Movimentação de Contêineres nos Portos Brasileiros – (Em TEU)
Cabotagem + Longo Curso

Portos
Salvador
Itaguaí
Vitória
Pecém
S. F. do Sul
Fortaleza
Total nos Anos

IMPRESSO

Elaboração: Alex Rotmeister/CBC.

2ª parte

Ano 2012
251.566
332.196
270.408
149.103
115.868
58.928
8.192.748

Ano 2013
273.334
354.952
187.576
149.572
72.801
78.256
9.154.990

Ano 2014
280.518
242.771
235.026
195.532
93.139
89.139
9.986.977

Fonte: Datamar/ANTAQ

Câmara participou do
fórum PAINEL 2015, em
Brasília.

CBC entrega título de
Sócio Benemérito ao
Alte Lima Filho.
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sua 24ª Assembleia.
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ENAEX 2015

AEB 45 anos em prol da
competitividade no comércio exterior
reconhecimento ao desempenho de empresas
e instituições no comércio exterior. Silvio Campos, presidente da CBC, entregou o prêmio alusivo à categoria Destaque Exportador – Bens de
Capital. A empresa contemplada foi a WEG, representada por seu diretor internacional, Luis
Gustavo Lopes Iensen.
Durante o jantar de confraternização que
marcava o encerramento de mais um evento
de sucesso, a CBC prestou homenagem à AEB
pelos seus 45 anos de árduo trabalho pelo comércio exterior brasileiro. O presidente da CBC,
junto aos diretores Aluísio Sobreira e Cláudio
Luiz de Viveiros (diretor executivo), entregou
uma placa ao presidente da AEB. n

Silvio Campos e Luis Gustavo Lopes Iensen.

Câmara Brasileira de Contêineres, Transporte Ferroviário e Multimodal
participou da 34ª edição do Encontro Nacional do Comércio Exterior.

A

CBC participou de mais uma edição do
ENAEX, que em 2015 teve como tema
central “AEB 45 Anos em Prol da Competitividade no Comércio Exterior”. Organizado
pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), o tradicional evento foi realizado nos
dias 19 e 20 de agosto no Centro de Convenções Sul América, no Rio de Janeiro, e celebrou
os 45 anos de história da entidade.
Durante os nove painéis do encontro foram abordadas questões e pleitos voltados ao
incremento e competitividade dos produtos
brasileiros, com vistas a alavancar as exportações do país. Os debates contaram com presenças importantes como os Ministros Joaquim
Levy, da Fazenda; Armando Monteiro, do De-

senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC); e Edinho Araújo, então Ministro da Secretaria Especial de Portos, além de entidades
empresarias.
Aluísio Sobreira, Diretor da AEB e Vice-Presidente de Transporte Multimodal da CBC, foi
o mediador do painel “Logística Portuária e de
Transportes: Caminhos para Avançar”. Sobreira defendeu que se faz urgente e necessária a
criação de condições para realização de investimentos nos portos públicos, os quais atualmente comprometem a competitividade dos
produtos nacionais com seus altos custos.
Ao final do primeiro dia de palestras houve
a cerimônia de entrega da 21ª Edição do Prêmio
Destaque de Comércio Exterior, concedido em

Aluísio Sobreira
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Palavra do
Presidente

C

omo venho fazendo há vários anos,
reservo o mês de Dezembro para
desejar a todos os Associados da
CBC – Um Feliz Natal e Um Próspero Ano
Novo, bem melhor do que este ano que
termina.
Compareci as duas reuniões da CIT
– Câmara Interamericana de Transporte.
Uma no primeiro semestre desse ano na
Cidade de Montevidéu – Uruguai; e no
segundo semestre na Cidade de Quito
– Equador.
Como já expliquei anteriormente,
essas reuniões da CIT, respaldam a credibilidade da CBC perante aos órgãos
governamentais brasileiros.
Participei como conferencista no
curso da Escola Superior de Guerra (ESG)
cujo tema foi “A Importância do Contêiner no Comércio Internacional”.
Infelizmente não avançamos muito
mais nos nossos pleitos junto ao Governo, pois, antes do fim do primeiro semestre, o Governo só trabalhou em função
da crise provocada por ele mesmo.
Reforço ainda a posição da CBC de
“brecar” qualquer tentativa do Governo
de criar algum mecanismo que venha
onerar o uso e o manuseio dos Contêineres no Brasil.
Que Deus nos proteja!
Silvio Vasco Campos Jorge
Presidente

PAINEL 2015

Pacto pela Infraestrutura
Nacional e Eficiência Logística

Silvio Campos durante a palestra no PAINEL 2015.

CBC participou do fórum que reuniu representantes do governo
e lideranças nacionais e contou com apoio de associações
empresariais.

A

Câmara Brasileira de Contêineres,
Transporte Ferroviário e Multimodal participou do PAINEL 2015, fórum cujo objetivo foi diagnosticar a atual
situação da infraestrutura do país e propor
soluções para os entraves que impedem o
avanço do Brasil nesse sentido. Em sua segunda edição, o evento organizado pelo Instituto Besc de Humanidades e Economia foi
realizado nos dias 6 e 7 de outubro, na sede
da ANTT, em Brasília. A CBC foi representada pelo seu Presidente, Silvio Campos, que
ministrou palestra sobre a importância do
contêiner no comércio internacional.
Silvio Campos iniciou sua abordagem
narrando um pouco da história desse equipamento que revolucionou o transporte de
cargas, desde sua criação até os dias de hoje.
Campos enfatizou que o primeiro registro
da utilização do contêiner data de 1956,
quando o empresário de transporte rodoviário Malcon Maclean, com apoio do Porto
de Nova York, utilizou-o para o transporte
rodo-marítimo de suas cargas.
O Presidente da CBC destacou as atividades da Câmara e os principais pleitos que
objetivam facilitar e desenvolver o transporte de contêineres no Brasil, a saber: redução
da Alíquota do Imposto de Importação de

2% para zero por cento, no âmbito do Mercosul; Depósito Especial Alfandegado para
estocagem de partes e peças sobressalentes para contêineres tank e reefer; agilidade
da Receita Federal do Brasil na liberação dos
contêineres com carga que caíram em perdimento; implementar a atividade do Operador de Transporte Multimodal (OTM) no
Brasil e resolver a bitributação na emissão
do Conhecimento de Transporte Multimodal; extensão do REPORTO; e redução da alíquota do Imposto de Importação de 14%
para 2% para os contêineres usados.
A Câmara apresentou estatísticas da movimentação de contêiner no Brasil, seja na
importação, exportação, longo curso ou cabotagem, além de números relacionados ao
transporte ferroviário. Silvio Campos acrescentou que em todo o mundo, nos cem principais portos, a movimentação registrada
em 2014 foi de mais 560 milhões de TEU e
a frota mundial de contêineres está estimada em 30 milhões de TEU.
A CBC almeja que eventos dessa natureza sejam incentivadores e facilitadores
das melhorias que o setor tanto necessita.
Espera-se que a edição de 2016 do PAINEL
seja realizada com a divulgação boas notícias quanto aos pleitos apresentados. n
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Invista com
inteligência,
lucre com
a Intermodal 2016

22a Edição

5 a 7 de abril de 2016 - 13h às 21h
Transamerica Expo Center - São Paulo - Brasil

É aqui que você vai encontrar as maiores oportunidades
de negócio para o seu setor, conferir visibilidade à sua marca,
encontrar um público qualificado e tratar diretamente com executivos
com alto poder de decisão.
A Intermodal é o perfeito investimento para sua empresa:

para gerar o maior número de leads
em apenas 3 dias e garantir negócios
para o ano todo

• Maiores players do setor
presentes: 600 marcas
nacionais e internacionais

85%

68%

80%

dos visitantes
participam
do processo
de compra

dos visitantes
são embarcadores
de carga em busca
de novas soluções

dos expositores
fizeram novos
contatos de negócio
Evento Paralelo

Patrocínio

RESERVE O SEU ESPAÇO AGORA MESMO
E COMECE A PROJETAR SEUS LUCROS!
Realização

Ligue para +55 11 4878 5990 ou envie um e-mail
para info@intermodal.com.br
Acesse intermodal.com.br e descubra mais
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Feira Internacional de Logística,
Transporte de Cargas e Comércio Exterior

Participe e garanta seu espaço na Intermodal 2016, o evento
mais importante das Américas dedicado à logística, transporte
de cargas e comércio exterior.

• Melhor oportunidade

n
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Comunidade
Empresarial
expediente
Marítima e Portuária
CÂMARA BRASILEIRA DE CONTÊINERES,

TRANSPORTE FERROVIÁRIO E MULTIMODAL

Rua Uruguaiana, nº 10 – sala 1508 – Centro
CEP: 20050-090 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: (21) 2263-1645 e 2233-2333
Tel/fax: (21) 2233-9258
E-mail: secretaria@cbcconteiner.org.br
Site: http://www.cbcconteiner.org.br

DIRETORIA GERAL

Presidente: Silvio Vasco Campos Jorge n Vicepresidente de Contêiner: Carlos Oswaldo Bezerra
de Miranda

n

Vice-presidente de Transporte Multimodal: Aluisio
de Souza Sobreira n Diretor Executivo: Cláudio
Luiz de Viveiros

n

Diretor de Planejamento:

Jorge Antonio de Almeida

n

Diretor de

Desenvolvimento: Ian Gordon Petersen n Diretor
Institucional: José Nicola Benedetti
DIRETORIAS REGIONAIS

Diretor da Região Sudeste: André Machado de
Oliveira n Diretor da Região Sul: Ronaldo Cury
Hultmann n Diretor da Região Nordeste: Manoel
Carvalho Ferreira da Silva Jr. n Diretor do Estado
de São Paulo: Jorge Coelho
CONSELHO FISCAL

Presidente: Paulo Treu n Membro Efetivo: Rubens

Perissini

n

n

A

Comunidade Empresarial Marítima e Portuária homenageou o Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho, Diretor de Portos
e Costas, durante o tradicional almoço que reúne
as entidades e empresários do setor, do estado
do Rio de Janeiro. O encontro foi realizado no
Restaurante do empresário da Associação Comercial do Rio de Janeiro, no dia seis de outubro.
Lima Filho assumiu a DPC no dia 14 de agosto de 2015, mas seu relacionamento estreito

com a Comunidade vem de longa data. O então
Capitão-de-Mar-e-Guerra esteve à frente da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro de 2007 a
2009 e conhece de perto as atividades desempenhadas e os desafios enfrentados, pelos atores da indústria marítima e portuária do estado.
Silvio Campos, presidente da CBC, deu as
boas vindas ao Almirante e externou seu desejo de que o período na DPC seja de grande
sucesso, a exemplo de sua atuação na CPRJ. n

Vice-presidente de Transporte

Ferroviário: Washington Luiz Pereira Soares n

Pereira Filho

Tradicional almoço do setor presta homenagem ao Diretor de Portos e
Costas, Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho

Membro Efetivo: Washington

XXIV AGO da CIT
Câmara Interamericana de Transportes realizou a XXIV Assembleia Geral
Ordinária na cidade de Buenos Aires, Argentina.

A

Câmara Interamericana de Transportes
realizou sua XXIV Assembleia Geral Ordinária, durante os dias 18, 19 e 20 de
novembro de 2015. Silvio Campos, Presidente da CBC representou a Câmara no encontro
que teve como sede a cidade de Buenos Aires, Argentina.
No primeiro dia de debates, os representantes foram divididos em duas comissões - Comissão de Transporte de Carga e a Comissão de
Transporte de Passageiros, a fim de tratarem de
agendas específicas. No segundo dia, as Comissões apresentaram suas conclusões diante da

Assembleia Geral para análise em conjunto. O
terceiro e último dia foi dedicado a visitas técnicas à sede da FADEEAC e ao Centro de Transferência de Cargas de Buenos Aires.
A agenda para os próximos encontros é a
seguinte: Assembleia Extraordinária e Expo Foro
2016 serão na Cidade do México (México), dias
3 e 4 de março de 2016; A XXV Assembleia Geral
e Expo Transporte Colômbia 2016 serão em Medellín (Colômbia), nos dias 25, 26 e 27 de maio
de 2016; e, por último, a XXVI Assembleia Geral
Ordinária da CIT será realizada em Santiago do
Chile (Chile), no segundo semestre de 2016. n

Membro Suplente: José Roberto

Tavares da Silva n Membro Suplente: Raphael
Galvão Flores Neto n Membro Suplente: André
Machado de Oliveira

CBC Notícias é uma publicação da Câmara

Sócio Benemérito
CBC entregou título de Sócio Benemérito ao Diretor de Portos e Costas,
Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho.

Brasileira de Contêineres, Transporte Ferroviário
e Multimodal - CBC.
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TIRAGEM: 1.000 EXEMPLARES

A

CBC entregou o título de Sócio Benemérito ao Exmo. Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho, Diretor de Portos e
Costas. A cerimônia de entrega foi realizada no dia 28 de agosto, na sede da
DPC, e contou com a presença do
presidente da Câmara, Silvio Campos, além do Diretor Executivo,
Cláudio Luiz de Viveiros; Diretor
de Desenvolvimento, Ian Gordon Petersen; e Secretário-Executivo - Alex André Rotmeister. n

