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OTRICPRECISASERRECONHECIDO
COMOUMAATIVIDADEEXPORTADORA
DESERVIÇOS

‘‘


OTransporteRodoviárioInternacionalde
Cargasparticipacomcercade1/3detodaamovimentaçãodecargasdoMercosule2/3dascargas
comserviçosdemanufatura.Estemodalnecessita
de planejamento e ações governamentais para
potencializar a sua eficiência, reduzindo custos e
aumentandoofluxodemercadorias,encurtandoo
tempo despendido em trânsito e, efetivamente,
contribuindoparaageraçãodeempregoerenda.

Dos principais custos, dois (tempo da
viagem‒impostos)dependemmuitodeaçõesdos
gestorespúblicosparaaumentaraeficiência(reduçãodetempodeviagemabreviandootempode
permanência de cargas em fronteiras) e reduzir
custos(desoneraçãofiscaldoserviço).

AABTItemdefendidodentrodoConselhodoPlanoBrasilMaiorum“Guiche
Único”,comtodososórgãosintervenientesoperandofisicamenteemumúnicolugare
comuminteligenteetransparentesistemadecomércioexterior.

Comindicadoresdetempo(desempenho)decadaetapa,setornariamaiságila
gestãoeadefiniçãodaquantidadedeservidoresparaatenderademandadecadaaduana.
Já em dezembro de 2012, a Sra. Presidente Dilma Rousseff, afirmou que a burocracia
atrapalhaosportosbrasileiros,dissesaberqueháproblemascomfuncionáriosdogoverno
equeoserviçopúblicoprecisasermais"eficiente",conformepublicadopeloportalUOL,no
cadernodeEconomia.

Oprimeirodegraujáfoialcançado,ogovernolançou,nodia23deabril,oPortal
ÚnicodeComércioExterior.Apáginadeserviçosnainternetunificarátodosossistemasdos
órgãosenvolvidosnosprocessosdeexportaçãoeimportação.“Oobjetivoésimplificar,
desburocratizareagilizarastransaçõesdocomércioexterior”,disseoministrodaFazenda,
GuidoMantega,duranteasolenidadedelançamentodoprograma.

Com relação ao custo tributário, a criação de uma pasta para o Transporte
Internacionaléindispensável.Asempresasdetransporterodoviáriobrasileirasquegeram
investimentos,empregosedivisasparaestepaís,aindanãotemoseureconhecimento
comoexportadoresdeserviços.Nacomposiçãodatarifadefrete,estãoincluídosmuitos
impostosqueretiramacompetitividadedotransportadorbrasileiroquandocomparada
com os estrangeiros e que torna os nossos produtos exportados via modal rodoviário
menoscompetitivos.

Outrossetoresdeserviços,comoengenhariaesoftware,quejáconquistaram
estereconhecimento,estãohabilitadosaoPROEXcomacessoafinanciamentocomtaxas
equivalentesàsdomercadointernacionaleaoREINTEGRAcomareintegraçãodevalores
referentesacustostributáriosfederais.Opercentualdereintegraçãopoderáserdeaté3%
(trêsporcento)dovalordofrete.

AABTIjáapresentouestademandaaoMDICetambémjáobteveaaprovaçãodo
Conselho de Competitividade do Plano Brasil Maior. Precisamos dar a logística uma
prioridadeecomeçar,desdejá,atrabalharparaalcançarmosumníveldeexcelênciaanível
mundial,gerandoimediatosesignificativosimpactosdecompetitividadeanossaindústria
egeraçãodeempregosnestepaís.

Entãoéprecisocomeçarjá,massemesqueceroSENSODEURGÊNCIA.

FranciscoCarlosCardoso
Vice-presidentedaABTI
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FeriadosMercosul

ABTIEANTT
FIRMAMPARCERIA
ACORDOFIRMADOENTREASDUASENTIDADESPROMOVEAGILIZAÇÃO
DOSPROCESSOSDEHABILITAÇÃO

A

 Associação Brasileira de Transportadores operacional,promovendoagilidadeesegurançanahabiliInternacionais(ABTI)celebrou,juntoàANTT‒ tação,buscandoumaalternativaaosprocessos,tantointerAgênciaNacionaldetransportesTerrestres-, nosquantoexternosdaAgência.AABTI,agora,éresponAcordodeCooperaçãoTécnica,comoobjetivodeexecutar sávelporumaespéciedeprimeirospassosparaahabilitação
atividades relacionadas à habilitação dos transportadores dasempresas,comaconclusãodoprocessopelaANTT,em
rodoviários de cargas no Transporte Rodoviário Brasília.OprocedimentovisadesonerarotrabalhodaAgênInternacionaldeCargas‒TRIC.
ciaetornarmaisefetivaaparceriadaABTIcomaagência.

A ABTI, através de seus representantes Guilherme 
Com a parceria efetuada, que está em um estágio
Boger,Gerente-Executivodaentidade,eGladysVinci,Coor- inicial,aABTIestáhabilitadaaanalisarecorrigirosprincipais
denadoraparaAssuntosInternacionais,realizoutreinamen- problemas dos requerimentos de habilitação dos
to em Brasília/DF, com vistas a implementar o plano de transportadores.Aintençãoquesequeralcançaréfacilitare
trabalho,elaboradodecomumacordoentreambas.
agilizarasoperaçõesdoTRIC,comumareduçãosignificativa

Nostermosdoacordo,efetivadonoúltimomêsde dotempodeprocessamentodasmencionadasoperações.
maio,caberáàABTIorganizaradocumentaçãonecessáriaparaaanálise das habilitações, autorizações e
demais operações que envolvam o
Transporte Rodoviário Internacional
deCargas.

À ANTT, por sua vez, caberá
supervisionarasatividadesdaAssociação relacionadas ao objeto do
acordo,bemcomoestabelecerasdiretrizesquenortearãoasatividades
desenvolvidas,dentreoutrasincumbências.

OacordofirmadoentreABTIe
ANTTampliaostrabalhosqueaAssociaçãojádesenvolve,fortalecendo
PelaANTT,CynthiaBertholini,Gerente-SubstitutodaGERAR,eTiagoOliveira,Técnico-Administrativo;
pelaABTI,GladysVincieGuilhermeBoger
aindamaisodepartamentotécnicoCENÁRIODOTRANSPORTE|05

ABTI

CAMPANHADOAGASALHO2014
ABTI,COMJOVEMURUGUAIANAEELOG

EntregadoscobertoreseagasalhosaoPrefeitoLuizAugustoSchneider

A

 Associação Brasileira de Transportadores
Internacionais (ABTI) esteve engajada em
maisumaaçãosolidárianesteinverno,através
da Campanha do Agasalho, com o slogan “Multiplique
Solidariedade”.
A entidade, juntamente com Elog Logística e
ComjovemUruguaiana,emparceriacomasempresasassociadas VGM Serviços em Comércio Exterior Ltda, Alecrim
Transportes e Logística, Vix Logística, Transamil Logística,
RodokrassTransportes,MondialComexeCootranscau,arrecadaramcobertoreseagasalhosparadoaçãoaomunicípio.
Aentregafoirealizadanamanhãdodia16dejunho,
noSalãoNobredaPrefeituraMunicipaldeUruguaiana.Entre
os presentes, estavam: o Prefeito municipal Luiz Augusto
Schneider; o secretário de Ação Social e Habitação, Elton

Rocha; o diretor da ABTI, Wendell Krassmann Silveira; o
diretor e o colaborador da concessionária Elog, Flávio
EvaristoAnçaeDarlanSouza,respectivamente;omembro
da Comjovem, Marcelo Nascimento, André Lamana, pela
VGMServiçosemComércioExterior,alémderepresentantes
dopoderlegislativo.
“Estaéumaaçãoquenosmobilizaetodososanos
somosmotivadosporessesentimentodesolidariedadee
comprometimento com a comunidade”, diz o diretor
Wendell. A ABTI realiza anualmente a Campanha do
Agasalho,buscandopromoverobemestareaquecendoo
lardemuitasfamílias.
Os presentes foram incentivados a promover e
participar de ações semelhantes em outras localidades,
multiplicando,assim,oalcancedacampanha.

ABTI

ABTIPROMOVECAMPANHADE
PRESERVAÇÃODOMEIOAMBIENTE

A

 campanha promovida pela Associação Brasileira de Transportadores Internacionais (ABTI),
comoslogan“PLANTEESTAIDEIAVOCÊTAMBÉM”,temcomoobjetivopromoverapreservaçãodomeio
ambienteeoplantiodoIPÊ-AMARELO,espécieameaçadade
extinçãoetambémconsideradaárvoredeflorsímbolodopaís.
Duranteomêsdejunho,aentidaderealizouoenviode

sementesdaárvoreàsempresaseentidadesdosetor.Aaçãoé
realizadaemcontinuidadeàcampanhade2013,emcomemoraçãoaos40anosdaentidade,quandofoirealizadooplantio
de40árvoresdeIPÊ-AMARELOnosprincipaisportosdopaís.
A entidade estará promovendo, no decorrer do ano,
outros trabalhos socioambientais que incentivam e
promovemapreservaçãodomeioambiente.

ODESENVOLVIMENTODOSIPÊSDEPOISDE
UMANODOPLANTIO(CAMPANHA2013)

oJaguarão
PortoSec

PortoSecoFo
zdoIguaçu

eiraSãoBorja
adodeFront
CentroUnific

PortoSecoUruguaiana

PortoSecoSantanadoLivram
ento

ABTI

café.jurídico
DEBATEAʻʻLEIDODESCANSOʼʼ

Dr.RogériopalestraparaopúbliconasededaABTI

A

 ABTI promoveu no dia 16 de maio, das
08h30min às 12h, em sua sede, o “Café
Jurídico”paraseusAssociadosTransportadores, Chefes de Frota, responsáveis dos Recursos Humanos
das Empresas de Transporte, Advogados, Contadores e
demaisinteressadosquetrabalhamnoSetordeTransporte
Internacional.
O encontro foi conduzido pelo Assessor Jurídico
trabalhista da entidade, o Advogado Rogério Guerisoli
Antunes, especialista em Direito do Trabalho que, abriu o
debateparaesclarecerdúvidasacercadaLein.12.619/2012,
conhecidacomoa“LeidoMotorista”.

DevidoaosucessodesseeventoaEntidaderealizará,
duranteoano,novosencontrosparadiscutirotema,entre
eleso“SemináriodoTransporteInternacional‒emDireito
doTrabalho”,tambémcomênfasenaLei12.619/2012.

PL4246/2012
encaminhadoàpublicação

O Dr. Rogério apresentou aos presentes um
panorama geral da lei e suas implicações na atividade do
transporte internacional, expondo também o que a nova
EmendaemtramitaçãonoCongressoNacional-proposta
peloDeputadoJerônimoGoergen-poderátrazerdemodificações, se aprovada. Ainda, o referido advogado deixou
claraanecessidadequeasEmpresastransportadorastêm
de,cadavezmais,organizarem-senodesenvolvimentode
suas atividades empresariais, em especial seu Setor de
Recursos Humanos, com a orientação jurídica e contábil,
visandoumtrabalhopreventivo.
CENÁRIODOTRANSPORTE|09

ENTREVISTA

PROCOMEX‒10ANOSDEPARCERIA
ENTREVISTACOMOCOORDENADOREXECUTIVODOPROCOMEX,JOHNEDWINMEIN
Quaisosprincipaisprojetosconquistados pelo PROCOMEX
nestes10anos?
Em primeiro lugar, as conquistas são
dos órgãos governamentais junto com os
seusproponentesenão
s ó  d o  P R O C O M E X .
Nestes10anos,trabalhamoscomofocoespecíficodetornaropaíscompetitivo via processos
aduaneiros mais céleres
emaisconfiáveis.
NoiníciodasnosJohnEdwinMein
sasatividades,foramorganizados grupos de trabalho com enfoque em temas
específicos.AABTIliderouumdestesgrupos,comoobjetivo
decompartilharasmelhorespráticasdepontosdefronteira
no Mercosul. Outro grupo ajudou a revisar a Instrução
Normativadaimportaçãodegranéis.
Nosúltimostrêsanos,temosinteragidocomosórgãosgovernamentaisatravésdotrabalhodemapeamento
de processos, nos quais são apresentadas diversas oportunidadesdemelhorias,algumasgrandes,comoamudança
detodaasistemáticadeAdmissãoTemporáriaeacriaçãodo
PortalÚnico,bemcomooutrasmenorescomoaeliminação
daexigênciadeapresentaçãodedocumentaçãonocasode
parametrizaçãoemcanalverde.
OsobjetivosdedotaroBrasilcomumsistemade
fluxo aduaneiro moderno e competitivo está sendo
alcançado?
Estamosnocaminhocerto,maslongedeatingirum
patamar satisfatório. A tendência é termos que buscar
constantementeamelhoria,poisospaísesqueconcorrem
conosco estão aprimorando os seus fluxos, o comércio
internacionalmudaeatecnologiaavança.
 Podemos esperar ainda mais modernização dos
procedimentos?
Seavisãoexistentedosatuaislíderesgovernamentaisnestaáreativercontinuidade,certamente.
10|CENÁRIODOTRANSPORTE

 Como conseguir tanta união das entidades em
prol de um trabalho conjunto?
Comumavisãodaqualtodospossamcomungar,e
queengajetodososatoresdacadeia.Talvisãoconsisteem
aumentaracompetitividadedoBrasilesuaparticipaçãono
comércio internacional através de um sistema aduaneiro
que proteja os interesses nacionais enquanto melhora a
eficiência da cadeia de suprimentos das empresas que
participamdocomérciointernacional.
QualaimportânciadoTransporteRodoviárioInternacionaldeCargasnoProcomex?
OTransporteRodoviárioInternacionaltemumaimportânciamuitograndeparaoComércioExteriordenosso
paíseestáajudandomuitoparatornaraVisãopropostapela
Aliança Pro Modernização do Comércio Exterior -
PROCOMEXumarealidade.AABTItemexercidoumpapel
de liderança na Aliança e contribuído significativamente
comseuconhecimentodosprocessoslogísticosligadosao
comérciosobrerodas.Contamoscomacontinuidadeeo
fortalecimentodoapoiodadoàAliançapelaABTI.

Temosquebuscar
constantementeamelhoria,
poisospaísesqueconcorrem
conoscoestãoaprimorando
osseusfluxos,ocomércio
internacionalmudaea
tecnologiaavança.

ENTREVISTA

PROJETOREFORMULALEI
ENTREVISTACOMODEPUTADOFEDERAL
JERÔNIMOGOERGEN
PorquemudaraLei?

Primeiro, preciso registrar
queéumorgulhopoderseroautordeumaleitãoimportantepara
oBrasil.Aleigeraldosmotoristas,
paraumpaísqueoptoupelotransporterodoviáriocomooseumodal número um, é umas das normasqueprecisafazercomquea
competitividade seja estimulada,
principalmente para segurança
JerônimoGoergen
dosmotoristasereduçãodecusDeputadoFederal
tosparaosetor.

Assim,aleiaprovadaem2011nãolevouemcontaa
realidadedanossainfraestrutura.Aprovamosumprojetoque
seriaoidealparaumpaísquetemestradas,armazenagem,
portoselogísticadeprimeiromundo,oqueinfelizmentenãoé
anossarealidade.Comisto,corremosoriscodecolocarempregos em jogo em razão do engessamento do transporte
rodoviário. Vidas, no entanto, se mantém preservadas em
razãodequeosnovoshoráriossãoadequadosnaleiaprovada.

Portanto,mudaraleisefeznecessárioparaqueacompetitividadedotransportefosseasseguradaequenãofossea
leiumimpeditivoparaocrescimentoeconômicodopaís.
Quaisosbenefíciosdestaemenda?

Osprincipaisbenefíciossãoodealteraracargahorária
da jornada, fazendo com que ela possa ser cumprida
adequadamente,comsegurançaesemaumentosdecustos.
Também evitando punições pelas exigências que não são
disponibilizadas aos motoristas, como paradas obrigatórias
sem estrutura, para que sejam exigidas e, especialmente,
alterandoatolerânciadepesoentreeixos,fazendocomque
valhaaregradoMercosuleisentandoasmultasaplicadasdois
anosanterioresasregras.

Competitividadeesegurançaforamoscritériosadotadosparaqueoprojetopudesseavançare,principalmente,a
discussãodemocráticacomoseguimentoquenosdeuatranquilidadedeaprovarmosumalegislaçãoadequadaaostemposatuais.
Oquefaltaparaentraremvigor?


OprojetoretornaagoraparaanálisedaCâmara,umavez

quesofreuprofundasalteraçõesnoSenado.Precisamostera
sensibilidadedosparlamentaresparaagilizaravotação.Ofato
é que precisamos superar um momento de paralisação do
Parlamento,emrazãodacopaedaeleição,econcluirmosavotaçãoparatranquilizarmosotransporterodoviáriobrasileiro.Os
senadoresentenderamporbemalterarajornadamáximade
trabalho.Peloprojetooriginalpoderiachegara12horas,mas
ficoumantidaem10horas,apósacordoentreossenadores.

Deacordocomotexto,ajornadadiáriadomotorista
profissionalcontinuaaserdeoitohoras,compossibilidadede
duashorasextras,totalizandoomáximodedezhoras.Otexto
daCâmarapermitiaaextensãodashorasextras,seacordada
em convenção ou acordo coletivo, o que poderia levar a
jornadaa12horas.Jáotempodedireçãocontínua,semintervalos,ficoucomonotextoenviadopelaCâmara.Acadaseis
horasnovolante,omotoristadeverádescansar30minutos,
masessetempopoderáserfracionado,assimcomoodedireção,desdequeotempodirigindosejalimitadoaomáximode
5,5horascontínuas.

Atualmente,otempomáximodedireçãoéde4horas
contínuas.Acreditoqueas8horasdejornadamaisas4horas
extraordinárias que estabelecemos originalmente
representam um tempo racional e adequado para as
condições geográficas e de infraestrutura do Brasil. O maior
responsávelpelosacidentesnãoéasonolência,masasmás
condições das estradas e o uso indevido de estimulantes. É
importantedestacarqueaslimitaçõesnotempodedireção
são incompatíeis com as distâncias de um país continental.
Issoprovocouaelevaçãodocustodofrete.

Os caminhoneiros reagiram às multas aplicadas de
forma generalizada e promoveram uma grande paralisação
nacional, que repercutiu diretamente no abastecimento da
população. O texto aprovado no Senado ainda suprimiu as
isenções de pedágio previstas no texto da Câmara. Vou
trabalharpararesgataraisençãoparaoeixosuspenso,jáque
nãovejonenhumfundamentocobrarporalgoquenãoestá
rodando.Poroutrolado,consideropositivoofatodealguns
pontos permanecerem no texto aprovado pelos senadores.
Destacoaanistiademultasaplicadasnosdoisúltimosanos,a
melhor regulamentação dos pontos de parada e a
flexibilizaçãodotransportedecargasperecíveiseperigosas,
que poderão rodar até que o motorista encontre um local
segurodedescanso.

Porfim,gostariaderegistraraolongodestatrajetória,o
apoioeaorientaçãodeumempresário,amigoeverdadeiro
líderquedissequeépossívelchegarmosaestavitória:José
Carlos Becker. Sem o aval e orientação dele não teríamos
obtido o sucesso! Estou muito feliz e honrado. Escrevi meu
nomenotransportedenossopaíseestoucontribuindopara
diminuirosproblemasdeumacategoriaqueéfundamental
paranossaterraequecarreganasrodasofuturodoBrasil.
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SestSenat/Divulgação

SESTSENATOFERECEGRATUITAMENTE
AALTERAÇÃODECATEGORIADACNH
PARA50MILMOTORISTAS

PistadetreinamentoSESTSENATtrêspontas

O

SestSenatlançoumaisumamedidaparasuprirafaltadeprofissionaisnaáreadetransporteemtodooBrasil,incentivandoeestimulandoassimacarreirademotoristadecaminhãoedeônibus.
Apropostaéfornecerdeformagratuitaamudança
de categoria de habilitação para 50 mil motoristas. Eles
poderãopassarpelosprocessosparaalteraracategoriadeB
paraC,DouE,conformeasexigênciasdoCTB(Códigode
TrânsitoBrasileiro).
Os participantes precisam ter de 21 a 45 anos de
idade, de acordo com a categoria que tentará a nova
habilitação. O projeto prevê o custeio de todos os
procedimentos necessários. Quem se interessar pode se
inscreverpelositewww.sestsenat.org.br.
Além de estarem na faixa etária estabelecida, os
interessados terão de cumprir outros pré-requisitos: ter
renda familiar de até três salários mínimos, participar dos
cursosdeformaçãodemotoristasoferecidospelasmaisde
cem unidades do Sest Senat e assinar um termo de
compromissoqueirátrabalharnosetordetransporte.
OprojetoestáintegradoaoProgramadeFormação
deNovosMotoristas,queoferecetreinamentopráticocom
veículos equipados com tecnologia embarcada. Nesses
treinamentosoferecidosnasunidadesdoSestSenat,serão
utilizadossimuladoresdedireçãodeúltimageração.
Paraaseleçãodosbeneficiários,oSestSenatutilizará
as suas unidades de atendimento, as federações, os
sindicatoseasempresasdetransporterodoviáriodecargas
edepassageiros.
AaçãofazpartedeumaestratégianacionaldoSest
Senatqueenvolveumasériedeiniciativascomoobjetivode
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resolver a demanda do mercado de trabalho na área de
transporte.Háumdeficitdemotoristasdecaminhãoede
ônibus que precisa ser suprido para contribuir para
estimularodesenvolvimentodaeconomiadopaís.
Com essa iniciativa, o Sest Senat também está
desempenhando o seu papel na formação de bons
profissionaisparaatuarnaáreadetransporte.Aovinculara
mudançagratuitadecategoriadahabilitaçãoàparticipação
decursosnasunidades,háumincentivoàmelhoriadaqualificação. O Sest Senat está garantindo ao jovem a possibilidadedeexercerumaprofissão,cumprindoosseusobjetivosinstitucionaisdedesenvolvimentoprofissionalesocial.
Outrarecenteaçãoimportanteparaestimularacriaçãodemãodeobraparasanaressademandadomercado
detrabalhofoioprojetoPrimeiraHabilitação,lançadonodia
6defevereirodesteano.Essainiciativatevecomoobjetivo
incentivar as pessoas que não são habilitadas a tirarem a
CNH,poisesseéoprimeiropassoparaqueelaspossampensardepoisemseguirumacarreirademotoristaprofissional.
Oprojetofoidirecionadoa50miljovensmaioresde
18anos,quetambémprecisaramatenderalgunspré-requisitos,inclusiveodesecomprometeraparticipardoscursos
de formação inicial oferecidos pelo Sest Senat. Os participantestambémprecisaramassinarumtermosecomprometendoatrabalharnosetordetransporte.Asinscrições
paraoprojetoPrimeiraHabilitaçãojáseencerraram.
Outrosdetalhespodemserconhecidosnapáginana
internet www.sestsenat.org.br ou pelo telefone 0800 728
2891.
Fonte:AssessoriadeImprensaCNT
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desegurançaadotarãoprovidências
semelhantes e assim coibir e dar
tranquilidadeatodososoperadores
dePortoemnossacidade”,comentouLauriKotznaocasião.
Para o diretor da ABTI, José
PauloSilveira,recorreraousodesegurançaprivadaemáreapública,foi
a forma encontrada pelas instituiçõesligadasaotransporterodoviáriointernacional,deamenizaroude
estancar os prejuízos advindos dos
seguidos saques aos veículos que
transitamnolocal.“Obviamenteisso
trouxe um custo. Custo este não
orçado em nossos negócios o que
Entidadesdeclassedomunicípioseunemparagarantirmaiorsegurançaaocomércioexterior
seriaumcontrassenso,maséprefeercebendoocenáriodeinsegurançaqueseins- rívelassumirocustodasegurança,evidentementemenor,patalouemUruguaianaequevemcausandogran- raevitarocustodosaque.Aideiafoidemostrarparaasliderande impacto ao comércio exterior, as entidades çasdacomunidade,quecomatitudeeação,seresolvemos
declassedomunicípioassinaramumcontrato,namanhãdo problemaseseconseguemudarocenárioapresentado”,disse.
Restaagora,aosresponsáveispelasegurançapública,
dia16demaiodesteano,comaempresaDfensul.Oprincipal 
objetivo é garantir segurança aos veículos com cargas que assumirestaposiçãodeprevençãoaosfurtoseroubosdecartransitam no entorno do Porto Seco Rodoviário, em espe- gas,hojeocupadapelasegurançaprivadaecusteadapelasinscialnoacessoàBR290,ondeháumconstantenúmerode tituiçõesquegeramrendaeempregonasociedade.Nãohá
comosustentaropanoramaatual,deverdadeirodescasocom
saques.
Fizeram-sepresentesnoatodeassinaturadocontrato, ostrabalhadoreseempresáriosdosetor.Registramosnosso
o diretor da Associação Brasileira de Transportadores apeloaosórgãospúblicos,paradirigirumolharatentoàquesInternacionais(ABTI),JoséPauloSilveira,ogerente-executivo tãodasegurança,poisconstatou-seque,comvontadeeproda ABTI, Guilherme Boger, o presidente do Sindicato dos pósitosbemdefinidos,épossívelresolverassituaçõesadversas
DespachantesAduaneirosdoRioGrandedoSul(SDAERGS), queseapresentam.
LauriKotz, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
TransportesRodoviáriosdeCargadeLinhasInternacionaisdo
RioGrandedoSul(Sindimercosul),JorgeFrizzo,ogerentede
operações da Elog Logística de Uruguaiana, Flávio Ança
Evaristo, e o diretor da Dfensul, Homero Pereira, além de
colaboradoresdestasentidadeseimprensa.
Ocontratoassinadotemvalidadede90(noventa)dias,
podendoserprorrogadoseasegurança,defato,seinstalarno
local. As entidades estão abertas a novas parcerias que
queiramajudarnoscustosdasdespesaseestejamdispostasa
combaterosfurtosnestetrânsitoaduaneiro.
EscoltanasimediaçõesdoviadutodeacessoàBR-290
“Nossaintençãoéavaliarnospróximosmesesseaposiçãoquetomamos,quantoàsegurançaparticularnasimediParadenúncias,ligue:(55)9999-8108
açõesdoPortoSeco,foiexitosaeverseasautoridadespúblicas

P

ABTI/Divulgação

ABTI/Divulgação

ENTIDADESSEUNEMPARAGARANTIR
SEGURANÇANOTRÂNSITOADUANEIRO
EMURUGUAIANA
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FRONTEIRA

ADUANAPASODELOSLIBRES
CELEBRA160ANOS

N

odia21dejunhode2014,naSedeCentralda
AduanaPasodelosLibres,aAssociaçãoBrasileiradeTransportadoresInternacionais(ABTI)
prestigiou a solenidade realizada em comemoração aos
160 anos da Aduana Paso de Los Libres, no país vizinho
Argentina.
Na data, celebraram-se as dezesseis décadas de
instauração do histórico Puerto de Restauración (antigo
nomedacidadedePasodelosLibres)comoportohábilpara
oexercíciodocomércioexterior.
ParticiparamdoeventooPrefeitoMunicipaldePaso
delosLibres,RaúlTarabini;oadministradoremexercícioda
Alfândega de Paso de los Libres, Raúl Antonio Romero; o
Presidente do Centro de Despachantes de Aduanas (filial
Paso de los Libres), Sergio Aníbal Busson; o presidente da
Asociación Empleados de la Administración Nacional de
Aduanas (AEANA), Guillermo Potenza; entre outras
autoridades. A ABTI, na presença do gerente-executivo
Guilherme Boger, e da coordenadora de assuntos
internacionais Gladys Vinci, realizou a entrega do troféu
“ABTI‒40anos”aoadministradordaAlfândegadePasode
LosLibres,RaulAntonioRomero.
Duranteoevento,houveainauguraçãodaplacaque
marca o aniversário de criação da Aduana, onde está
gravada a mensagem: “Administrador y personal,
recordando a todos aquellos que com su esfuerzo y
dedicación contribuyeron ao engrandeciemento de esta
Institución, verdadero símbolo de la Localidad y de la
AduanaArgentina,emreconocimientoalaimportanciade
su insoslayable tarea de fiscalización del comercio
internacionaldelaregión”.
Comosequênciaàprogramaçãodoevento,odiretor
daABTILuisAlbertoGarciaeosdemaisconvidadospresentes,foramrecepcionadosnoSalãodoGrupodeArtilharia,
ondeparticiparamdojantarcomemorativoeprestigiarama
apresentaçãodahistóriadaAduana,exibidaemtelões.

AutoridadesdaAFIP-PasodeLosLibres,HugoScheidler,Adm.RaulRomero,RFB(Uruguaiana-RS),JorgeHergessel,PrefeitodePasodeLosLibres,RaúlTarabini,ElogeABTI

BRASIL/CHILE

ENCONTROS
08deMaio
SãoPaulo-SP
ViagensOcasionais(RegulamentoAprovado)

Apesardejátersidoaprovadooregulamentosobre
viagens ocasionais na XII Reunião Bilateral, realizada em
Santiago,emqueficouvedadootransportedecargageral,a
ANTT informou que vem recebendo algumas solicitações
chilenasparaestetipodecarga.

X

OChileirádarmaioratençãoaotema,pedindodelegaçãobrasileiraquenegueestetipodeautorização,casoocorra.

UtilizaçãodeVeículosAcimade28anos

Na última Reunião Bilateral, em 2012, havia ficado
acordadoqueosveículoscom28anosoumaispermaneceriamhabilitadosatéodia07dedezembrode2014,eque,
apartirdestadata,osmesmosseriamcanceladoscomopropósitodecumprirnormainternachilena.

X

Diantedisso,adelegaçãobrasileirapropôs
que este prazo seja estendido por mais dois
anos,oqualobteveaaprovaçãodoChile.

X

BrasilsolicitouaoChileque,namedidado
possível,observeaceleridadenecessáriapara
quenãohajaprejuízooperacionalparaasempresasbrasileiras.

X

Chileinformouquenãohácomoprorrogaraslicençasqueforamconcedidascomvigência indefinida, mas pode se confirmar a
suaemissãopore-mail.

Multasindevidas

Foiapresentadoarelaçãode49empresaschilenas
que possuem multas impeditivas no Brasil. Pediu-se aos
representante do Chile que avise estas empresas para
regularizarasituação,poisestãosobpenadesuspensãode
suashabilitações.

X

FicouacordadoqueoBrasilirácontatarosrepresentanteslegaisdestasempresas,informandoasituaçãoeconcedendooprazode30dias
pararegularizarasituação.

RenovaçãodeLicençasOrigináriasdeEmpresas
Brasileiras
  OsrepresentantesdoBrasilinformaramquearenovaçãodasLicençasOrigináriasdasempresasbrasileirasteve
inícionofinalde2012,quandocomeçaramavencerosprimeirosDocumentosdeIdoneidadeconcedidoscomvigênciade10anos.Noprocessoderenovaçãotemsidomantida
amesmanumeração/anodaLO,aexemplodasrenovações
deLC,comdatadeemissãoatualizadaeprazodevigência
renovadopor10anos.AsempresasdoBrasilestãosendo
convocadasareapresentaressasLCafimderegularizarem
seusprocessosderenovação.

ReuniãoBrasil/Chile
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BRASIL/URUGUAI

BILATERAIS
14e15deMaio
SantanadoLivramento-RS
ModificaçãodeFrota

Algumasempresasbrasileirascontinuamcomproblemasemrelaçãoàatualizaçãodesuafrota,porissofoisolicitado
quequandooveículoestivernoUruguai,vinculadoaotrânsito
deumaempresabrasileiraehouversolicitaçãodeinclusãoem
outraempresadoBrasil,oUruguaiprocedaautomaticamente
aexclusãodotrânsitodaprimeiraempresa.

X

Foisolicitadoque,sepossível,ocancelamentodeumaempresasemrepresentante,
nãoimpeçaaretiradadoveículoparainclusãoemumaoutraempresa,desdequeaanteriornãopossuaoutraspendências.

 Renovação de Licenças Originárias de Empresas
Brasileiras

As empresas brasileiras estão sendo convocadas a
apresentarsuasLicençasComplementarescomvigênciapara
onovoperíodoconcedidoafimderegularizarseusprocessos
de renovação. Por isso, vendo sendo solicitada ao Uruguai,
comcertaregularidade,aemissãodessedocumento.

X

Chileestácientedoprocessoderenovação
das Licenças Originárias das empresas
Foisolicitadoque,sepossível,ocanbrasileirasquevêmatendendoàssolicitações
celamento de uma empresa sem repredasemissõesdaLCcomapossívelpresteza,
sentante,nãoimpeçaaretiradadoveícunamedidaquenãoexistamdificuldadescom
loparainclusãoemumaoutraempresa,
asreferidasnotratamentovinculadoaoprodesdequeaanteriornãopossuaoutras
cessamentodeinclusões.
pendências.

 Acessoàinformaçãoonline(TRIC)

Encontra-sedisponívelparaconsultasbásicasinformaçõesdeempresashabilitadasaoTRIC(nacionaiseestrangeiras),viainternet,pelosOrganismosCompetentesArgentino,
ParaguaioeUruguaio.Aconsultaéfeitaporpaís,comlogine
senhaindividualizados.FoiquestionadoseoUruguaijápossui
acessosemelhante,emtemporeal,paraconsultas.

X

OChileirádivulgaroprocedimentode
acessoàpáginadeconsultaemmatériadelicençasdeempresashabilitadasaotransporte
internacionalrodoviáriodecargasentreambos os países, com suas respectivas frotas,
mas que no momento não possui procedimentosemelhantedecaráterpúblico.

CirculaçãodeCargasEspeciais(Escolta)

A delegação brasileira informou que os operadores
comunicaramanecessidadedeumacustódiaadicionalnos
casos de cargas com autorização especial de trânsito no
territóriouruguaio.Estacustódiaestariasendoefetivadapor
umfuncionáriodoMTOPqueseriaresponsávelpelaexecução
do transporte. A preocupação reside na falta de disponibilidadedeefetivoparaaditaexecução,jáqueestasexportações
brasileirasestãodiretamenteligadasaoagronegóciouruguaio,
alémdainsegurançajurídicaqueaviagemdestefuncionário
dentrodacabinedocaminhãopossaocasionar.Foiinformado
quetodososveículosqueporsuascaracterísticasoupordas
cargas transportadas excedem as dimensões autorizadas,
devemsolicitarumaautorizaçãoespecial,ondesãodefinidas
ascondiçõessobasquaisdeverárealizar-seodeslocamento.

X

      OUruguaiexpôsqueosistemadecustó
dias do MTOP está desenhado para cuidar ao
máximo do percurso previsto pelas rodovias
uruguaiasparaevitaroseudesgasteecontrolar os pesos em pontes e outros pontos que
possamapresentarproblemasdevidoaospesos excessivos que circulam pelos mesmos.
Deixouclaroqueestanormativanãofazdistinção entre empresas nacionais e estrangeiras.
Ainda,solicitamapossibilidadedequeasempresas comuniquem às delegações regionais
doMTOPcomantecipaçãoanecessidadelogísticaqueestetipodeoperaçõesexige.

ReuniãoBrasil/Uruguai
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OMERCOSULPRECISA
MODERNIZARASIDEIAS

A

o invés de
p r o m o v e r
um aprofundamentodocomércio
entre seus membros, o
Mercosul apresenta um
retrocesso no livre comércio intrarregional. A corrente de comércio brasileira (soma das exportações e importações) com
os países do bloco caiu
13,4% nos quatro primeiros meses deste ano em
relação ao mesmo período de 2013. O valor tranHeitorJoséMüller,Presidenteda
sacionado foi semelhante
FederaçãodasIndústriasdo
aoverificadoparaoanode
RioGrandedoSul(FIERGS)
2008. Dessa forma, o desenvolvimentodaintegraçãoeconômicacomoobjetivode
criar um mercado comum, conforme a instituição do
Mercosul através do Tratado de Assunção, encontra-se
prejudicado.

Oquetemosobservadoéqueospaísesestãocaminhando na contramão da integração. A alta no preço das
commoditiesnaúltimadécada,talveztenhafeitoquemuitos
acreditassem que a geração de saldos comerciais estaria
garantida. O crescimento do mercado consumidor interno
também ajudou a diminuir a atividade exportadora como
fonte de receita para muitas empresas. Diante dessa
realidade,oprocessodeintegraçãoindustrialecomercialfoi
esquecido.

Agora que as duas principais economias do bloco
encontramdificuldadesparacrescer,ocomércioextrabloco,
uma das alternativas para escoar a produção, resta
prejudicado pela falta de acordos comerciais. Da mesma
forma, o comércio intrarregional, por sua vez, sofre com o
baixo crescimento interno e pela adoção de políticas
domésticasquecontrapõemaideiadeintegração,liberdade
econômicaedemocracia.


A Argentina, na tentativa de manter os seus saldos
comerciais, vem adotando uma série de medidas
protecionistasdesdeofinaldadécadapassada,comointuito
derestringiraconcorrênciaexternaaobarrarasimportações.
Ossetoresmaisprejudicadoscomessapolíticasãoosprodutoresindustriais.NoRioGrandedoSul,ossegmentosmais
afetadossãocalçados,máquinaseequipamentosetêxteis.

Apesardaposiçãogeográficafavorável,aintegração
doRioGrandedoSultambémvemdiminuindoaolongodos
últimosanos.Issoporque,desde2008,asexportaçõesgaúchasparaospaísesdoblococrescemataxasinferioresem
relaçãoaototal.Asimportaçõestambémregistraramomesmofenômeno.Éimportanteressaltarqueaintegraçãoprodutiva,capazdegerarcondiçõesparaqueaprodutividade
seja expandida no longo prazo, deve estar pautada na
diversificaçãoeampliaçãodascadeiasprodutivas.

Entendemosqueaintegraçãocomercialnoslançaa
modernidadeaoexpandiraspossibilidadesdeproduçãoe
consumo. Devemos, portanto, modernizar as ideias. O
exemplonósencontramosnosvizinhos.Emfevereirodeste
ano,ospaísesmembrosdaaliançadopacífico(compostapor
México,Colômbia,PerueChile)duranteaoitavacúpulada
entidadeassinaramprotocoloadicionalaoacordomarcodo
bloco que representou a eliminação imediata de 92% das
tarifas alfandegárias. Os demais produtos, de setores
consideradosmaissensíveis,terãosuastarifaszeradasnum
prazo de 6 a 17 anos. A integração não é apenas de
mercadorias,masdecapitaiseserviços.

Por outro lado, no Mercosul, o protecionismo se
escondeatrásdeLicençasNãoAutomáticasdeimportação
(LNA's) e Declarações não juramentadas antecipadas de
importação(DJAIS).Essasbarreirassãoatémaisnocivasdo
que as tarifas pagas pelos exportadores em países fora do
bloco,poisaimprevisibilidade,burocraciaeodesrespeitoaos
contratosemvigorsãoprincipaisinimigosdoplanejamento
empresarialedosinvestimentosdelongoprazo.Omundo
avançanadireçãodaaberturaedaexpansãodasfronteiras,
não do fechamento. A primeira reforma que o Mercosul
precisaéaquefazamodernizaçãodasideias.
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SETORPÚBLICOEPRIVADODINAMIZANDOOCOMÉRCIOEXTERIOR

Encontroreuniuinstituiçõesprivadasegovernamentais

A

 Aliança Pró-Modernização Logística de
Comércio Exterior (PROCOMEX), celebrou os
10 anos da parceria do Setor Público com o
SetorPrivadodinamizandooComércioExterior,emevento
realizadonodia26demaio,emSãoPaulo.

Asolenidadereuniuaproximadamente200pessoas,
entre diretores de empresas ligadas aos processos de exportaçãoeimportação,profissionaisdosetor,assimcomo
diversas autoridades da área de comércio exterior. A
Associação Brasileira de Transportadores Internacionais
(ABTI) também participou do evento, representada pelo
diretor Juan Carlos Castro Pastor, pelo gerente-executivo
Guilherme Boger, e pela coordenadora de assuntos
internacionaisGladysVinci.

DiretordaABTIJuanCastro,SecretáriodaRFBCarlosBarreto,Gerente-executivodaABTI
GuilhermeBogereDiretordaCNICarlosAbijaodi
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Logo após a abertura, realizada pelo diretor de
DesenvolvimentoIndustrialdaConfederaçãoNacionaldas
Indústrias (CNI), Carlos Eduardo Abijaodi, deu-se início às
conferênciasprevistasnaprogramação.Apalestrainicialfoi
comosecretáriodaReceitaFederaldoBrasil,CarlosAlberto
Freitas Barreto, que abordou a “Aliança Estratégica para a
ModernizaçãodasInstituições”.

Barreto parabenizou o Procomex pelo evento, e
destacou a importância da criação do Portal Único de
Comércio Exterior: “Estamos diante de um passo
significativoparaaorganizaçãodosprocessosdosistema
aduaneiro do Brasil. Essa iniciativa envolve ações que
podem ser resumidas em quatro itens: informação
eletrônica, gestão de riscos, desenvolvimento da
cooperaçãoentreasváriasinstânciasdaaduanas,alémde
maior segurança e cooperação entre as aduanas e as
empresas”.

O coordenador executivo do Instituto PROCOMEX,
JohnMein,trouxeexposiçãosobreos“10AnosdaAliança
PROCOMEX: Onde Estamos e Para Onde Vamos”,
apresentando as origens da entidade nesta década de
atuação: “A ideia era um tripé, onde precisávamos de um
Governo disposto a mudar, associações que dessem a
representação política necessária, e empresas que
trouxessem conhecimento específico. Não existe um
milagre para mudar, existem muitas ações pequenas que
representam,talvez,minutosdoprocesso,masque,nasua

GERAL

soma,vêmtransformar-seemdiasdeganhoemtornoda
nossacompetitividade”.


Naocasião,oProcomexdivulgouaprogramaçãodo
Seminário Segurança (Setity) da Cadeia Logística, para o
próximodia25deagosto,quecontarácomaparticipação
deLarsKarlsson,pioneiromundialnodesenvolvimentodo
programa OEA (Operador Econômico Autorizado) e
idealizadordoprogramaSTAIRWAY,implantadonaSuécia.
Participarãotambémdoevento:FirminCusa,presidenteda
primeira organização privada na área de certificação de
empresas em segurança que surgiu na América do Sul; e
Suzanne Lemaitre, secretária executiva do BASC Business
Alliance for Secure Commerce, que é responsável pela
atuaçãodaempresaem13países.
PROGRAMADOEVENTO

ŸConferência: ʻʻAliança Estratégica para a ModernizaçãodasInstituiçõesʼʼcomCarlosAlbertoFreitas
Barreto-SecretáriodaReceitaFederaldoBrasil-RFB;
DiretorJuanCastrocumprimentaSecretáriodaRFBCarlosBarreto


Apalestra“AtualidadeePerspectivasdasMudanças
dos Processos de Comércio Exterior”, proferida pelo
subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da
Receita,ErnaniArgoloCheccucci,serviuparaesclareceros
procedimentos adotados pela RFB na importação e
exportação. Ernani destacou, também, que a meta é de
derrubar, ainda mais, o nível de inspeção pela Receita
Federal nos processos de importação. “Isso só é possível
porque as nossas ferramentas de ações de risco se
aperfeiçoaram,momentosdecontrolesefortaleceram.Nós
temos outras técnicas de exercícios da regulação de
controlequenospermitemnãoatuartãointensivamente
no despacho e, com isso, trazer ganhos significativos
logísticos,detempos,prazoecustos”,afirmou.

Oencontroteve,ainda,doispainéisdediscussão:o
primeiro tratou sobre “O Papel dos Órgãos Anuentes na
Modernização dos Processos de Comércio Exterior”, que
contou com as presenças de representantes da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Sistema de
Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), do
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), tendo
sido moderado pelo coordenador geral de Normas e
Facilitação de Comércio SECEX/MDIC, Flavio Scorza; e o
segundo, sobre “Contribuições do Setor Privado na
Modernização dos Processos de Comércio Exterior”,
conduzido pelo diretor da Sociedade Nacional da
Agricultura, Paulo Manoel Protásio, e contou com as
participações de representantes das empresas Embraer,
EATON,AmericanAirlineseDeicmar.

ŸAlmoço Conferência: ʻʻ10 Anos da Aliança
PROCOMEX:OndeEstamoseParaOndeVamosʼʼ,com
John Mein - Coordenador Executivo do Instituto
PROCOMEX;

ŸConferência: ʻʻO Desafio da Competitividade
Nacionalʼʼ,comDanielMarteletoGodinho-Secretário
deComércioExterior;

ŸPainel: ʻʻO Papel dos Órgãos Anuentes na
ModernizaçãodosProcessosdeComércioExteriorʼʼ,
com Solange Marques Coelho - ANVISA, Edilene
CambraiaSoares-VIGIAGRO,MarcosPinheirodeSá-
VIGIAGRO,EXÉRCITOBRASILEIRO,eCONFAZ;

ŸConferência: ʻʻAtualidade e Perspectiva das
Mudanças e Melhorias dos Processos de Comércio
Exteriorʼʼ, com Ernani Argolo Checcucci Filho - Sub
SecretáriodeAduanaeRelaçõesInternacionaisdaRFB;

ŸPainel: ʻʻA Contribuição do Setor Privado na
ModernizaçãodosProcessosdeComércioExteriorʼʼ,
com Claudenir Pelegrina - Embraer, Antonio Carlos
Meduna-EATON,WagnerBoelli-AmericanAirlines,
Gerson Forato - Deicmar, Moderador Paulo Monoel
Protasio-BeneméritodaACRJ-AssociaçãoComercial
doRiodeJaneiro.
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PORTALÚNICODECOMÉRCIOEXTERIOR
PORTALSISCOMEX-TRANSPARÊNCIAEEFICIÊNCIANOSPROCESSOSECONTROLESDE
EXPORTAÇÕESEIMPORTAÇÕES

V

ivenciamos a Era do Desenvolvimento, onde
expressivos avanços no campo das inovações
se traduzem na crescente incorporação de
novas tecnologias, impactando as estruturas industriais,
modificando as normas e tradições do comércio exterior. A
crescente globalização rompe fronteiras e barreiras, e o
conceitodereduzirtempoecustos,dandonovadinâmicana
competitividadebrasileira,ganhaformaedimensãoatravés
deumPortalÚnico.
No dia 23 de maio, o governo brasileiro deu um
importantepassoparaareduçãodaburocraciaeoaumento
daconcorrênciadassuasexportações.Foilançadaapáginade
serviços na internet que vai unificar todos os sistemas dos
órgãosenvolvidosnosprocessosdeexportaçãoeimportação.
O Portal Único de Comércio Exterior integra o Plano
BrasilMaior.CoordenadopelaSecretariadeComércioExterior
(Secex)epelaSecretariadaReceitaFederaldoBrasil(RFB),é
umainiciativaderedesenhodosmétodosdetrabalhoede
desenvolvimentoeintegraçãodesistemasinformatizadosde
controle do comércio externo, em uma abordagem “single
window”,queirápromoveramodernização,simplificaçãoe
harmonizaçãoderotinas,normaseprocedimentosrelativos
àsoperaçõesdeimpoeexpodebensemercadorias,bem
como atribuir maior rapidez, integridade da informação,
previsibilidade, racionalização e segurança a esses
processos.OPortalépartedoesforçodogovernofederalpelo
aumentodacompetitividadedaindústrianacional.
Noeventocomemorativoaos10anosdoProcomex,
nodia26demaio,ocoordenadorexecutivodoInstituto,John
Mein,realizouaapresentaçãodoPortal.Ementrevistaparaa
ABTI, John falou que a ideia da existência de um Portal é
antiga,maselaganhouforçacomoresultadodotrabalhoda
Aliança Procomex no mapeamento dos processos de
exportaçãoenamedidaquesurgecomoumadasprincipais
propostasnoRelatóriodeImplementaçãodosProcessosde
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ExportaçãoelaboradoemconjuntopelaReceitaFederaldo
Brasil,SecexeoInstitutoProcomexnoprimeirotrimestrede
2013. “OPortaldeverácontribuirparaaumentaraeficiência
dos órgãos governamentais na gestão dos processos de
anuênciaerepresentaráumgrandeganhoparaasempresas
exportadoraseimportadoraseosdemaisintervenientesda
cadeialogística,àmedidaquetornaráasuainterfacemenos
burocráticaemaiscélere”,ressalta.
Na oportunidade, o secretário da Receita Federal,
CarlosAlbertoFreitasBarreto,dizqueoPortalÚnicoatendeas
orientações da última reunião da Organização Mundial do
Comércio (OMC), realizada na Indonésia, no final do ano
passado,querecomendavaaospaísesmembrosacriaçãode
umajanelaúnicaparaasoperaçõesdecomércioexterior,de
maneiraafacilitarostrâmites.
Para o sub-secretário de Aduana e Relações
Internacionais da Receita, Ernani Argolo Checcucci, que
também participou do evento, o Procomex tem tido uma
contribuiçãodecisivaparamelhorarosprocessosdecomércio
exterior no País, com uma série de resultados concretos e
visíveis.“OProcomextemsidoparceirononossoesforçode
modernizaçãoaduaneiradoBrasil”,reafirmou.
OmodalRodoviárioInternacionaldeCargastambém
será diretamente beneficiado com este sistema, onde se
busca  uma  redução  dos  tempos  de  documentos
apresentados e documentos exigidos por órgãos
participantes. Estas são demandas que delongam a ser
apresentadas.Destaforma,osprópriosorganismosvãopoder
teracessoaosdocumentosdisponíveisnoportal,viabilizando
tempo e reduçãode custos, estes que são as maiores
preocupaçõesparaotransporte.Éimportantedestacarqueo
Chile é um dos países que já vem utilizando um sistema
semelhanteaoPortalÚnico,oSICEX,assimcomoaArgentina,
queestáavançandocomoSINTIA,sistemadeantecipaçãode
documentos que está repercutindo positivamente,

CAPA
quebrandoparadigmasdosetor.
Para Luciano Seidler, gerente da Interflet Transporte
Internacional,“Diantedasituaçãoatualdotransporte,coma
sanção à Lei 12.619/2012 (chamada lei do descanso),e a
fiscalização em pontos isolados no Brasil deixando regiões
semcompetitividadecomasdemais,aimplementaçãodeum
sistemaúnicointerligandotodososórgãosfiscalizadorestem
muitasvantagens.Anecessidadeéurgentedeganhartempo
em desembaraços de mercadorias, gerando melhor
rendimentodafrota,quehojetemumpercentualdetempo
paradoemalfândegasemtornode40%dotempodeviagem.
OBrasiltemexemplosdepaísesvizinhosquejáestãoemoperaçãocomseussistemas,emquetodosunificaminformações,
independentementedeondeéfiscalizado”,disse.


Duas são as modalidades de consulta existentes. A
primeira, “Operações em Andamento”, exibe, de forma
agregada, os últimos registros em que houve mudança de
status, apresentando ao interveniente a informação mais
atualizadasobreoandamentodesuasoperações.Asegunda
modalidade permite ao usuário consultar RE, LI, DE e DI
individualmente, ou por período, com a possibilidade de
acessoaohistóricodecadaumadessasoperações.
O acesso ao VICOMEX é franqueado tanto aos
responsáveis quanto aos representantes legais, sempre
observadaasautorizaçõespertinentes.Restalembrarqueo
VICOMEXpermaneceemdesenvolvimento,comprevisãode
adiçãodenovasfuncionalidades,modalidadesdeconsultae
dadosdeinteressedocomércioexterior.

PordentrodoSISCOMEX
O sistema Visão Integrada do Comércio Exterior ‒
VICOMEX, parte integrante do Portal Siscomex, objetiva
simplificar o monitoramento das operações de comércio
exterior,facilitandoaatuaçãodosintervenientesenvolvidos
nessasatividades.
O VICOMEX disponibiliza aos usuários um painel de
controle de suas operações, concentrando num só ponto
informaçõesatéentãodispersasemdiferentesmódulosdo
Siscomex,bemcomoemsistemasindependentesdosórgãos
anuentes.
OsistemaécapazdeconsultarasituaçãodeRegistros
deExportação‒RE,LicençasdeImportação‒LI,Despachos
deExportação‒DEeDespachosdeImportação‒DI,apresentandodadoscomoadatadaúltimasituação,ocanalde
parametrização,exigênciasadministrativaseaduaneirasetc.

Quempodeacessarosistemavisãointegrada
Na atual versão, o sistema Visão Integrada pode ser
acessadopelosresponsáveislegaise/ourepresentanteslegais
deimportadoreseexportadores,medianteautilizaçãodoeCPF.
Objetivo
Conferirmaiortransparênciaaosprocessosaduaneiros
e administrativos, indicando responsáveis e tempos entre
cadaumadasetapas.
Alémdisso,seráumaferramentaquefacilitarámuitoa
gestão dos processos de importação e exportação pelos
operadoresnocomércioexterior,poisdadosbásicosdesuas
operaçõesestarãoreunidosemummesmolocal.

IMPLANTAÇÃODEUMAJANELAÚNICA
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Reduçãodeprazos
ComoPrograma,espera-seque,em2016,ostempos
paraseexportardoBrasilsejamreduzidosasomente8diase,
na importação, objetiva-se que, em 2017, os prazo médios
cheguema10dias,umareduçãodecercade40%.Apartir
dessesganhosdetempoedosganhosdecustosdecorrentes,
pretende-seque,até2017,oBrasilfigure,pelomenos,entreos
70 melhores países para se realizar operações comerciais
transfronteiriças.
Além dos ganhos para o setor privado, o Programa
representaráumganhodeeficiêncianaatuaçãodosagentes
públicos, otimizando o uso dos recursos humanos e físicos
quesustentamasoperaçõesdecomércioexterior.

Orgãosparticipantes-PortalSISCOMEX
SecretariadaReceitaFederaldoBrasil(RFB)
SecretariadeComércioExterior(SECEX)
MinistériodaAgriculturaPecuáriaeAbastecimento
AgênciaNacionaldeVigilânciaSanitária(Anvisa)
AgênciaNacionaldoCinema(Ancine)
AgênciaNacionaldeEnergiaElétrica(ANEEL)
AgênciaNacionaldoPetróleo,GásNaturaleBiocombustíveis(ANP)
CâmaradeComércioExterior(CAMEX)
ComissãoNacionaldeEnergiaNuclear(CNEN)
ConselhoNacionaldeDesenvolvimentoCientíficoeTecnológico(CNPq)
ConselhoNacionaldePolíticaFazendária(CONFAZ)
DepartamentoNacionaldeProduçãoMineral(DNPM)
DepartamentodePolíciaFederal(DPF)
ExércitoBrasileiro
InstitutoBrasileirodoMeioAmbienteedosRecursosNaturaisRenováveis(Ibama)
InstitutoNacionaldeMetrologia,NormalizaçãoeQualidadeIndustrial(Inmetro)
InstitutoBrasileirodoPatrimônioHistóricoeArtísticoNacional(IPHAN)
MinistériodaCiênciaeTecnologiaeInovação(MCTI)
MinistériodaDefesa
MinistériodasRelaçõesExteriores(MRE)
SecretariadeAviaçãoCivil
SecretariadePortos(SEP)
SuperintendênciadaZonaFrancadeManaus(Suframa)
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ALEIN.12.619,AREGULAMENTAÇÃO
DAPROFISSÃODEMOTORISTA
Otexto[daLei12.619/2012]
podenãoserperfeito,
mastrazdiretrizesbásicas
fundamentaisparaqueas
relaçõestrabalhistasno
segmentodetransporte
atinjamumnovopatamar
deevolução.

A

 L e i  n .
1 2 . 6 1 9 ,
de 30 de
abrilde2012,publicada
noDOUde02/05/2012
nasceu de uma grande
discussãonasociedade
edacarênciadesercriar
umregramentoespecíficonalegislaçãosobre
a profissão do motorista,comdireitosedeveresinerentesasuaatividade.
A discussão sobre o pagamento ou
NarcisoFigueirôaJunior
nãodehorasextraspara
Advogado
motoristas de caminhõeseônibuséantigaeajurisprudênciasobreamatéria,
muitasvezesamparadaemcertospreconceitos,criouuma
insegurançajurídicaparapatrõeseempregados.
A via coletiva para dar tratamento específico para o
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tema não foi suficiente para solucionar as controvérsias
jurídicasexistentes.

Dizemos que a Lei 12.619/2012 é especial, pois é
frutodeumconsensohistóricoentreaCNT-Confederação
NacionaldoTransporteeaCNTTT‒ConfederaçãoNacional
dos Trabalhadores em Transportes Terrestres com a
participaçãodoMinistérioPúblicodoTrabalho,atravésda
ProcuradoriaRegionaldoTrabalhoda10ªRegião(Brasília).E
como todo grande entendimento houve concessões
recíprocasparaqueotextofinalaprovadopudessebuscar
umequilíbrioentreaspretensõesdasclasseseconômicae
profissionaleosinteressesdasociedade.
O texto pode não ser perfeito, mas traz diretrizes
básicasfundamentaisparaqueasrelaçõestrabalhistasno
segmento de transporte atinjam um novo patamar de
evolução.
A Lei 12.619/2012 dispõe sobre o exercício da
profissãodemotorista;alteraaCLTeaLein.9.503/1997,para
regular e disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de
direçãodomotoristaprofissional.
Emseuartigo1º,aLei12.619/2012dispõeserlivreo
exercíciodaprofissãodemotorista,atendidasascondições
e qualificações profissionais nelas estabelecidas,
prescrevendoqueintegramareferidacategoriaprofissional
osmotoristasdeveículosautomotorescujaconduçãoexija
formaçãoprofissionalequeexerçamaatividademediante
vínculo empregatício, nas atividades ou categorias
econômicas de transporte rodoviário de passageiros e
transporterodoviáriodecargas.
Fica claro que a nova lei trata da profissão do
motorista com vínculo empregatício na condução de
veículos comerciais de transporte de cargas ou de
passageirosemestradaspavimentadasounãoouemvias
públicasurbanas.
De acordo com o artigo 2º, são direitos dos
motoristasprofissionais,alémdosdireitossociaisprevistos
nosartigos6ºa11edosdireitosdaseguridadesocialdeque
tratam os artigos 194 a 204 da Constituição Federal, os
seguintes: I- acesso gratuito a programas de formação e
aperfeiçoamentoprofissional,emcooperaçãocomopoder
público; II- atendimento profilático, terapêutico e
reabilitador, por intermédio do SUS, em relação às
enfermidades que mais os acometam, nos termos de
levantamento oficial; III- não responder perante o
empregadorporprejuízopatrimonialdecorrentedaaçãode
terceiro,ressalvadoodoloouadesídiadomotorista,nesses
casos mediante comprovação, no cumprimento de suas
funções; IV- receber proteção do Estado contra ações
criminosasquelhessejamdirigidasnoefetivoexercícioda
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profissão; V- jornada de trabalho e tempo de direção,
controlados de maneira fidedigna pelo empregador, que
poderávaler-sedeanotaçãoemdiáriodebordo,papeletaou
ficha de trabalho externo ou de meios eletrônicos idôneos
instaladosnosveículos,acritériodoempregador;VI-seguro
obrigatório, custeado pelo empregador, destinado à
coberturadosriscospessoaisinerentesàssuasatividades,no
valormínimocorrespondentea10(dez)vezesopisosalarial
desuacategoriaouemvalorsuperiorfixadoemconvenção
ouacordocoletivodetrabalho.
NoquetangeaodireitomencionadonoincisoIII,do
artigo2º,danovalei,valedestacarquenoscasosdeculpado
motorista,devidamentecomprovada,ficaautorizadaasua
responsabilização, desde que tenha sido acordada
formalmente,nostermosdoparágrafo1º,doartigo462da
CLT.
AproteçãodoEstadocontraaçõescriminosas(inciso
IV,doartigo2º)trata-sedodireitoàsegurançapública,já
previstonoartigo144daConstituiçãoFederalcomodever
doEstadoedireitodetodocidadão.Nãohádúvidasquea
profissão de motorista, assim como outras não menos
relevantes,merecemaioratençãodoEstadonosentidode
oferecer segurança nas estradas e vias urbanas,
combatendo o roubo de cargas, uma das chagas do
transporterodoviárioque,infelizmente,grassaemtodoo
país.
NoincisoV,doartigo2º,danovalei,encontra-sebem
delineadaadistinçãonecessáriaentreajornadadetrabalho
e o tempo de direção. A primeira relativa aos motoristas
profissionais com vínculo empregatício e o segundo
aplicávelatodoequalquermotorista,sejaempregadode
empresas nacionais ou estrangeiras, bem como ao
motoristaautônomodeveículosdetransportedecargasou
depassageiros.
Comoadventodanovaleipassouaserobrigaçãodo
empregadorcontrolarajornadadetrabalhodomotorista
empregado por meios eletrônicos idôneos instalados nos
veículos ou através de anotação em diário de bordo,
papeletaoufichadeserviçoexterno.
Destaforma,nãohámaispossibilidadedeseinvocar
odispostonoincisoI,doartigo62,daCLT,paraomotorista,
valendo destacar que o referido dispositivo não foi
revogado pela Lei n.12.619/2012, ficando a sua aplicação
para outras funções e circunstâncias onde o labor for
externoincompatívelcomafixaçãodehoráriodetrabalho,
oquenãoémaisahipótesedomotoristaprofissional.
Comojáafirmado,amencionadalei,emseuartigo3º,
trouxe alterações importantes na CLT, acrescentando os
artigos235-Aa235-H,bemcomoalteraaredaçãodoartigo
71 consolidado, para incluir o parágrafo 5º, de aplicação
específicaparaotransportecoletivodepassageiros.
O artigo 235-B passa a elencar os deveres do
motoristaprofissionalquesãoosseguintes:I-estaratentoàs
condições de segurança do veículo; II- conduzir o veículo
com perícia, prudência, zelo e com observância aos
princípiosdedireçãodefensiva;III-respeitaralegislaçãode

trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de
direçãoededescanso;IV-zelarpelacargatransportadaepelo
veículo; V- colocar-se à disposição dos órgãos públicos de
fiscalizaçãonaviapública;VI(vetado);VII-submeter-seateste
e a programa de controle de uso de droga e de bebida
alcoólica,instituídopeloempregador,comamplaciênciado
empregado.
Dispõeaindaoparágrafoúnicodoartigo235-Bquea
recusa do empregado em submeter-se ao teste e ao
programadecontroledeusodedrogaedebebidaalcoólica
previstos no inciso VII, do mesmo dispositivo, serão
consideradas infração disciplinar, passível de penalização
nostermosdalei.Aredaçãopermiteaaplicaçãodesanções
disciplinares e dependendo das circunstâncias o
enquadramentonoartigo482,letras“b”,“f”ou“h”,daCLT,
sendo evidente que dirigir embriagado ou sob efeito de
drogas pode acarretar outras consequências de ordem
penal,civileadministrativa.
MerecedestaqueainclusãonoincisoVII,doartigo
235-B, da possibilidade de criação pelas empresas de
programadecontroledeusodedrogaedebebidaalcoólica,
medida preventiva de grande alcance social, para que se
possainclusiveidentificaroscasosdedependência.
É certo que a matéria relativa à submissão do
empregado a teste e a programa de controle de uso de
droga e de bebida alcoólica pode gerar alguma celeuma,
masnãosepodeobtermaissegurançanasestradasenas
viasurbanas,restringindoaaplicaçãodoreferidodispositivo
legal. Trata-se de hipótese onde o interesse maior da
sociedadedeveprevalecersobreointeresseindividual.
Oartigo235-Cdispõequeajornadadetrabalhodo
motorista profissional será a estabelecida na Constituição
Federal ou mediante instrumentos de acordos ou
convenções coletivas de trabalho (oito horas diárias e
quarentaequatrosemanais,nostermosdoartigo8º,inciso
XIII,daCF).Diantedasdificuldadesemseestabelecerum
limite específico para a jornada de trabalho do motorista
optou-sepelaregrageral,tambémprevistanoartigo58da
CLT, assim como a permissão de prorrogação da jornada
detrabalhoporaté2(duas)horasextraordinárias(par.1º,do
artigo235-C),previsãojácontidanoartigo59consolidado.
A lei estabelece ainda um intervalo mínimo de 1
(uma) hora para refeição, além de intervalo de repouso
diáriode11(onze)horasacada24(vinteequatro)horase
descansosemanalde35(trintaecinco)horas,nostermosdo
parágrafo3º,doartigo235-C.Emrelaçãoaosintervalosinter
eintrajornada,nenhumanovidade,poisaCLTjáosprevê
comoregrageralnosartigos66e71.Anovidadeficaparao
repousosemanalde35(trintaecinco)horas,comoregra
geralparaomotoristaprofissionalede36(trintaeseis)horas
paraaquelequeseativaemviagensdelongasdistâncias
(artigo 235-E, par.1º). Neste tópico, algumas ponderações
sãonecessárias.
O descanso semanal remunerado de 24 (vinte e
quatro) horas consecutivas, preferentemente aos
domingos,éumdireitodotrabalhador,previstonoartigo67
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da CLT e regulamentado pela Lei 605, de 05/01/1949 e
Decreto27.048,de12/08/1949,compossibilidadedeperda
da remuneração, quando, sem motivo justificado, o
empregado não tiver trabalhado durante toda a semana
anterior,cumprindointegralmenteoseuhoráriodetrabalho
(art.6º,daLei605/1949).Nostermosdoartigo7º,incisoXV,da
ConstituiçãoFederal,adeterminaçãodequeasfolgasdevem
ser aos domingos, salvo motivo de conveniência ou
necessidadeimperiosadoserviço,nãoémaisexigível.
Estabeleceaindaoartigo235-C,emseuparágrafo4º,
que as horas extraordinárias serão pagas com acréscimo
estabelecidonaConstituiçãoFederal(50%,nomínimo)ou
mediante instrumentos de acordos ou convenções
coletivasdetrabalho,aplicandooadicionalde20%sobrea
remuneração para o trabalho noturno (par.5º do mesmo
dispositivo).
Em seu parágrafo 6º o artigo 235-C trata de um
acordodecompensaçãodehorasondeoexcessodehoras
de trabalho em um dia poderá ser compensado, pela
correspondentediminuiçãoemoutrodia,desdequehaja
previsãoemacordosouconvençõescoletivas,observadas
asregrasprevistasnaCLT.
Oparágrafo2ºdoartigo235-Ctrazumaimportante
inovação na CLT aos dispor que será considerado como
trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à
disposição do empregador, excluídos os intervalos para
refeição,repouso,“espera”edescanso.
Em relação aos períodos de refeição, repouso e
descanso,nenhumanovidade,postoqueaprópriaCLTjáos
consideracomonãocomputadosnajornadadetrabalho.A
grande novidade trazida pela nova lei está na figura do
“tempo de espera”, assim definido no parágrafo 8º, do
referido artigo, como sendo as horas que excederem à
jornada normal de trabalho do motorista de transporte
rodoviário de cargas que ficar aguardando para carga e
descargadoveículonoembarcadoroudestinatáriooupara
fiscalizaçãodamercadoriatransportadaembarreirasfiscais
ou alfandegárias, não sendo computadas como horas
extraordinárias.
O “tempo de espera” não computado na jornada
normal de trabalho encontra-se em consonância com a
regra geral contida na CLT, em seu artigo 4º, de que
considera-secomodeserviçoefetivooperíodoemqueo
empregado este ja à disposição do empregador,
aguardando ou executando ordens, “salvo disposição
especial expressamente consignada”. Tal exceção,
expressamenteconsignadanonovoartigo235-C,emseu
parágrafo8º,aplicadaaomotoristaqueatuanotransporte
rodoviáriodecargas,veioaoencontrodanecessidadedese
estabelecer um regramento para uma situação muito
peculiar da atividade que são as horas de espera para
carregamento e descarregamento dos veículos em
embarcadoresedestinatáriosdasmercadorias,bemcomo
embarreirasfiscaisealfandegárias.
Vale destacar que o parágrafo 8º, do artigo 235-C,
estabelece que são consideradas “tempo de espera” as
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horasqueexcederemàjornadanormaldetrabalho,ouseja,
trata-sedesituaçãopeculiarcomprevisãoespecíficanaleie
quedevetertratamentodeexceção,ouseja,somentedevem
serassimconsideradasashorasalémdohorárionormalde
trabalho.
Dispõeaindaoparágrafo9º,doartigo235-C,queas
horas relativas ao período do “tempo de espera” serão
“indenizadas”combasenosalário-horanormalacrescidode
30% (trinta por cento), ou seja, tal pagamento não
repercutirá em nenhuma outra verba trabalhista ou
previdenciária, haja vista a sua nítida natureza jurídica
indenizatória.
Otempodeesperaéagrandenovidadetrazidapara
a CLT, pela Lei 12.619/2012, baseada em experiência de
outros países, visando dar tratamento diferenciado ao
motoristaprofissionalemfunçãodascaracterísticaspróprias
desuaatividade.
Todavia,emquepeseanovaleidisporqueotempo
de espera do motorista profissional não se computa na
jornada de trabalho e deve ser indenizado (sem demais
repercussões)combasenosalário-horanormalacrescidode
30%(trintaporcento),recomenda-sequenãohajaabusos
oudesvirtuamentonaaplicaçãopráticadesseinstituto,não
sendo possível aplicá-lo no lugar dos repousos ou em
períodos de descanso do trabalhador ou, ainda, em
hipóteses não previstas pela lei, haja vista que a sua
interpretaçãodeverespeitarosprincípiosdarazoabilidadee
daboafé.
ALei12.619/2012,aoinserirnaCLToartigo235-D,dá
umtratamentodiferenciadoparaquemlaboraemviagens
de longa distância, assim consideradas aquelas em que o
motoristaprofissionalpermaneceforadabasedaempresa,
matrizoufilialedesuaresidênciapormaisde24(vintee
quatro) horas, devendo ser observadas as seguintes
diretrizes: I- intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos para
descansoacada4(quatro)horasdetempoininterruptode
direção,podendoserfracionadosotempodedireçãoeode
intervalo de descanso, desde que não completadas as 4
(quatro)horasininterruptasdedireção;II-intervalomínimo
de 1 (uma) hora para refeição, podendo coincidir ou não
comointervalodedescansodoincisoI;III-repousodiáriodo
motorista obrigatoriamente com o veículo estacionado,
podendo ser feito em cabine leito do veículo ou em
alojamentodoempregador,docontratantedotransporte,
doembarcadoroudodestinatárioouemhotel,ressalvadaa
hipótese da direção em dupla de motoristas prevista no
par.6º,doartigo235-E.
Especificamente para o transporte rodoviário de
cargasemlongasdistânciasoartigo235-Eestabeleceque,
além das regras previstas no artigo 235-D, anteriormente
mencionadas, devem ser obedecidos os seguintes
repousos: a) nas viagens com duração superior a uma
semana,odescansosemanalseráde36(trintaeseis)horas
de repouso por semana trabalhada ou fração semanal
trabalhada, podendo o gozo ocorrer no retorno do
motoristaàbase(matrizoufilial)ouemseudomicílio,salvo
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seaempresaoferecercondiçõesadequadasparaoefetivo
gozodoreferidodescanso;b)permissãodofracionamento
dodescansosemanalem30(trinta)horasmais6(seis)horasa
seremcumpridasnamesmasemanaeemcontinuidadede
umperíododerepousodiário;c)dispensadoserviçoparao
motoristaqueficarforadabasedaempresacomoveículo
parado por tempo superior à jornada normal de trabalho,
excetoseforexigidapermanênciajuntoaoveículo,hipótese
emqueotempoexcedenteàjornadaseráconsideradode
espera; d) nas fiscalizações em barreiras ou aduanas de
fronteira,otempoparadoqueexcederajornadanormalserá
computado como tempo de espera e será indenizado na
razãode30%(trintaporcento)sobreosalário-horanormal;e)
em casos de força maior, devidamente comprovado,
permissão de excedimento da jornada de trabalho do
motorista profissional pelo tempo necessário para sair da
situaçãoextraordináriaechegaraumlocalseguroouaoseu
destino; f) jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 36
(trintaeseis)horasdedescanso,emrazãodaespecificidade
do transporte, de sazonalidade ou de característica que o
justifique, desde que prevista em convenção ou acordo
coletivo de trabalho; g) remuneração de 30% sobre a hora
normalaomotoristaqueviajaremduplanomesmoveículo,
emrelaçãoaotempoemqueestiverderepousonoveículo
em movimento, observado o repouso mínimo de 6 (seis)
horasconsecutivasforadoveículoemalojamentoexterno,se
nacabineleito,comoveículoestacionado;h)proibiçãode
remuneração do motorista em função da distância
percorrida, do tempo de viagem e/ou da natureza e
quantidade de produtos transportados, inclusive mediante
comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, se essa
remuneração ou comissionamento comprometer a
segurança rodoviária ou da coletividade ou possibilitar
v i o l a ç ã o  à s  n o r m a s  d a  C LT ;  i )  p o s s i b i l i d a d e  d e
regulamentação de jornadas especiais, remuneração,
benefícios, atividades acessórias e demais condições de
trabalho através de acordos e convenções coletivas de
trabalho, desde que não sejam prejudiciais à saúde e à
segurançadotrabalhador.
Assim como o tempo de espera representa uma
novidadetrazidacomanovalei,olegisladorcriouafigurado
“tempodereserva”,assimentendidocomosendootempo
de repouso dos motoristas que trabalham em dupla, se
revezando na direção do caminhão. Diferentemente do
tempodeesperaondeos30%(trintaporcento)sobreahora
normal são indenizados, no “tempo de reserva” a hora
normalé“remunerada”em30%(trintaporcento).
Embora a Lei 12.619/2012 trate da profissão de
motoristaécuriosoobservarqueoparágrafo10º,doartigo
235-E, aduz que não será considerado como jornada de
trabalho nem ensejará o pagamento de qualquer
remuneraçãooperíodoemqueomotoristaouo“ajudante”
ficarem espontaneamente no veículo usufruindo do
intervalo de repouso diário ou durante o gozo de seus
intervalosintrajornadas.Amençãoao“ajudante”sejustifica,
poisnãoraroomotoristadeviagensdelongasdistânciasse

fazacompanhardeumajudantedecargaedescarga,sendo
certo que, nessas circunstâncias, esse trabalhador está
submetido às mesmas situações peculiares da atividade
profissionaldocondutor,peloquetambémaelepodemser
aplicadas,poranalogia,algumasregrascontidasnanovalei,
comoporexemplo,otempodeespera.
Outraimportanteinovaçãotrazidapelanovaleiéa
contida no parágrafo 11, do artigo 235-E que regula a
situação muito comum na região norte do país, onde os
veículos de transportes são conduzidos através de
embarcações fluviais. Nesses casos, desde que a
embarcação disponha de alojamento para gozo do
intervalo de repouso diário previsto no parágrafo 3º, do
artigo235-C(intervalode1horapararefeiçãoe11horasa
cada 24 horas), esse tempo não será considerado como
jornadadetrabalho,anãoserotemporestante,queserá
consideradodeespera.
Sobreleva ressaltar que a nova lei prestigia a
n e g o c i a ç ã o  c o l e t i v a  c o m o  f o r m a  s u p l e t i v a  d e
regulamentação de algumas condições de trabalho
específicasparadeterminadasespecialidadesdetransporte
rodoviáriodecargas.Nessepasso,valedestacarosseguintes
dispositivos que mencionam a opção de acordo ou
convençãocoletivadetrabalho:artigo2º,parágrafoúnico
(ampliação do valor mínimo da cobertura do seguro
obrigatório); artigo 235-C, “caput” (jornada diária de
trabalho); artigo 235-C, par.4º (ampliação do adicional de
horasextras);artigo235-C,par.6º(acordodecompensação
de horas); artigo 235-F (jornada de 12X36); artigo 235-H
(outras condições específicas de trabalho, desde que não
prejudiciaisàsaúdeeàsegurançadotrabalhador).
Oartigo5ºdaLei12.619/2012trazalteraçõesnaLei
9.503, de 23/09/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para
acrescentarosartigos67-Aa67-D,tratandodotempode
direção ou de condução, assim entendido como sendo o
períodoemqueocondutorestiverefetivamenteaovolante
de um veículo em curso entre a origem e o seu destino
(parágrafo4º,doartigo67-A)edosperíodosdedescanso
obrigatórios.
Taisalteraçõessãonecessáriasparaquearegrado
tempodedireçãooudeconduçãosejaaplicadaatodoe
qualquer motorista profissional, seja ele empregado de
empresas nacionais ou estrangeiras, bem como aos
Transportadores Autônomos de Cargas, assim definidos
pelaLei11.442,de05/01/2007,emseusartigos2º,incisoIe
4º,parágrafos1ºe2º.Denadaadiantariahaveralteraçõesna
CLTparatratardetempodedireçãoejornadadetrabalho,
obrigandoapenasosmotoristasprofissionaisempregados,
deixando os milhares de transportadores autônomos de
cargas sem a obrigação do cumprimento de um limite
máximodehorasaovolante.
Nesse sentido, dispõe o artigo 67-A do Código de
Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela nova lei, ser
vedadoaomotoristaprofissionalnaconduçãodeveículos
de transporte e de condução escolar, transporte de
passageiroscommaisdedezlugareseosdecargacompeso
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brutototalsuperiora4.536kg,dirigirpormaisde4(quatro) transportador, embarcador, consignatário, operador de terhorasininterruptas.
minais,operadorintermodalouagentedecargas,aduanas,
Dispõeoreferidoartigo,emseupar.1º,quedeveser portos marítimos, fluviais, secos e locais para repouso e
observadoumintervalomínimode30(trinta)minutospara descanso, inclusive dos motoristas de transporte de
descansoacada4(quatro)horasininterruptasnacondução passageiros terão que respeitar o disposto nas Normas
dosveículosanteriormentemencionados,sendofacultado Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego,
o fracionamento do tempo de direção e do intervalo de dentreoutras.
descanso, desde que não completadas 4 (quatro) horas
Oartigo8ºtraziaarelevantemodificaçãonoartigo2º,
contínuasnoexercíciodacondução.
daLei11.079,de30/12/2004,queinstituinormasgeraispara
Admite-se,emsituaçõesexcepcionaisedesdeque licitação e contratação de parceria público-privada no
nãocomprometaasegurançarodoviária,aprorrogaçãodo âmbitodaadministraçãopública,paraincluiroparágrafo5º,
tempodedireçãopormais1(uma)hora,demodoapermitir afastando as vedações contidas no par.4º dessa última lei
queocondutor,oveículoesuacargacheguemalugarque citada,quandoacelebraçãoecontratodeparceriapúblicoofereçaasegurançaeoatendimentodemandados(par.2º).
privadativesseporobjetoaconstruçãoouaimplantaçãode
Exigeoreferidoartigo,emseupar.3º,queocondutor pontosdeparadaemrodoviassobadministraçãodiretada
observeumdescansomínimode11(onze)horasdentrodo União, dos Estados ou do Distrito Federal, para o
período de 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser estacionamentodeveículosedescansodosmotoristas.Jáo
fracionadoem9(nove)horasmais2(duas),nomesmodia.O artigo10tambémobrigavaaadequaçãodoscontratosde
descansopodeserfeitonointeriordopróprioveículo,desde concessões de rodovias outorgadas aos concessionários
queestesejadotadodelocaisapropriadosparaanaturezae para que fossem construídos os estacionamentos de
aduraçãododescansoexigido.
veículos,situadosaintervalosmenoresque200(duzentos)
O parágrafo 5º, do artigo 67-A do CTB traz uma quilômetrosentresi.
relevante alteração que visa aumentar a segurança nas
A justificativa para os referidos vetos foi a de que
estradas,aoexigirqueocondutorsomenteinicieaviagem a proposta acarretaria novas obrigações aos concessicom duração maior que 24 (vinte e quatro) horas, após o onários de rodovias, o que poderia ensejar o reequilíbrio
cumprimentointegraldointervalodedescansoprevistono doscontratoseoconsequenteaumentodetarifascobradas nos pedágios, bem como a utilização do regime de
par.3º(11horasdedescansodentrodoperíodode24horas).
Anovaleidefinecomoiníciodeviagem,parafinsdo parcerias público-privadas deve se limitar a projetos que
previstonoparágrafo5º,apartidadocondutorlogoapóso exijam recursos vultosos e contratos de longo prazo,
carregamento do veículo, considerando-se como os quais permitam a amortização dos valores inves-
continuaçãodaviagemaspartidasnosdiassubsequentes tidos.
Entendemosqueaconstruçãodospontosdeparada
atéodestino.
Além disso, ela prevê a proibição ao transportador aolongodasrodovias,comestacionamentosadequadose
de cargas ou passageiros, embarcador, consignatário, com condições de higiene e segurança aos motoristas
operador de terminais, operador de transporte multimo- profissionais é medida urgente, tão importante quanto a
dal ou agente de cargas, permita ou ordene a qualquer definiçãodeintervalospararepousoselimitesdetempode
motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que direçãoejornadadetrabalho,devendointegrarasaçõese
políticasgovernamentaisdoEstado,emnomedasegurança
conduza o veículo sem a observância do repouso de
11 (onze) horas dentro do período de 24 (vinte e quatro) nas estradas, cujo interesse está acima de eventuais
reequilíbrioscontratuaiscomaadministraçãopública.
horas.
A Lei 12.619/2012 representa um avanço sem
Dispõe o artigo 67-C que o controle do tempo de
direção ou condução é responsabilidade do motorista precedentesnasrelaçõesentrecapitaletrabalhoetrazum
profissional, respondendo pela não observância dos novo regramento à profissão de motorista, contendo
períodos de descanso, inclusive quanto às penalidades direitoseobrigaçõesquedeverãoserobservadosportodos
osinteressados.
previstasnoCódigodeTrânsitoBrasileiro(Lei9.503/1997).
Trata-sedeumaleique,antesdesuapublicação,foi
Alémdisso,aLei12.619/2012incluiuoincisoXXIII,no
artigo230doCTB,paraconsiderarinfraçãograveesujeitaa amplamente discutida entre as categorias econômica e
multa e medida administrativa (com possibilidade de profissional com a participação do Ministério Público do
retenção do veículo), a condução em desacordo com as Trabalho e contando com o apoio de diversos parlamencondições estabelecidas no artigo 67-A, relativamente ao tares,oqueelevaaresponsabilidadenasuainterpretaçãoe
tempo de permanência do condutor ao volante e aos aplicação.
intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de
transportedecargaoudepassageiros.
NarcisoFigueirôaJunior
Porfim,emseuartigo9º,dispõealeiemexameque
AdvogadoOAB107.330/SP
ascondiçõessanitáriasedeconfortonoslocaisdeespera
AssessorJurídicodaFETCESPedoSETCESP
dos motoristas de transporte de cargas em pátios do
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LEIDOMOTORISTA

A  L e i  1 2 . 6 1 9 /
2012, mais conhecida
comoaLeidoDescanso,
quetentaregulamentar
oprofissionaldovolante
éimportanteeprincipalmente,necessária.

EstaLei,quejásofreuváriasalteraçõesno
Congresso,hojeédenominada PL 4256, agrupandováriosPLsquetratam da mesma matéria.
ALeinasceu focandoa
reduçãodeacidentesde
trânsitonoPaísdandoa
Sr.JoãoPierottoNeto
Ex-PresidenteeAssessorTécnicodoSETCERGS
impressão para a sociedade,queocaminhãoe
oônibussãoosmaiorescausadoresdestesincidentes.

Paraumsetordevitalimportânciaparaaeconomiado
País, a regulamentação já vem com atraso. Porém, faz-se
necessária muita cautela na formatação tendo em vista à
complexidadedotema.

O sistema logístico e operacional em nosso País é
diferenciado em cada Estado, face as suas múltiplas
características econômicas e suas dimensões geográficas,
dificultando ainda mais o debate sobre a regulamentação
queconsigaseratendidapelaspartesenvolvidas.

OTransporteRodoviáriodeCargas,setormaisafetado
comanovalei,éoquemaistemnecessidadedeadaptação.É
praxeacriaçãodenovasleis,muitasvezesporpartedequem
nãoconheceplenamenteasatividades,tornando-asinócuas
e inexeqüíveis, por isso há necessidade do amplo entendimentoedebateantesdaaplicação.

OPaísjápagaumaltopreçopelocustologístico.A
faltadeinvestimentosadequadoseminfraestruturaéumdos
principaisproblemas.

A própria Lei do Descanso foi promulgada
determinandootempodedescansoparaomotorista,mas
nãoindicaospontosdeparadaparaoseurepousoeparaque
elepossacumpriralei.Ospontosdeparadasexistentesnas
rodoviasdoPaíssãoospostosdecombustíveisdepropriedadeprivada,quenãotemcompromissonenhumdeterestacionamentoparaquemnãoéseucliente.
Outro grande obstáculo que a Lei enfrenta é a fiscalização
para o cumprimento da mesma. A nova Lei envolve o
MinistériodoTrabalho,noqueserefereàjornadadetrabalho,
e o tempo de direção, tem abrigo no Código de Transito
Brasileiro.Nãoháefetivoparaumafiscalizaçãoemmassa.

O resultado é que as empresas mais conhecidas e
organizadas são as mais visitadas ou fiscalizadas. O grande
contingenteficarálivredeatuação,praticandoumaconcor-

rênciadeslealeacontinuidadenapráticadajornadadetrabalhoeotempodedireçãoemexcesso.

Nas empresas conhecidas pelo mercado, os custos
administrativosparaoscontrolesterãoumaumentosignificativo, que obviamente deverá ser repassado ao cliente,
aumentandoaindamaisaconcorrênciadesleal.

Sãoaproximadamente2,5milhõesdecaminhõesde
cargacirculandoemtodososcantosdoPaís.Seráexagero
dizerqueagrandemaiorianuncaseráfiscalizada?

Alegislação,comojáfalei,vememboahoraeatécom
certoatraso,porquetraztambémmuitosbenefícios,desde
quenãovenharepletadependuricalhosededifícilaplicação.

Asempresassãofavoráveiseapoiamaregulamentação,porqueassimpoderãoexercersuaatividadecommais
segurançajurídicanasrelaçõesdetrabalho,quehojenãotêm.

Oprofissionaldovolanteteráumaqualidadedevida
melhoremuitosacidentesdetrânsito,comoenvolvimento
decaminhões,serãoevitados.

Comcertezadeveráhaverumamudançadecomportamento por parte de alguns embarcadores e clientes
recebedores, que fazem do caminhão o depósito de seus
produtos e, não raros, levam o dia inteiro para carregar ou
receberumacarga.

Emfim,trata-sedaregulamentaçãodeumaatividade
valorosa,necessáriaeimprescindívelparaoPaís.

Oqueseesperaéquetenhamosumamplodebate
comascategoriasenvolvidasparaqueoSistemaRodoviário
deCargasnãofiqueengessadooumaisumaleiquenãoseja
possívelcumprir.

Na certeza que empregador e empregado comungamamesmavontadedeumanormatizaçãofavorávelpara
ambasaspartes,ficamosnoaguardoenaexpectativaqueo
fatortécnico,jurídicoeviávelsejaaplicado.

Oqueseesperaéque
tenhamosumamplodebate
comascategoriasenvolvidas
paraqueoSistemaRodoviário
deCargasnãofique
engessadooumaisumalei
quenãosejapossívelcumprir.
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ESPAÇOASSOCIADO

ÉDESTAQUEEMINOVAÇÃODESISTEMASINTEGRADOS

A

históriadaempresanascejuntoacriaçãodo
CentroUnificadodeFronteira,quandosurgiu
a necessidade do desenvolvimento de um
sistemaqueinterligasseaprestaçãodeserviçosdeingresso,
registro, permanência, serviços de apoio, liberações
administrativas, saídas dos veículos do transporte
internacional de cargas, gestão de comércio exterior e
pedágiodeveículos.“Foiaíquecomeçamosatrabalharno
desenvolvimento e implantação desse sistema no CUF”,
informaodiretortécnicodaDBSystem,MarcoMuller.

SISTEMAPROPULSOR

Além de prestar serviços de T.I na fronteira entre o
Brasil e Argentina, a empresa já está atuando em vários
pontosdoBrasilepaísesdoMercosul.
Como novidade, a DB System está lançando o
ProPulsor Cooperativa. Esse software oferece às
cooperativas a oportunidade de crescer e profissionalizar
seusprocessos,atuandodeformacompetitivaeatendendo
requisitos de legislação, fortalecendo os princípios do
cooperativismo.
Em setembro de 2014, será lançado o Sistema
PropulsorTransportadoracommóduloERPcompleto,além
dos demais módulos TMS do transporte nacional e
internacional.Maisinformaçõespoderãoserobtidasnosite
www.propulsor.net.brewww.dbsystem.com.br.
Acreditandonaqualidadedeumtrabalhorealizado
comdedicaçãoecomprometimento,iniciou-seemmarço
de2011,umprogramainternodenominado“SGQ‒Sistema
deGestãodaQualidade”,quepossibilitouacertificaçãopela
norma ISO 9001, visando melhorar a participação no
mercadoebuscaratotalsatisfaçãodosseusclientes.Esse
sistemadegestãodáaestruturanecessáriaparamonitorare
melhorarodesempenhodosserviçosoferecidos.
ADBSystembuscatornar-sereferêncianosegmento
deTIcomofornecedoradesoftwaresdealtovaloragregado
para empresas de Logística, Transportes e Recintos
Aduaneiros.
Paraalcançartodosessesobjetivosaempresabusca
a capacitação e aplicação do conhecimento tecnológico,
estabelecendorelaçõeséticasetransparentesevalorizando
asuaforçadetrabalho.
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SAIBAMAIS
ERP (Sistema integrado de gestão empresarial):integraçãodetodososdadoseprocessos
deumaorganizaçãoemumúnicosistema.

Abrange:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Finanças;
Contabilidade;
Recursoshumanos;
Fabricação;
Marketing;
Vendas;
Compras.

TMS (Sistema de Gestão de Transporte e
Logística):permitecontrolartodaaoperaçãoe
gestãodetransportesdeformaintegrada.

Osistematemcomofinalidadeidentificarecontrolar
oscustosinerentesacada operação, sendo importanteidentificaremediroscustosdecadaelemento existente na cadeiadetransporte,aqual
envolvenãosóoveículo
em si, mas também a
gestão dos recursos humanosemateriais,ocontroledascargas,oscustos
de manutenção da frota
e índices de discrepâncias nas entregas, bem
comoasdiversastabelas
de fretes existentes (peso, valor, volume) apresentando o modelo que
MarcoMuller,diretordaDBSystem
melhorseajusta.

COMJOVEM

INTEGRANTEDACOMJOVEM
URUGUAIANAÉDESTAQUENOPGQP
de9,5milorganizações,entreiniciativaprivada,
órgãospúblicoseterceirosetor,ecercade1,3
milhãodepessoasrelacionadascomaGestão
daQualidade.
Nestes20anos,oPGQPconstruiuuma
redede80comitêssetoriaiseregionais,permeandooestadodoRioGrandedoSulediversos
setores da economia gaúcha. Centenas de
exemplosefrentesdeatuaçãodegranderelevânciatêmservido,inclusive,comomotivação
ereferencialparaoutrosestadosbrasileiros.
Fazer a diferença em um mercado
altamentecompetitivoeglobalizadoemqueas
distânciasdeixaramdeexistirpormeiodocomércioeletrônico,ondeprodutoseserviçosestãocadavezmaisinovadores,bemcomo,atenderclientesaindamaisexigentesserãoosgrandesdesafiosdasorganizaçõesnofuturo.Éneste
cenárioqueoComitêRegionaldeUruguaiana
querestaratuando,fortalecendoparceriascom
GiovaneLindemayerdeOliveira,PMDespachosAduaneiros
empresas e organizações, apoiando e prepaComitêRegionaldeUruguaiana,doProgra- randolíderes,gestoreseprofissionais,comumaltonívelde
maGaúchodeQualidadeeProdutividade‒ capacitaçãotécnica,pormeiodecursosetreinamentosdos
PGQP/RS,realizounodia05dejunhoo“Café sistemasdeavalições(SAG,SAGSeSAGRI),participaçãoem
da Qualidade”, na sede da Associação Uruguaianense de eventos(ReuniãodaQualidadeeCongressoInternacional)e
Administradores(AURA).
visitastécnicas.
Na oportunidade, foi entregue ao integrante da
Comjovem Uruguaiana, Giovane Lindemayer de Oliveira,
INVESTIDORESCOMJOVEM
colaborador da PM Despachos Aduaneiros e Representações,odiplomadeparticipaçãonaetapadeautoavaliação
doSAG2013,doPGQP.
Esteprogramaéconsideradoumdosmaiorespatrimôniosgaúchosnadisseminaçãodaqualidadeemelhoria
dagestãodasorganizações.Foimencionado,inclusive,na
Agenda2020,comoumdosprincipaisacontecimentosdo
P.M. DESPACHOS ADUANEIROS
E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Estadoemsuadécadadecriação.Atualmente,envolvemais

O

INFORMAÇÕES

FLUXODOTRIC
MAIO2014
FluxosdecaminhõescarregadosdoTransporteRodoviáriodeCargasnosprincipaispontosdefronteira
Pontosde
Fronteira

Variaçãodoacumulado
anoanterior/anoatual

Porto
jan-mai/13 jan-mai/14 Variação
Aceguá-BR/Acegua-UY
Importação
977
97,37%
495

Variaçãodomêsanteriorcom
mêsatual
abril/14

mai/14

Variação

Variaçãomesmomês
anoanterior/anoatual
mai/13

mai/14

Variação

Variaçãodosúltimos
12meses/12mesesanteriores
jun/13-mai/14

jun/12-mai/13 variação

170

366

115,29%

91

366

302,20%

1.701

1.479

-21,17%

Exportação

270

274

1,48%

43

60

39,53%

51

60

17,65%

747

651

13,02%

Total

765

1.251

63,53%

213

426

100%

142

426

200%

2.448

2.130 -11,539%

BarradoQuarai-BR/BellaUnión-UY
Importação

19

2

1

-50%

14

1

-92,86%

39

29

15,01%

Exportação

717

792

6 -68,42%
10,46%

106

105

-0,94%

173

105

-39,31%

1.485

1.171

14,75%

Total

736

798

8,42%

108

106

-1,85%

187

106

-43,32%

1.524

2.130

14,93%
34,48%

Chuí-BR/Chuy-UY
Importação

3.508

4.677

33,32%

686

988

44,02%

802

988

23,19%

12.299

8.430

Exportação

6.056

6.008

-0,79%

1.160

1.480

27,59%

1.539

1.480

-3,83%

16.059

15.609

2,88%

Total

9.564

10.685

11,72%

1.846

2.468

33,69%

2.341

2.468

5,43%

28.358

24.039

17,97%
-23,64%

Jaguarão-BR/RioBranco-UY
Importação

4.347

3.800

-12,58%

696

854

22,70%

972

854

-12,14%

10.025

13.128

Exportação

3.673

3.447

-6,15%

727

759

4,40%

743

759

2,15%

8.942

8.510

5,08%

Total

8.020

7.247

-9,64%

1.423

1.613

13,53%

1.715

1.613

-5,95%

18.967

21.638

-12,34%

409

Quaraí-BR/Artigas-UY
Importação

937

-56,35%

33

58

75,76%

118

58

-50,95%

857

2.136

-59,88%

Exportação

96

67 -30,21%

7

10

42,86%

11

10

2,15%

173

198

-12,63%

1.033

476 -53,92%

40

68

70%

129

68

-47,29%

1.030

2.334

-55,87%

Total

S.Livramento-BR/Rivera-UY
Importação

1.833

1.493

-18,55%

266

322

21,05%

304

322

5,92%

5.438

5.026

8,20%

Exportação

3.053

3.010

-1,41%

617

626

1,46%

618

626

1,29%

7.451

7.245

2,84%

Total

4.886

4.503

-7,84%

883

948

7,36%

922

948

2,82%

12.889

12.271

5,04%
2,26%

FozdoIguaçu-BR/AR/PY
Imp.PIA

2.740

6.670

-18,59%

1.541

1.498

-2,79%

1.657

1.498

-9,60%

18.191

18.602

Imp.PTN

16.122

14.327

-11,13%

2.843

3.261

14,70%

3.717

3.261

-12,27%

39.096

32.116 -17,85%

Imp(PIA+PTN)

24.315

20.997 --13,65%

4.384

4.759

8,55%

5.374

4.759

-11,44%

50.718

57.287 -11,47%

Exp.PIA

24.946

26.499

6,23%

5.439

5.519

1,47%

5.038

5.519

9,55%

50.831

62.818

Exp.PTN

2.342

2.947

25,83%

600

614

2,33%

562

614

9,25%

5.457

7.099

30,09%

Exp(PIA+PTN)

27.288

29.446

7,91%

6.039

6.133

1,56%

5.600

6.133

9,52%

69.917

59.288

17,93%

OperNoturna

12.076

13.731

13,70%

3.203

3.599

12,36%

2.22

3.599

61,97%

34.424

38.094

-9,63%

Total

63.679

64.174

0,78%

13.626

14.491

6,35%

13.196

14.491

9,81%

155.059

154.669

0,25%

12.613

10,10%

16,69%

Sta.Helena-BR/PortoÍndio-PY
Importação

2.467

4.912

99,11%

1.002

1.079

7,68%

300

1.079

259,67%

13.887

Exportação

1.467

1.349

-8,04%

299

317

6,02%

527

317

-39,85%

3.257

Total

3.934

6.261

59,15%

1.301

1.396

7,30%

827

1.396

68,80%

17.144

17.740

-3,36%

1.512 -17,96%

5.127 -36,47%

Guaira-BR/SaltodelGuaira-PY
Importação

1.843

372

598

60,75%

314

598

90,45%

7.169

4.945

44,97%

Exportação

150

119

-20,67%

48

36

-25%

28

36

28,57%

513

533

-3,75%

1.993

1.631

-18,16%

420

634

50,95%

342

634

85,38%

7.682

5.478

40,23%

1.260

-16,67%

286

278

-2,80%

320

278

-13,13%

4.129

4.201

-1,71%

9.593

10.870

13,31%

2.287

2.334

2,06%

1.831

2.334

25,42%

26.041

26.729

-2,57%

11.105

12.130

9,23%

2.573

2.612

1,52%

2.181

2.612

19,76%

30.170

30.930

-2,46%

Total

Corumbá-BR/PuertoSuarez-BO
Importação
Exportação
Total

1.512
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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

17.428

13.402 --23,10%

2.758

2.892

4,86%

3,872

2.892

-25,31%

34.415

39.352

Exportação

20.774

15.050

-27,55%

2.879

3.259

13,20%

4.677

3.259

-30,32%

43.964

50.448

-12,55%
-12,85%

Total

38.202

28.452

-25,52%

5.637

6.151

9,12%

8.549

6.151

-28,05%

78.379

89.800

-12,72%

-39,82%

1.470

1.687

14,76%

2.340

1.687

-27,91%

8.885

11.718

-24,18%

1.422 105,79%

240

238

-0,83%

201

238

18,41%

4,285

2.296

86,63%

1.710

1.925

12,57%

2.541

1.925

-34,24%

13,170

14.014

-6,02%
-23,64%

PortoXavier-BR/SanJavier-AR
Importação

7.293

Exportação

691

Total

7.984

4.389
5.811

-27,22%

DionísioCerqueira-BR/BernardodeIrigoyen-AR
Importação

5.801

4.104

-29,25%

720

841

16,81%

1.328

841

-36.67%

9.563

12.524

Exportação

2.551

2.087

-18,19%

365

333

-8,77%

468

333

-28,85%

5.354

6.278

-14,72%

Total

8.352

6.191

-25,87%

1.085

1.174

8,20%

1.796

1.174

-34,63%

14.917

18.802

-20,66%
-3,78%

Uruguaiana-BR/PasodeLosLibres-‒AR
Importação

21.567

19.571

-9,255%

4.113

4.386

6,64%

5.183

4.386

-15,38%

52.391

54.391

Exportação

36.360

34.402

-6,38%

7.029

7.162

1,89%

8.334

7.162

-14,06%

86.693

86.693

-3,97%

Total

57.927

53.613

-7,45%

11.142

11.548

3,64%

13.517

11.548

-14,57%

139.084

144.729

-3,90%

-61,09%

Itaqui-BR/Alvear-AR
Importação

2.198

1.048

-52,32%

234

288

23,08%

596

288

-51,68%

2.613

6.715

Exportação

256

79

-69,14%

20

29

45,00%

44

29

-34,09%

337

758

-55,64%

Total
2.454
1.127 -54,07%
254
317
24,80%
*FozdoIguaçu:PIA-PonteInternacionaldaAmizade/PTN-PonteTancredoNeves

640

317

-50,47%

2.950

7.473

-60,52%

TRICEMNÚMEROS-MAIO/2014
EmpresasHabilitadas

FrotasHabilitadas

646
47.899
52.825
1.252

BRASILEIRAS

BRASILEIRAS

ESTRANGEIRAS

ESTRANGEIRAS
EmpresasEstrangeirasHabilitadas

EmpresasBrasileirasHabilitadas
PaísdeOrigem

Empresas

Frota

PaísDestino

Empresas

Frota

ARGENTINA

456

38.315

BOLÍVIA

92

6.506

ARGENTINA

536

20.430

BOLÍVIA

100

3.398

CHILE

267

24.947

CHILE

265

6.198

PARAGUAI

193

20.083

PARAGUAI

174

13.049

PERU

42

2.026

PERU

14

936

URUGUAI

241

20.775

URUGUAI

161

3.863

VENEZUELA

15

1.255

VENEZUELA

2

25

Obs.:Umamesmaempresaeummesmoveículopodemserhabilitadosparamaisdeumpaís.

TRICEMNÚMEROS-DatadeAtualização:25/6/2014às11:47:59-Fonte:ANTT

Sejaumanunciante
emnossarevista

marketing@abti.org.br

FERIADOS

MERCOSUL
Mês
JUL

Dia

ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAI

URUGUAI

VENEZUELA

05:AssinaturadaIndependência
Nacional

X
X

JUL 09:DiadaIndependênciaNacional
JUL 18:JuramentodaConstituição

X

JUL 24:NascimentodeSimonBolivar
AGO

X

3ªSegunda-feiradomês:Aniversárioda
mortedoGeneralJosédeSanMartin

X

AGO 14:DiadaBandeira

X

AGO 15:FundaçãodeAssunção

X

AGO 16:DiadasCrianças

X

AGO 25:DeclaraçãodaIndependência
SET

07:DiadaIndependênciaNacional

SET

29:DiadaBatalhadeBoquerón

OUT 12(datavariável):DiadaRaça

X
X
X
X

X
X

OUT 12:DiadeNossaSenhoraAparecida

X

OUT 12:DiadasAméricas

X

NOV 01:DiadosSantos
NOV 02:DiadeFinados

X

NOV 15:ProclamaçãodaRepública

X

DEZ 08:DiadaImaculadaConceição

X

X

X

DEZ 08:DiadaVirgemdeCaacupé

X
X

DEZ 25:Natal

X

X

X

X

X
Fonte:www.mercosur.int

CHILE

Feriadosdecaráctergeneral(Aplicanatodaslaspersonasanivelnacional)
Día

Festividad

TipodeFeriado

RespaldoLegal

DíaDomingos

Civil

Ley2.977

Miércoles,16deJulio

DíadelaVirgendelCarmen

Religioso

Ley20.148

Viernes,15deAgosto

AsuncióndelaVirgen

Religioso

Ley2.977

Civil

Ley2.977/Ley19.973

DíadelasGloriasdel
Ejército(Irrenunciable)

Civil

Ley2.977/Ley20.629

Domingo,12deOctubre

EncuentrodeDosMundos

Civil

Ley3.810/19.668

Viernes,31deOctubre

DíadelasIglesias
EvangélicasyProtestantes

Religioso

Ley20.299

Sábado,01deNoviembre

DíadeTodoslosSantos

Religioso

Ley2.977

Lunes,08deDiciembre

InmaculadaConcepción

Religioso

Ley2.977

Jueves,25deDiciembre

Navidad(Irrenunciable)

Religioso

Ley2.977/Ley19.973

TodoslosDíasDomingos

Jueves,18deSeptiembre
Viernes,19deSeptiembre

IndependenciaNacional
(Irrenunciable)

Fonte:www.feriados.cl
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Nossonegócioé

TransporteRodoviário
Internacional,

EOSEU?
ASSOCIE-SE!

MULTIPLIQUESUAS

OPORTUNIDADES!
associacaoabti

abtint

ABTI
AssociaçãoBrasileiradeTransportadoresInternacionais

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

