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Movimentação de Contêineres no Brasil – (Em TEU)

Elaboração: Alex Rotmeister/CBC. Fonte: Datamar

Cabotagem + Longo Curso - 2ª parte

A Assembléia realizada, no Centro de Con-
venções Plaza Mayor Medellín, contou 
com a participação de 11 países (Argen-

tina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Peru 
e Venezuela). A convite, o Brasil foi represen-
tado pelo Presidente da Câmara Brasileira de 

Contêineres, Transporte Ferroviário e Multi-
modal, Silvio Campos.

No encontro houve a reeleição do Secre-
tário Geral, Paulo Vicente Caleffi, para o biênio 
2010-2012. Na ocasião houve a aprovação 
para que Caleffi visite países membros, a fim 
de difundir as atividades da CIT, bem como dar 
continuidade aos trabalhos. Também foi colo-
cado em pauta o trabalho a ser enviado à OEA, 
o qual aborda a unificação de procedimentos, 
seja na área terrestre ou na área marítima.

Na oportunidade os membros aprovaram 
a afiliação de algumas entidades, como: Sin-

dicato Nacional de Transportes Ferroviários 
(SNTF), do Brasil; Associação Brasileira das 
Locadoras de Automóveis (ABLA); Instituto 
de Altos Estudos para a Integração (IDL), do 
Equador, e Câmara Bolivariana de Transportes 
(CBT), da Venezuela.

A próxima Assembléia da CIT já está agen-
dada para novembro, na cidade de Guadala-
jara, no México, onde será apresentado pelo 
Secretário Carlos Gallegos da CIP/OEA, um 
estudo de integração de todos o modais, de 
carga e passageiros, com o sistema portuário 
internacional.   n

Membros da CIT se reúnem na Colômbia

Países membros da Câmara 

Interamericana de Transporte se 

reuniram para a XIII Assembléia 

nos dias 12 e 13 de maio de 2010.

Presidente da CBC, Silvio Campos, representou a delegação brasileira na XIIIAssembléia da CIT.

Portos Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009
Suape 195.058 213.531 234.886
Salvador 230.225 219.133 216.674
Vitória 265.941 272.089 216.239
Sepetiba 227.050 278.612 206.727
S. F. do Sul 244.159 232.324 186.500
Pecém 144.165 137.477 128.350
Total nos Anos 6.498.432 6.861.160 5.235.483
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Palavra do 
Presidente

Foi com grande satisfação que par-
ticipei, como chefe da delegação 
brasileira, na XIII Assembléia da 

Câmara Interamericana de Transportes 
– CIT, realizada na cidade de Medellín - 
Colômbia.

Nesta reunião ficou acertado que o 
bloco do Cone Sul (Brasil, Argentina, Pa-
raguai, Uruguai, Chile, Bolívia e Peru) irá 
apresentar, conjuntamente, na próxima 
Assembléia em Novembro deste ano, 
na cidade de Quadalajara, no México, 
uma resolução na qual seja adotada 
por todos os Países Membros, os mes-
mos procedimentos que temos no Bra-
sil (Capitulo V da Lei 9.611/98), quanto 
à entrada e utilização dos contêineres 
estrangeiros em território nacional.

Com mais essa iniciativa, a Câmara 
Brasileira de Contêineres, Transporte 
Ferroviário e Multimodal – CBC vêm se 
consolidando internacionalmente jun-
to a entidades e órgãos governamen-
tais.

Finalizando, aproveito para agra-
decer aos Diretores da CBC e a todo o 
Quadro Social, por mais um voto de 
confiança depositado em mim, para 
mais uma gestão à frente da Câmara 
Brasileira de Contêineres, Transporte 
Ferroviário e Multimodal – CBC.

Silvio Vasco Campos Jorge
Presidente

No ano de 2010 o evento teve especial 
valor para a CBC. No segundo dia de fei-
ra, dia sete de abril, a Câmara ofereceu 

um coquetel para anunciar o credenciamento 
da CBC como única representante do Bureau 
International des Container et du Transporte 
Intermodal – BIC, no Brasil. Na oportunidade, 
também foi entregue Título de Sócio Bene-
mérito da CBC a Ronaldo Cury Hultmann, em 
reconhecimento pelo grande empenho para 
a materialização dessa nova conquista da as-
sociação.

Durante o coquetel os convidados apre-
ciaram a bela voz da cantora klebi Nori, acom-
panhada pelo teclado de José Antônio Almei-
da. O show que deu o tom da comemoração 
foi patrocinado pela Brasteiner.

Após receber a placa, Hultmann fez ques-
tão de dividir a homenagem com muitos ou-
tros presentes que também batalharam pela 
parceria. Ele assegura que o registro da Câ-
mara só tem a contribuir para facilitação do 

trabalho de quem movimenta contêineres no 
Brasil e no exterior. Da mesma forma, contri-
buirá para a ampliação dos serviços ofereci-
dos pela CBC.

Ronaldo explicou que vislumbrou a opor-
tunidade e iniciou os contatos com a BIC. 
“Vimos que para o Brasil e para a CBC, seria 
um objetivo que valeria a pena perseguir”. O 
primeiro encontro aconteceu na Espanha e 
depois de dois anos conseguimos o creden-
ciamento, fazendo com que a Câmara tenha 
mais peso perante os órgãos governamentais 
e internacionais.”

O agraciado ainda explicou que o registro 
na BIC, o BIC-Code, poderia ser equiparado 
à utilização de placas em veículos, onde são 
devidamente identificados e registrados no 
Detran, sendo mais facilmente localizados e 
inibindo ações ilícitas. BIC - Code é um códi-
go internacional de contêineres com letras, 
terminando sempre em U, como por exemplo 
CBCU, e seguidas por números.    n

A 16ª edição da feira reuniu 500 exposi-
tores e mais de 40 mil visitantes

A Câmara Brasileira de Contêineres, Transporte Ferroviário e Multimodal 
participou pela quarta vez consecutiva, da maior feira ligada aos setores 
de comércio exterior, transporte e logística.

Intermodal South America 2010

Diretoria da CBC na homenagem a Ronaldo Hultmann.

Silvio Campos e os representantes do BIC.
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Na ocasião da AGO, além da eleição da 
Diretoria, o Presidente da CBC, Silvio 
Campos, apresentou o relatório de 

atividades referente ao período de maio 
de 2009 a maio de 2010.

No relatório, o Presidente da Câmara 
citou sua presença e de outros membros 
da Diretoria em reuniões, palestras, semi-

28ª AGO da CBC

Eleita a nova Diretoria para o 

biênio 2010 a 2012
nários e eventos de grande relevância para o 
setor, nacionais e internacionais. Silvio Cam-
pos, na qualidade de Diretor da Confederação 
Nacional do Transporte - CNT e Membro do 
Conselho do SEST/SENAT, participou das reu-
niões e eventos organizados pela CNT e pelos 
Conselhos Nacionais do SEST/SENAT. 

Uma das reuniões importantes foi reali-
zada com o Coordenador Geral da COANA, 
sobre o recinto especial de depósito para es-
tocagem de peças sobressalentes, com sus-

pensão de pagamento de impostos para 
contêineres reefer e tank; e internação 
de contêineres tanques. A reposição de 
contêineres tanques vazios foi soluciona-
da após a publicação da Nota Conjunta 
COANA/COTAC/COFIA nº 2009/00264. 
Quanto ao depósito especial para peças 
sobressalentes, o tema continua em aná-
lise na COANA.

Reeleição

Durante a 27ª AGE da Câmara Brasilei-
ra de Contêineres, Transporte Ferroviário e 
Multimodal, os presentes votaram a favor 
da alteração do Estatuto Social da Câma-
ra, para que fosse possível a permanência 
de Silvio Campos na Presidência, o que foi 
confirmado na eleição realizada no dia 31 
de maio. Segundo Ian Petersen, Diretor de 
Desenvolvimento, “Com a alteração no es-
tatuto, vamos mantê-lo no cargo em prol 
da manutenção da qualidade dos serviços 
da Câmara.”   n

A empresa possui além da matriz em San-
tos, mais nove escritórios no Brasil, sen-
do as filiais em São Paulo, Campinas, Vale 

do Paraíba, Terminal Santos, Bauru, São José 

do Rio Preto, Ribeirão Preto, Volta Redonda e 
São Sebastião.

São ao todo 60 funcionários trabalhando 
para manter a eficiência e qualidade dos servi-

ços, além do diferencial da empresa, a abran-
gência geográfica.

A Compass disponibiliza contêineres do 
tipo Dry, indicados para armazenagem tem-
porária e estática, como em canteiros de obras, 
por exemplo. Este tipo de equipamento quan-
do alugado com essas finalidades, reduzem os 
gastos com o pagamento de Demurrage.

Os contêineres especiais podem ser uti-
lizados como escritórios (em diversas forma-
tações), lanchonetes, bilheterias, enfermarias, 
banheiros. 

O departamento de engenharia da Com-
pass desenvolve contêineres habitáveis, com 
projetos que melhor atendam à necessidade 
de seus clientes no caso de problemas com 
acomodação temporária.    n

Serviço:
Matriz: Av. Ana Costa, 255 conj. 62 - Gonzaga - Santos

Tel (13) 3295-0555  /  Fax (13) 3224-3545

Skype: compass.vendas

vendas@compass.com.br

www.compass.com.br

Compass - A solução em contêineres

Associada à CBC, a Compass foi fundada em 20 de setembro de 1993 
e atua na locação de módulos habitáveis, os chamados contêineres 
modificados.

27ª AGE: Alteração estatutária para permanência de Silvio Campos na Presidência
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expediente

A placa alusiva ao evento foi entregue 
por Aluísio Sobreira, Vice Presidente de 
Transporte Multimodal da CBC. Ele deu 

as boas vindas ao Inspetor, em nome da Câ-
mara e de toda a Comunidade Marítima Por-
tuária.

No discurso de abertura, proferido pelo 
Presidente do SindaRio, Luciano Oliveira, foi 
mencionada a problemática dos contêineres 

retidos com cargas em perdimento, onde foi 
sugerida a terceirização dos leilões. Também 
foi citado o caso pontual dos contêineres 
contendo pneus usados.  Na oportunidade 
Sobreira complementou informando que esse 
é apenas um dos muitos problemas do setor. 
“Ainda vamos perturbá-lo bastante com esses 
assuntos”, comentou.

Almoço da Comunidade Marítima

O Vice-Almirante Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira assumiu a DPC, em substitui-
ção ao Alte Paulo José. A cerimônia re-

alizada no CIAGA reuniu membros da Comu-
nidade Marítima Portuária, oficiais da ativa e 
da reserva, bem como alunos do Centro de 
Instrução.

O Presidente da CBC, Silvio Campos, 
cumprimentou o novo DPC dando-lhe as 
boas vindas, ao final da cerimônia de posse, 
presidida pelo Almirante de Esquadra Marcus 
Vinicius Oliveira dos Santos, Diretor Geral de 
Navegação.

O Alte Leal Ferreira agradeceu o quó-
rum expressivo, formado principalmente por 
membros da Comunidade Marítima Portuária, 
“que dedicaram seu tempo precioso”.   n

Empossado o novo DPC
A Diretoria de Portos e Costas se 
despede do Vice-Almirante Paulo 
José Rodrigues de Carvalho

Silvio Campos cumprimenta o novo DPC em nome da 
Câmara.

Almoço em homenagem ao Inspetor-Chefe Interino da Alfândega do 

Porto do Estado do Rio de Janeiro, Ewerson Augusto da Rocha Chada.

O Vice-Presidente de Transporte Ferroviá-
rio da CBC, Washington Soares, fez um 
alerta acerca dos empecilhos à ativi-

dade, que foi noticiado por diversos sites de 
notícias voltadas para o setor de logística e 
transporte.

Washington Soares apontou os diversos 
óbices que hoje dificultam o desenvolvimen-
to da multimodalidade no país, atividade 
que poderia contribuir para com a redução 
da emissão de gases poluentes na atmosfera. 
Ele cita problemas como estradas congestio-
nadas com excesso de caminhões, ferrovias 
sucateadas, bacia hidrográfica rica, mas sem a 
infraestrutura adequada para utilização.

Soares afirmou que a Lei 9.611/1998, que 

aborda a aplicação do conceito de multimo-
dalidade em operações logísticas, ainda não 
foi posta em prática pela falta de incentivo e 
divulgação às empresas do setor. 
Não há nenhum tipo de incen-
tivo tributário e as empresas de 
contêineres que hoje se utili-
zam da chamada logística sus-
tentável, o fazem por meio de 
testes operacionais. Ele 
assegurou que sem 
um ICMS unifica-
do a multimoda-
lidade é inviável, 
pois cada estado 
tem sua taxa.  n

Entraves à multimodalidade
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