternacionaldecargasesuacompleSr.JuscelinoRoman,sócio xidade; auxílio na renovação de
proprietáriodaTransportes licenças;assistêncianainclusãoe
Silvio
acompanhamento de processos
juntoàANTT;eesclarecimentodedúvidassobretodosos
assuntos relacionados ao Mercosul, aduanas, MIC/DTA,
preenchimentodedocumentação,etc.

SededaempresaemConcórdia/SC
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FOZDEFINEÁREADONOVOPORTOSECO
PROJETOAPRESENTADOEMPLENÁRIAÉDECLARADOÁREADEUTILIDADEPÚBLICA

O

Codefoz/Divulgação

portosecodeFozdoIguaçuéumdosmais
movimentados da América Latina. Esse fluxo
de cargas deve aumentar ainda mais com a
expansãodossetoresdelogísticaedecomércioexteriorna
fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina. Esse crescimento
reforçaanecessidadedeumnovoterminalalfandegáriona
cidade.

A perspectiva levou a sociedade a debater sobre a
importânciadonovoportosecoparaossetoresdelogísticae
de comércio exterior da região.  O mais recente debate
o c o r r e u  n a  p l e n á r i a  d o  C o d e f o z  ( C o n s e l h o  d e
Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu),
realizadanoúltimodia29.

harmonia”,disseNascimento.

Escolha-Aáreaescolhidacompreendeumconjunto
delotesquesomam2.297.000metrosquadrados.Foiaopção
tomada após ampla discussão com a Receita Federal,
prefeitura, além de representantes do setor de turismo,
logísticaecomércioexterior.

DuranteaplenáriadoCodefoz,oprefeitodeFoz,Reni
Pereira,assinouodecretodedeclaraçãodeutilidadepública
daáreadonovoportosecodeFozdoIguaçu.“Nessaprimeira
etapa vamos iniciar um diálogo com os proprietários, de
maneira transparente, para alcançar o objetivo maior”,
antecipouoprefeito.

Aimportânciadanovaalfândegafoidestacadapelo
superintendente da
Receita Federal na 9º
Região  Fiscal,  Luiz
Bernardi.  “Estamos
muito felizes com o
avanço desse grande
projeto. Vamos dar
todo apoio ao novo
complexo”,afirmou.
Bernardi destacou que
a cidade está tornando-seumcentrologístico, com porto seco,
aeroporto alfandegado,umportofluvialno
RioIguaçu,asponteda
região trinacional e a
proximidade com a
Ferroeste. “Seremos
uma referência mundial.Ninguémteráalgo
parecido”,completou.
PrefeitodeFozdoIguaçu,Sr.ReniPereira,SuperintendentedaReceitaFederal,Sr.LuizBernardieoPresidentedoCODEFOZ,

Hoje - LocalizaSr.DaniloVendruscolo
do na BR 277, o atual

CoubeaosecretáriodoCodefoz,JaimeNascimento, portosecotem154milmetrosquadrados,recebendo154mil
detalharasetapasquelevaramàescolhadaáreadentrodo caminhõesem2013(12%amaisrelaçãoaoanoanterior).No
territóriodomunicípio.Aalternativalevouemconsideraçãoa período,asexportaçõesalcançaramomontantedeUS$3,32
localizaçãogeográfica;afacilidadedeacessoaoParaguaieà bilhões e as importações totalizaram US$ 2,33 bilhões,
Argentina,bemcomoaBR277;eacapacidadedeamenizar resultandoumsuperávitdeUS$987milhões.

Aestruturaincluiarmazémde2milmetrosquadrados,
osconflitoscomosatrativosecorredoresturísticos.
Os técnicos também levaram em conta a necessidade do pátiopara750veículoseumadoca,etambémcontarácom
novoportosecoterfácilligaçãocomasegundaponteentreo amplaáreaparaarmazenagemdegrãosebeneficiamentode
BrasileParaguaiecomaperimetralleste(projetoquevisa matérias-primas, o que ampliará significativamente a
desviarotráfegodecaminhõespesadosdocentrourbano). atividadeeconômicadaregião.
“Temos o meio ambiente, o turismo e a logística.
Trabalharemos para que os interesses convivam em 
Fonte:Assessoriadecomunicação‒CODEFOZ
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NOVOSPROCEDIMENTOSEMCHUÍ

N

odia17deOutubrode2014,aInspetoriada
ReceitaFederaldoBrasilemChuípublicouno
DOU a Portaria nº 50 e 51, que estabelece
normasparaaentrada,apermanência,amovimentaçãoea
saídadepessoas,veículos,unidadesdecargaemercadorias,
norecintoalfandegadoequeregulamentaocadastramento
inicialeaatualizaçãodataradosveículosdetransportede
cargas,respectivamente.
Ressaltamososprincipaisdispositivos:
PortariaN°
50
Aentradanopátio,deveículosdetransportedecargas,commercadoriasprocedentesdoexteriorouaeledestinado,serápermitidaemqualquerhorário,todososdiasda
semana,medianteaapresentaçãodoManifestoInternacionaldeCargaRodoviária(MIC)e,adicionalmente,paraosveículos procedentes do exterior, do primeiro original do ConhecimentodeTransporteInternacionalporRodovia(CRT).
Porsuavez,asaídadopátio,seráautorizadaatravésda
emissãodelistasdeliberaçãodeveículos,fixando-seoprazo
de01(uma)horaparasaídadosveículosapósohoráriode
emissãodalista.
Asaídadocaminhãotratordesatrelado,emdiasde
expediente normal, será permitida nos seguintes horários:
das06:00hàs08:30h;das12:00hàs13:00h;edas18:00hàs
21:00h. O seu reingresso será autorizado no horário das
08:00hàs21:00h.

PortariaN°
51
Assimcomojáocorreemoutrasfronteiras,ocadastramentodetarasdeveserfeitodeformaindividualizadapara
caminhãotratoresemirreboqueouparacaminhãosimples,e
deve ser vinculado à placa de cada veículo, levando em
consideraçãoostanquesdecombustívelcheios,opesodo
motoristaeosbensdalistadeprovisãoesobressalentes.
O cadastramento inicial de tara de veículo deve ser
feitopreviamenteàsuaentradanoRecintoAlfandegado,por
meioderequerimento,preenchidoemduasvias,acompanhados do boleto de pesagem em balança rodoviária
certificadapeloInmetroouporórgãooficialuruguaio.

RFBemChuí/RS

REUNIÃODOCOMITÊTÉCNICONº2(CT-2)
EMCHUÍ/RS

N

odia08deoutubrode2014,porocasiãodaReuniãodoComitê
Técnicon°
2(CT-2)‒AssuntosAduaneirosemChuí/RS,aABTI
apresentou aos Coordenadores do citado Comitê propostas
operativas, com o objetivo de conferir maior agilidade e simplificação aos
processosdecontroles,resguardandoasegurançadosprocedimentos.
Aprimeirapropostaconsistiuemconferirisonomianosprocedimentos
aduaneiros bilaterais, principalmente, quando se refere a informações e
documentosobrigatóriosaseremapresentadosperanteosórgãosanuentes.
Asegundapropostaapresentadanaquelaocasiãofoiadeefetivaremtodosos
passosfronteiriçosondejáestãoprevistasasáreasdecontroleintegrado,a
efetivaintegraçãoparaotransporterodoviáriodecargas,apresençadetodos
os organismos de controle, muito especialmente os controles migratórios,
trazendosegurançajurídicaaosoperadores.Porfim,propôs-sequeaReceita
Federal do Brasil abrigue em sua estrutura a Área de Controle Integrado,
garantindodestaforma,mesmoquetemporariamente.
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FRONTEIRA
Divulgação/MAPA

LIVRAMENTOCOM
NOVOFISCAL

N

o dia 29 de outubro de 2014, iniciou suas atividades no
MAPA em Santana do Livramento/RS, o novo fiscal
agrônomoGustavoGriebeler.Griebelerénaturaldoestado
deSantaCatarinaeéformadoemAgronomiaepósgraduadoemQuímica
deSolospelaUFSM.Iráexercerafiscalizaçãodecargasnaimportaçãoe
exportação, principalmente de frutas e cereais. O fiscal citou, dentre os
desafios que irá enfrentar no dia-a-dia do trabalho de fiscalização: o
processodeadaptaçãoaosprocessosdeimportaçãoeexportaçãoesuas
burocracias;amanutençãodeposturasempreidônea,sempreprocurando
cumprirosprotocolos;econferireficiênciaerapidezaotrabalhodiário.
Estafoiumaconquistadaregião,quesofriacomafaltadefiscais.
GustavoGriebeleriráconjugaresforçoscomofiscalEdsonMadruga,oque
conferirámaioragilidadenasliberaçõesdosprocessosdentrodoMAPAem
SantanadoLivramento/RS.

GustavoGriebeler,FiscalAgrônomo

FOZEJAGUARÃOSOBNOVAGERÊNCIA

A

Elog/Divulgação

Elog/Divulgação

ssumiu a gerência do Porto Seco em Foz do Iguaçu/PR, Marcio Nascente, que estava no comando de
Jaguarão/RS.DarlanRibeiroSouza,queatuavanaUnidadedeUruguaiana,assumeaGerênciaOperacionalem
Jaguarão.
MarciodesenvolvesuasatividadesnaElogLogísticadesde2003,naturaldomunicípiodeJaguarão,graduadoem
ProcessosGerenciais,atuoudesdeoAdministrativoaoFinanceiroeassumiuaGerênciadeJaguarãoem2008.
Darlan, natural de Uruguaiana, graduado em Comércio Exterior, com MBA Finanças Empresariais, atua na Elog
Logísticadesdeoanode2003.Jáocupoudiferentesfunçõesnacompanhia.AtuounasáreasdeFaturamento,Aduaneiroe
Administrativo,ondeassumiuacoordenaçãoatéserpromovidoaocargodeGerente.
ABTIdesejasucessoaoscolaboradoresnestenovodesafio.
Emcasodedúvidas,aequipedeAtendimentooperacionaldaElogSul,ficaàdisposição.

DarlanRibeiroSouza,
GerenteemJaguarão-RS

MarcioSousaNascente,
GerenteemFozdoiguaçu-PR
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COMJOVEM

CÂMARAHOMENAGEIACOMJOVEM
BREVE
HISTÓRICODA
COMJOVEM
A  C o m j o v e m  f o i
criada em São Paulo, no
ano de 1991, e permaneceuativaaté1997.Embora
desativada por um longo
período,seuespíritocontinuou vivo, possibilitando
seu resgate pelo então
presidente do SETCESP
UrubatanHelou(PresidentedaBrassPress),em2004.
IntegrantesdaComjovempresentesnahomenagem
Apartirde2008,aideiada
o dia 13 de novembro de 2014, a Câmara Comjovem se consolidou e iniciou-se a criação das
MunicipaldeUruguaiana,emSessãoSolene, Comjovensregionais,permitindomaiorintegraçãoentreas
entregou certificado de reconhecimento à empresasdosetordetransportedecargas.
Comjovem‒ComissãodeJovensEmpresárioseExecutivos
do Transporte de Cargas de Uruguaiana pelos serviços
prestadosàcomunidadeuruguaianense.
O reconhecimento foi iniciativa do Presidente do
PoderLegislativoMunicipal,VereadorRonnieMello,que,em
pronunciamento, reconheceu a relevância dos trabalhos
prestadospelaComissãoemproldaintegraçãoecapacitação
dos jovens empresários e executivos, despertando-os para
futurasliderançasnosetordetransportedecargaselogística.
Apósaentregadocertificado,oCoordenadordaComjovem,
A Comjovem Uruguaiana foi criada em junho de
WendellKrassmannpronunciou-senatribuna,fazendoum 2010,poriniciativadaABTI,atravésdoseurelacionamento
breve relato do histórico da Comissão, sua importância e comaNTC&Logística.Oprojetofoiviabilizadopeloentão
finalizouagradecendooreconhecimento.
Presidente,JoséCarlosBecker,reconhecendoaimportância
Nas palavras do Vereador Ronnie Mello, “a da formação da comissão para os jovens empresários na
h o m e n a g e m  é  u m  r e c o n h e c i m e n t o ,  e ,  a l é m  d o região. Como formas de capacitação e aprimoramento,
reconhecimento,umagradecimento:porquehoje,poderiam alémdasreuniõesmensais,ogruporealizavisitastécnicasa
estar em qualquer lugar do Brasil, trabalhando em outras empresas e fornecedores relacionados ao setor de
frentes, e optaram por ficar em Uruguaiana, gerando transporte rodoviário de cargas e logística. Também
oportunidades e empregos (...) e é a nossa obrigação promove palestras, estudos e cursos sobre assuntos de
reconhecer,estimularedartodooamparoerespaldoque interesseparaosetor,buscandosoluçõesaproblemasda
acharemnecessário.EstaCasaestádeportasabertas.”
categoria.

N

HISTÓRIADA

INVESTIDORESCOMJOVEM

P.M. DESPACHOS ADUANEIROS

E REPRESENTAÇÕES LTDA.
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INFORMAÇÕES

FLUXODOTRIC
OUTUBRO2014
FluxosdecaminhõescarregadosdoTransporteRodoviáriodeCargasnosprincipaispontosdefronteira
Pontosde
Fronteira

Variaçãodoacumulado
anoanterior/anoatual

Porto
jan-out/13 jan-out/14 Variação
Aceguá-BR/Acegua-UY
Importação
1.024
2.230 117,77%
Exportação
Total

Variaçãomesmomês
anoanterior/anoatual

Variaçãodomêsanteriorcom
mêsatual
set/14

out14

Variação

out/13

out/14

Variação

Variaçãodosúltimos
12meses/12mesesanteriores
out/13-set/14

out/12-set/13 Variação

241

188

-21,99%

179

188

5,03%

2.425

1.226

97,80%

593

666

12,31%

79

96

21,52%

63

96

52,38%

816

716

13,97%

1.6171

2.896

79,10%

320

284

-11,25%

242

284

17,36%

3.241

1.942

66,89%

BarradoQuarai-BR/BellaUnión-UY

444

Importação

52

89

81

-8,99%

6

81

1250,00%

178

Exportação

1.128

1.796

59,22%

170

296

74,21%

117

296

152,99%

2.076

1.367

52,01%

1.180
Chuí-BR/Chuy-UY

1.974

67,29%

259

377

45,56%

123

377

206,50%

2.256

1.419

58,99%

Total

178 242,31%

52 242,31%

Importação

9.480

10.059

6,11%

1.243

1.081

-13,03%

1.406

1.081

-23,12%

11.709

11.801

-0,78%

Exportação

13.206

12.729

-3,62%

1.337

1.353

1,20%

1.585

1.353

-14,64%

15.629

17.293

-9,62%

22.689
22.787
Jaguarão-BR/RioBranco-UY

0,45%

2.580

2.580

-5,66%

2.991

2.434

-18,62%

27.338

29.094

-6,04%
-7,51%

Total

Importação

8.965

8.668

-3,31%

1.345

1.162

-13,61%

928

1.162

25,22%

10.275

11.109

Exportação

7.671

7.613

0,55%

857

958

11,79%

858

958

11,66%

9.210

9.145

0,71%

16.281

-1,54%

2.202

2.120

-3,72%

1.786

2.120

18,70%

19.485

20.254

-3,80%

Total

16.536
Quaraí-BR/Artigas-UY
Importação

1.187

689 -41,95%

61

31

-49,18%

66

31

-53,03%

887

1.666

-46,76%

Exportação

152

136 -10,53%

10

43

330%

19

43

126,32%

186

208

-10,58%

1.339
825 -38,39%
S.Livramento-BR/Rivera-UY

71

74

4,23%

85

74

-12,94%

1.073

1.874

-42,74%
-22,95%

Total

Importação

4.703

3.314 -29,53%

301

304

-1%

779

304

-60,98%

4.389

5.696

Exportação

6.092

6.019

-1,20%

687

674

-1,89%

683

674

-1,32%

7.421

7.367

0,73%

9.333 -13,54%

988

978

-1,01%

1.462

978

-33,11%

11.810

13.063

-9,69%

Total

10.795

FozdoIguaçu-BR/AR/PY
BR/ARImp.PTN 29.446

29.040

-1,38%

3.325

2.906

-12,60%

2.714

2.906

7,07%

33.503

35.683

6,50%

5.554

6.135

10,46%

597

703

17,76%

707

703

-0,57%

7.075

6.340

-10,39%

Total

35.000

35.175

0,50%

3.922

3.609

-7,98%

3.421

3.609

5,50%

40.580

42.023

3,56%

BR/PYImp.PIA

17.384

16.161

-7,04%

1.779

1.595

-10,34%

1.562

1.595

2,11%

18.902

19.897

5,26%

BR/PYExp.PIA

50.699

53.294

5,12%

5.200

5.171

-0,55%

4.998

5.171

3,46%

63.860

59.635

-6,62%

Total

68.083

69.455

2,02%

6.979

6.766

-3,05%

6.560

6.766

3,14%

82.752

79.532

-3,90%

BR/ARExp.PTN

OperNoturna

28.492
29.945
Sta.Helena-BR/PortoÍndio-PY

5,10%

2.851

3.394

19,05%

3.701

3.394

-8,30%

34.222

38.589

-11,32%

Importação

8.423

10.787

28,07%

1.547

1.877

21,33%

1.689

1.877

11,13%

13.806

11.748

17,52%

Exportação

2.755

2.679

-2,76%

173

109

-36,99%

142

109

-23,24%

3.299

3.620

-8,87%

11.178
13.466
Guaira-BR/SaltodelGuaira-PY

20,47%

1.720

1.986

15,47%

1.831

1.986

8,47%

17.105

15.368

11,30%

Total

Importação

6.138

4.155 -32,31%

0

400

-

1.303

400

-69,30%

5.517

7.353

-24,97%

Exportação

467

277 -40,69%

0

22

-

81

22

-72,84%

354

573

-38,22%

6.605

4.432 -32,90%

0

422

-

1.384

422

-69,51%

5.871

7.926

-25,93%

457

381

-16,63%

580

381

-34,31%

3.492

4.417

-20,94%

Total

Corumbá-BR/PuertoSuarez-BO
Importação

3.783

Exportação

20.333

23.096

13,59%

2.554

2.578

0,94%

2.442

2.578

5,67%

27.527

25.257

8,99%

Total

24.116

25.990

7,77%

3.011

2.959

-1,73%

3.022

2.959

-2,08%

31.019

29.674

4,63%

2.894 -23,50%
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INFORMAÇÕES
Pontosde
Fronteira

Variaçãodoacumulado
anoanterior/anoatual

Porto
jan-fev/13 jan-fev/14
S.Borja-BR/StºTomé-AR

Variaçãomesmomês
anoanterior/anoatual

Variaçãodomêsanteriorcom
mêsatual

Variação

jan/14

fev/14

Variação

fev/13

fev/14

Variaçãodosúltimos
12meses/12mesesanteriores

Variação

mar/13-fev/14

mar/12-fev/13 variação

Importação

33.070

25.964 -21,49%

2.631

2.631

0%

3.152

2.631

-16,53%

31.335

39.233

-20,13%

Exportação

42.391

29.238 -31,03%

2.962

2.981

0,64%

4.507

2.981

-33,86%

36.535

50.552

-27,73%

Total

75.461

55.202 -26,85%

5.593

5.612

0,34%

7.659

5.612

-26,73%

67.870

89.785

-24,41%

7.147 -35,10%

383

588

53,52%

682

588

-13,78%

7.924

12.583

-37,03%

3.141

268

171

-36,19%

356

171

-51,97%

3.800

3.199

18,79%

13.907
10.288 -26,02%
DionísioCerqueira-BR/BernardodeIrigoyen-AR

651

759

16,59%

1.038

759

-26,88%

11.724

15,782

-25,71%

Importação

9.827

8.219 -16,36%

841

804

-4,40%

848

804

-5,19%

9.652

11.658

-17,21%

Exportação

4.808

PortoXavier-BR/SanJavier-AR
Importação

11.012

Exportação

2.895

8,50%

Total

4.305 -10,46%

456

406

-10,96%

418

406

-2,87%

5.315

5.988

-11,24%

14.635
12.524 -14,42%
Uruguaiana-BR/PasodeLosLibres-‒AR

1.297

1.210

-6,71%

1.266

1.210

-4,42%

14.967

17.646

-15,18%

Importação

45.575

40.642 -10,82%

4.171

4.460

6,93%

5.113

4.460

-12,77%

49.454

54.791

-9,74%

Exportação

75.423

67.222 -10,87%

6.729

7.378

9,64%

8.526

7.378

-13,46%

80.810

89.948

-10,16%

120.998
Itaqui-BR/Alvear-AR

107.864 -10,85%

10.900

11.838

8,61%

13.639

11.838

-13,20%

130.264

144.739

-10%

Total

Total

Importação

3.401

1.766 -48,07%

195

170

-12,82%

209

170

-18,66%

2.128

4.564

-53,37%

Exportação

457

178 -61,05%

31

10

-67,74%

27

10

-62,96%

235

588

-60,03%

Total
3.858
1.944 -49,61%
226
180
-20,35%
*FozdoIguaçu:PIA-PonteInternacionaldaAmizade/PTN-PonteTancredoNeves

236

180

-23,73%

2.363

5.152

-54,13%

TRICEMNÚMEROS-DEZEMBRO/2014
EmpresasHabilitadas

FrotasHabilitadas

619
48.857
48.246
1.274

BRASILEIRAS

BRASILEIRAS

ESTRANGEIRAS

ESTRANGEIRAS
EmpresasEstrangeirasHabilitadas

EmpresasBrasileirasHabilitadas
PaísdeOrigem

Empresas

Frota

PaísDestino

Empresas

Frota

ARGENTINA

429

35.870

BOLÍVIA

97

6.846

ARGENTINA

549

20.758

BOLÍVIA

114

3.937

CHILE

253

24.860

CHILE

254

5.920

PARAGUAI

199

20.333

PARAGUAI

177

13.309

PERU

46

2.470

PERU

15

1.004

URUGUAI

247

21.957

URUGUAI

163

3.903

VENEZUELA

14

1.371

VENEZUELA

2

25

Obs.:Umamesmaempresaeummesmoveículopodemserhabilitadosparamaisdeumpaís.

TRICEMNÚMEROS-DatadeAtualização:15/12/2014às16:31:22

Sejaumanunciante
emnossarevista

marketing@abti.org.br

FERIADOS

MERCOSUL
JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

01:DiadeAnoNovo

16e17:Carnaval

01:DiadosHeróis

06:DiadosReis

17:Carnaval

19:DiadeSãoJosé


06:DiadasCrianças

03:DiadoPatronodoParaguai

23e24:DiaNacionaldaMemória
pelaVerdadeeJustiça

Fonte:www.mercosur.int

Legenda:

Brasil

Argentina

Paraguai

Venezuela

Uruguai

Chile

RESTRIÇÃODEVEÍCULOSNAARGENTINA
JANEIRO2015
SEG

TER

QUA QUI

SEX

FEVEREIRO2015
SÁB

das18h00minàs23h59min

DOM

SEG

TER

QUA QUI

SEX

MARÇO2015
SÁB

das18h00minàs23h59min

DOM

SEG

TER

QUA QUI

SEX

SÁB

DOM

das18h00minàs23h59min

Fonte:www.seguridadvial.gov.ar
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ATENÇÃO...
...parao
recadastramento
doseuRegistroNacional,
apartirdemarçode2015
Nãopercaoprazo!ProcureoserviçodaABTI
Estaremosàdisposiçãoparaatendê-lo.

Fone:+55(55)3413-2828

ABTI
AssociaçãoBrasileiradeTransportadoresInternacionais

Fone:+55(55)3413-2828
End.:RuaGeneralBentoMartins,2350-Uruguaiana/RS-Brasil
CEP97501-546

