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Entidades Afiliadas e Fundadoras / Founder and Affiliate Entities

Argentina

Ecuador

ATACI - ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS ARGENTINOS DE CARGA INTERNACIONAL
CATAC - CONFEDERACIÓN ARGENTINA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
CELADI - CÁMARA EMPRESARIA DE LARGA DISTANCIA
FADEEAC - FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS
FPT - FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL TRANSPORTE

CÁMARA BOLIVIANA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL

ANDINATIC - ASOCIACIÓN ANDINA DE TRANSPORTADORES INTERNACIONALES DE CARGA POR CARRETERA
CANATRANSPE - CÁMARA NACIONAL DEL TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR
CNTTE - CONFEDERACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL ECUADOR
FEDETAXIS - FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TAXISTAS
FENACOTIP - FEDERACIÓN COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL ECUADOR
FENACOTRAPE - FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE TRANSP. PESADO
FENATRAPE - FEDERACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR
IDL - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO LEGISLATIVO

Brasil

El Salvador

Bolívia

ASETCA - ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE DE CARGA

ABCAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CAMINHONEIROS
ABIFER – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA FERROVIÁRIA
ABLA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS LOCADORAS DE AUTOMÓVEIS–
ABOTTC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS OPERADORAS DE TRENS TURÍSTICOS E CULTURAIS
ABRATI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS
ABTC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS
ABTI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS TRANSPORTADORES INTERNACIONAIS
ANTF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES FERROVIÁRIOS
ASLOG - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LOGÍSTICA
CBC - CÂMARA BRASILEIRA DE CONTEINERES, TRANSPORTE FERROVIÁRIO E MULTIMODAL
CEPIMAR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DOS ESTADOS DO CEARÁ, PIAUÍ e MARANHÃO
CNT - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE
FECAVERGS - FEDERAÇÃO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FENAMAR - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
FENAVEGA - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO
FENCAVIR - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS
FETACESP - FEDERAÇÃO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
FETCESP - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
FETRACAN - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO NORDESTE
FETRANORTE - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA REGIÃO NORTE
FETRANSPAR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO PARANÁ
FETRANSUL - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
FETRASUL - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO SUL E CENTRO-OESTE DO BRASIL
NTC & LOGÍSTICA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE DE CARGA E LOGÍSTICA
NTU - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO

Guatemala
A. T. I. - ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS INTERNACIONALES
CATRANSCA - CAMARA DE TRANSPORTISTAS CENTROAMERICANOS

Honduras
CATRACHO - CAMARA DE TRANSPORTE DE CARGA DE HONDURAS
CHTT - CÁMARA HONDUREÑA DE TRANSPORTE TERRESTRE

México
CANACAR - CAMARA NACIONAL DEL AUTOTRANSP. DE CARGA
CANAPAT - CAMARA NACIONAL DEL AUTOTRANSPORTE DE PASAJE Y TURISMO

Nicaragua
COTRADENIC - COORDINADORA DE TRANSPORTES DE NICARAGUA
FETRACANIC - FED. DE TRANSPORTES DE CARGA DE NICARÁGUA

Panamá
ATCC - ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE CARGA DE COLON

SNTF – SINDICATO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES FERROVIÁRIOS

Paraguay

Chile

CAPATIT - CÁMARA PARAGUAYA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE

CNDC - CONFEDERACIÓN NACIONAL DE DUEÑOS DE CAMIONES DE CHILE
FENABUS - FEDERACIÓN NACIONAL GREMIAL DE BUSES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS RURAL,
INTERURBANO, INTERPROVINCIAL E INTERNACIONAL DE CHILE

Perú

Colombia

APOIP - ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE ÓMNIBUS INTERPROVINCIALES DE PERÚ
UNT - UNIÓN DE TRANSPORTISTAS DUEÑOS DE CAMIONES DE PERÚ

ASECARGA - ASOCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA
ATC - ASOCIACIÓN DE TRANSPORTADORES DE CARGA
AVT - ALIANZA VALLECAUCANA DE TRANSPORTADORES
CONALTUR - CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE URBANO
CST - CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE
COLFECAR - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES DE CARGA POR CARRETERA
FEDETRANSCOL - FEDERACIÓN DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE CARGA

República Dominicana
FENATRADO - FEDERACIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE DOMINICANO

Uruguay

Costa Rica
CCTU - CÁMARA COSTARRICENSE DE TRANSPORTISTAS UNITARIOS

CATIDU - CÁMARA DEL AUTOTRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL DEL URUGUAY
ANETRA - ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE CARRETERO POR AUTOBUS

Cuba

Venezuela

MINISTERIO DEL TRANSPORTE

CBT - CÁMARA BOLIVARIANA DE TRANSPORTES
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TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE
Conforme a Resolução A/RES/61/93, a Organização
das Nações Unidas declarou 2011 como o Ano Internacional das Florestas, visando a conscientização do papel
decisivo que as florestas desempenham no desenvolvimento global e a promoção do manejo sustentável.
Podemos afirmar que uma boa parcela dos problemas
ambientais é decorrente do uso crescente de veículos
movidos por derivados de petróleo. O crescimento desordenado das cidades e o uso inadequado dos transportes
são fatores concorrentes para o surgimento da poluição
atmosférica, das mudanças climáticas e do aquecimento
global.
Por maiores que sejam os programas ambientais
e os avanços para reduzir a emissão de poluentes e o
desperdício de combustíveis em engarrafamentos cada
vez mais frequentes, eles estão sendo superados por
adensamentos populacionais crescentes e uma produção
sem precedentes de veículos no mundo.
O setor de transporte é uma das atividades que
mais impacta o meio ambiente, e por estar fortemente
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associada ao desenvolvimento dos países, é importante
que encontremos novos padrões para o seu crescimento.
Isso, se desejarmos um planeta saudável para as gerações futuras.

PAULO VICENTE
CALEFFI
Secretário-Geral
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Parceria de ensino entre a CIT e a
Universidade de Miami

A

Câmara Interamericana
de Transportes – CIT e a
Escola de Administração
e Negócios da Universidade de
Miami (“School of Business Administration”) celebram 8 anos
de parceria na área de educação
e ensino, por meio da qual mais
de 400 executivos de 13 países
adquiriram treinamento de nível
mundial na área de gestão e negócios. A Câmara e a Escola de
Negócios atualmente oferecem
três programas de pós-graduação
em espanhol: Pós-graduação em
Administração e Negócios para o
Gerente Executivo (CABEM), Pós-graduação em Logística e Transporte para o Gerente Executivo
(CELTEM) e Pós-graduação em
Gestão Estratégica da Competitividade e Inovação para o Gerente
Executivo (CISMEM). Todos os
cursos são ministrados por líderes
dos setores e por membros do
corpo docente da Escola de Negócios, a qual ocupa a 26ª posição
no ranking mundial da influente
Financial Times.
“Com a crescente globalização
dos negócios, as indústrias e os
consumidores vêm exigindo soluções que lhes permitam gerir mais
eficientemente as suas empresas
e competir no cenário global,”
afirma Amelia Rea Maguire,
reitora adjunta para assuntos externos e presidente da comissão
de educação executiva da Escola
de Administração e Negócios.
“Esses cursos demonstram o nosso

profundo comprometimento com
a América Latina e com a capacitação de seus gestores emergentes
em técnicas de gestão de ponta”.
O programa do CABEM auxilia
os profissionais a dominar as habilidades gerenciais e de negócios,
as quais podem ser imediatamente
implementadas em suas empresas. O CELTEM proporciona conhecimentos técnicos aplicáveis e
avançados para os executivos que
trabalham na área de logística e
transporte. O CISMEM, por sua
vez, auxilia os executivos a adquirir
o conhecimento necessário para
alavancar a inovação dentro de
sua organização, e assim ajudar
a manter e a aumentar a sua
competitividade.
“A parceria entre a Universidade
de Miami e a Câmara Interamericana de Transportes tem provado
com sucesso fornecer os melhores
resultados possíveis”, afirma o
Professor PhD Marcelo Augusto
de Felippes. “Entrando no 9º ano,
os cursos CELTEM, CABEM e CISMEM se destacam por sua abordagem única, que utiliza ferramentas
de marketing, comércio e gestão
de negócios para fornecer conhecimentos e habilidades avançados
a executivos de empresas de todos
os tamanhos.”
Os cursos incluem um módulo
preparatório por internet, visitas
corporativas e uma semana de
aula presencial no campus da
Universidade de Miami. Em 2011,
o módulo por internet/e-learning
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Jeff Heebner
Diretor Executivo
Comunicação
Escola de Administração e
Negócios
Universidade de Miami

terá início no dia 22 de abril,
encarrando-se no dia 16 de junho.
Os participantes, em seguida,
estarão habilitados a passar uma
semana em Miami para o módulo
presencial, que iniciará no dia 26
de junho.
Esses cursos são apenas alguns dentre uma vasta gama de
programas oferecidos para executivos pela Escola de Negócios
da Universiade de Miami. Entre
outros está o Global Executive
MBA (EMBA), que também atrai
executivos experientes de toda a
América Latina. Trata-se de um
programa de 18 meses, divididos
em sete sessões de duas semanas,
que inclui 15 cursos, dos quais
13 são ralizados no campus da
Universidade de Miami e 2 no
exterior, durante a Residential
Session Abroad. Para obter mais
informações sobre os cursos de
pós-graduação e o Global Executive MBA, contate: mba@miami.
edu ou 305-284-2510.
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CURSOS

Cursos oferecidos pela Secretaria-Geral
da CIT em 2011
Cursos on-line disponíveis em português e espanhol, abertos a todos os países membros da CIT.
Inscrições on-line e mais informações sobre os cursos em www.citamericas.org

MBA em Logística, Mobilização e Meio
Ambiente / GETRAM
• Período: 10 de março a 28 de outubro de 2011
• Área de Estudos: Logística, Transportes, Meio Ambiente, Infraestrutura, Inovação e Administração
• Realização: CIT, Universidade Católica de Brasília
e Fundação Universa
• Requisitos: Documentação pessoal e graduação
concluída em qualquer área
• Embora presencial em Brasília, Brasil, o curso é
aberto a estrangeiros

CELTEM – Certificado em Logística e Transporte para o Gerente Executivo
CABEM – Certificado em Administração e Negócios para o Gerente Executivo
CISMEM – Certificado em Inovação e Competitividade Estratégica para o Gerente Executivo
• Datas: até 16 de junho de 2011 (módulo por internet)
26 de junho a 1º de julho de 2011 (módulo presencial na Universidade de Miami – em espanhol)
• Área de Estudos: Administração, Competitividade, Inovação, Logística e Transportes
• Realização: CIT e Universidade de Miami
• Requisitos: Documentação pessoal e graduação concluída em qualquer área
• Cursos semi-presenciais abertos a todos os países-membros
• Inscrições: através do website www.citamericas.org

GANORG – Gestão Administrativa e da Negociação Organizacional
GELOTAR – Gestão Logística de Transporte e Armazenagem
GEICOM – Gestão Estratégica da Inovação e Competitividade
• Período: 15 de agosto a 23 de setembro de 2011
• Área de Estudos: Administração, Competitividade, Inovação, Logística, Transoportes
• Realização: Universidade Católica Virtual
• Requisitos: Documentação pessoal
• Cursos on-line disponíveis em português e espanhol, abertos a todos os países membros
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Guadalajara recebe a XIV Assembleia
Geral da CIT

N

os dias 17 e 18 de novembro de 2010 foi realizada a XIV Assembleia
Ordinária da CIT, no centro de
exposições Expo Guadalajara,
em Guadalajara, México, onde
se reuniram delegações de 14
países-membr os: Ar gentina,
Brasil, Chile, Costa Rica, Colômbia, Equador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México,
Nicarágua, Panamá, República
Dominicana e Venezuela. O
encontro também contou com a
participação especial de Martín
Rojas, da American Trucking Associations – ATA, representando
os EUA.		
Martin Sánchez Zinny, designado em maio de 2010 como
Subsecr etário - Geral da CIT,
conduziu grande parte das
reuniões, as quais abordaram
temas relacionados aos efeitos
dos recentes desastres naturais no setor de transporte e
ao crescimento de roubos e
assaltos no transporte terrestre
de passageiros e de carga em
países da América Central e do
Sul, que por sua vez geraram
discussões sobre a segurança
nas estradas e as responsabilidades que devem ser assumidas pelos governos e pelas
empresas transportadoras. Os
participantes também puderam
trocar informações e perceber
as diferenças entre as legislações que regulam o tempo

de descanso dos motoristas
rodoviários em alguns países
americanos, além de buscar
possíveis soluções para combater a propagação de doenças
venéreas que acometem estes
profissionais, principalmente no
que tange ao vírus HIV.
Outro tema que ganhou destaque foi a falta de mão de
obra qualificada em algumas
áreas do setor de transporte,
em particular na profissão de
motorista de caminhão e ônibus.
Os participantes constataram
que este é um problema comum
em toda a América Latina, uma
vez que se tornou um desafio
despertar o interesse dos con-
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dutores para a capacitação e o
aper feiçoamento profissional.
Grande parte se diz desmotivada
com as perspectivas da carreira,
principalmente por ela ser pouco
valorizada pelo governo e pela
própria sociedade.
No encerramento da assembléia foi realizada a outorga da
medalha da Ordem do Mérito
Interamericano dos Transportes
- OMITRANS, grau “Oficial”,
aos presidentes dos Capítulos
El Salvador, Guatemala, México,
República Dominicana e Venezuela. Também foi aprovada,
por unanimidade, a filiação à
CIT da ABIFER - Associação Brasileira da Indústria Ferroviária.
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Janela Aberta

E

voluções se sucedem sem
parar em todos os modais de
transportes. Meios híbridos,
elétricos, mais-leve-do-que-o-ar,
a controle remoto ou invisível,
nunca vivemos um momento como
este na história da evolução dos
transportes. Depois dos monstros
aéreos, o Jumbo 747-8 e o Airbus
A-380, chegam os monstros marinhos, que deixaram de ser filme de
ficção. Surge o Chinamax, cujo o
nome tem origem no transporte de
minério, e que difere dos padrões
Suezmax e Panamax, eficientes
às limitações das passagens em
canais devido às suas dimensões,
alcançando o tamanho limite para
passar nas eclusas dos respectivos
canais: Suez e Panamá. Atualmente, as principais limitações portuárias são impostas pela profundidade dos canais de acesso e das áreas
de atracação e pela capacidade de
movimentação de cargas.
Cada vez mais, a integração
dos modos de transporte vem
demonstrando depender das infraestruturas existentes nos terminais,
as quais atendem aos diferentes
modais. A intermodalidade tem
nos terminais os seus principais
gargalos, que por sua vez resultam
em graves conseqüências para o
meio ambiente.
Os países latinoamericanos
apresentam custos logísticos muito
elevados e têm dificuldades em
acompanhar a evolução dos meios
de transportes com suas atuais
infraestruturas. Quantos portos da
América do Sul poderiam receber
com eficiência um Chinamax?
Quantos aeroportos poderiam
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dar um mínimo de conforto aos
passageiros que embarcam e desembarcam de um A-380?
Estudos indicam que os custos
logísticos variam de 18% a 40%
do PIB regional. A redução desses índices está relacionada com
a melhora da intermodalidade,
dos processos alfandegários, da
capacidade das redes rodoviárias
e da regulação dos portos e dos
serviços marítimos. De acordo
com o Banco Mundial, os custos
logísticos são uma restrição para
a integração regional e a competitividade dos países latinoamericanos com o resto do mundo. Entretanto, essa superação depende
diretamente de esforços no campo
institucional, governamental e
operacional.
Diminuir os custos logísticos
e adequar o desenvolvimento à
sustentabilidade do meio ambiente são condições fundamentais
para a evolução dos transportes
nos países latinoamericanos. No
Brasil, iniciou-se em 2010 um
sistema portuário nacional que
visa a promover a integração dos
intervenientes do processo portuário por intermédio do sistema
CONCENTRADOR DE DADOS
PORTUÁRIOS, que tem por objetivo promover a desburocratização
dos procedimentos de estadia dos
navios nos portos brasileiros, de
forma a aperfeiçoar os processos
de importação e exportação.
Também foi implantado um modelo denominado JANELA ÚNICA
PORTUÁRIA, que integra em um
único banco de dados as informações de interesse dos agentes de

Prof. Dr. Marcelo Augusto
de Felippes
felippes@hotmail.com
navegação e dos diversos órgãos
públicos que operacionalizam e
gerenciam as estadias de embarcações nos portos marítimos
brasileiros. O conceito de “janela
única” é uma facilidade que permite aos envolvidos no comércio
e no transporte, a padronização
de informações e documentos,
com um ponto de única entrada
para cumprir toda a importação, exportação e cabotagem, e
exigências reguladoras. Como a
informação é eletrônica, os dados
são informados somente uma vez.
Parece pouco, mas a diminuição
da burocracia também reduz a
produção de lixo e a queima de
petróleo.
O objetivo principal é aumentar
a eficiência com relação ao tempo
e a redução de custos das empresas em suas transações com várias
autoridades governamentais, a
fim de obter permissões e licenças
para cargas movimentadas, de
acordo com as leis ambientais.
Embora não seja uma panacéia,
é um passo importante na busca
da desburocratização da intermodalidade e, por conseqüência, da
melhoria dos transportes dentro
dos padrões recomendáveis à
sustentabilidade do nosso meio
ambiente.
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Cesvi Recambios, um benefício ambiental
Por Teresa Majeroni

N

a sociedade atual, a palavra
consumo deixa entrever complicados processos de produção,
distribuição, uso e descarte de coisas
usadas. As necessidades sociais são
cada vez mais crescentes, criadas ou
alimentadas por diversas técnicas, e
servem de estímulo para o progresso
material - à produção de novos bens
e serviços. Entretanto, dentro desse
consumismo, está ganhando cada vez
mais relevância o conceito de consumo
responsável. O esgotamento das fontes
naturais de matérias-primas, o gasto de
energia para tratá-las e a necessidade
urgente de transporte fazem com que
o automóvel seja projetado para que
não gere muitos resíduos. O consumo
responsável defende a prolongação da
vida útil dos produtos, bem como a sua
reintegração nos processos de transformação das matérias que os compõem.
Deste modo, e unido à conscientização
ambiental, o automóvel também se torna
suscetível de ser reutilizado ou reciclado.
Fases do Veículo
O primeiro estágio da vida de um
veículo começa com o desenho do
mesmo - fase em que a geração de
resíduos é praticamente nula, mas que
apresentará consequências ao final de
sua vida útil. Os fabricantes de veículos
se esforçam para projetar carros que
permitam uma elevada percentagem
de reciclagem de suas peças, incorporando novos materiais reciclados e
recicláveis, como plástico, aço, etc.
A diminuição no consumo de combustível ou a utilização de combustível
alternativo, o desenvolvimento de veículos
mais silenciosos, o selo ecológico em
tecidos e coros do estofado, a redução
de emissão de monóxido de carbono e hidrocarbonetos na atmosfera, assim como
o investimento em formação ecológica

dos funcionários e em
divulgação das informações aos consumidores,
são exemplos de propostas implementadas
por alguns fabricantes,
em consonância com a
preocupação ambiental.
Um segundo estágio dessa consciência verde envolve a manutenção
do veículo na oficina, onde deverão
ser realizadas as operações necessárias, mas sem deixar de minimizar os
seus impactos ambientais: embalagens, fluidos, pó de lixa, filtros, etc.
devem ser armazenados e tratados
corretamente.
Por último, quando o veículo chega ao
final de sua vida, ele passa à condição
de resíduo. A perda do veículo pode
ocorrer por razões mecânicas ou econômicas. Em ambos os casos, as peças
e materiais que o compõem podem ser
reutilizados ou reciclados. Na Espanha,
o número total de veículos descartados
em 2003, segundo a Direção-Geral de
Trânsito, chegou a mais de um milhão,
representando um aumento de 6% em
relação ao ano anterior, sendo a maioria
deles com 14 anos ou mais. Para evitar
que a sua presença anárquica contribua
para o aumento dos resíduos da sociedade espanhola, e respeitando o Decreto
Real 1383/2002, de 20 de Dezembro,
os veículos passaram a ser armazenados
nos chamados Centros Autorizados de
Tratamento (CAT).
Cesvi Recambios
Cesvi Recambios, o Centro de Tratamento de Veículos Fora de Uso da
Cesvimap, descontamina os automóveis
por meio do esvaziamento dos fluidos e da
eliminação dos componentes altamente
poluentes, como baterias e catalisadores.
O Centro também facilita a reciclagem
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dos materiais por meio de sua separação
por: plástico, alumínio, ferro, pneus, etc.
Considerando que dentro do amplo
conceito de reciclagem se encontra a
“reutilização”, o Cesvi Recambios recupera e coloca no mercado as peças
reutilizáveis de automóveis, oferecendo
aos proprietários dos veículos e às oficinas uma oferta de peças de reposição
de qualidade, a um bom preço e com
garantia. Muitos veículos novos e seminovos descartados sofreram danos que,
em muitas ocasiões, apenas afetaram
uma parte, ou apresentam detrimentos
muito localizados; dessa forma, as partes que não foram afetadas podem ser
aproveitadas para reparar outro veículo.
Frente ao conceito intransponível de
“não comercializar peças diretamente
relacionadas à segurança”, respeitado escrupulosamente na Espanha,
passaram-se a considerar no país peças
que voltaram a fazer parte da vida útil
de outro automóvel: motores, motores
de arranque, caixas de câmbio, alternadores, portas, capôs, radiadores,
ventiladores elétricos, faróis, bancos,
pára-choques, etc.
Há uma grande variedade de peças
que voltam a integrar o ciclo de vida de
um automóvel, com plenas garantias de
funcionamento e com ótimos custos. Os
cliente da Cesvi Recambios sabem que
contam com a garantia Cesvimap e que
estão contribuindo com a redução do
impacto ambiental por meio da reutilização de peças, que são utilizadas para
o mesmo fim a que foram projetadas.
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Rumo à sustentabilidade

D

entre os diversos temas de
interesse discutidos em escala global, a questão ambiental ocupa, hoje, o centro dos
debates por parte de empresas,
governos e sociedade. Reflexo disto é que este assunto tem galgado
importantes posições nas agendas
governamentais e legislativas,
se proliferado nas coberturas da
imprensa e se tornado matéria
de grande interesse de cidadãos
comuns em todo o mundo.
A partir desta mudança de
paradigma social, da indiferença
à ação, a atividade empresarial
também tem sido afetada. Dados
de uma pesquisa mundial em
1500 corporações mostram muito
claramente este movimento: 92%
disseram que suas empresas estão
voltando sua atenção à sustentabilidade. Além disso, há um forte
consenso de que o setor privado
desempenhará um papel-chave na
solução de problemas globais de
longo prazo relacionados às ações
de preservação do meio ambiente.
O dimensionamento da importância da ação empresarial pode
ser avaliado pela percepção de
que a sustentabilidade é - e continuará sendo - uma destacada
força a ser considerada, e que
isto afetará o modo em que as
empresas pensam, agem, gerenciam e competem. Este fato foi
mensurado pela pesquisa, que
aponta que temas relacionados à
sustentabilidade já têm ou terão,
num futuro próximo, impactos
relevantes sobre seus negócios.
No Brasil, a Sondagem Am-
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biental do Transporte - realizada
em 2010 pela CNT junto a transportadores rodoviários - indicou
que o setor de transporte nacional
também já se mobiliza. Das 649
empresas pesquisadas, 69% já implementaram alguma boa prática
ambiental e 113 (22%) pretendem
obter a certificação ambiental ISO
14001, uma sinalização clara da
importância deste tema.
No ambiente externo, consumidores, investidores e governos
estão prestando mais atenção
à sustentabilidade corporativa.
Assim, verificam-se de forma crescente: a modificação de hábitos e
padrões de consumo; a elevação
do nível de exigências legais (regulamentação); a demanda por
novas abordagens gerenciais, e a
maior seleção e avaliação de empresas para investimento a partir
de “critérios verdes”.
Uma das principais dificuldades
encontradas na estruturação da
sustentabilidade é que muitas empresas ainda desconhecem o que
precisam fazer para atingir seus
objetivos. Isto se deve ao fato de
o tema ser relativamente recente,
amplo, complexo e com implicações
abrangentes sobre o próprio futuro
empresarial. Há neste cenário,
contudo, uma grande oportunidade
de transformar esta adversidade em
novas oportunidades de negócio e
em ganhos de mercado. O grande
desafio é, então, a institucionalização da agenda ambiental na
estratégia das corporações.
Para auxiliar uma atuação ambiental mais eficiente, a CNT ofere-

Bruno Batista
Diretor-Executivo
Confederação Nacional do
Transporte do Brasil – CNT
ce aos transportadores o Despoluir Programa Ambiental do Transporte.
Ele se constitui num instrumento de
conscientização, informação, apoio
e capacitação do Setor.
Dentre suas várias atividades,
destaca-se o projeto de Redução
de Emissões Veiculares, que já
atendeu a mais de 14 mil transportadores em todo o Brasil. Desde
2007, já foram aferidos mais de
410 mil caminhões e ônibus quanto
à emissão atmosférica, com índice
de aprovação da ordem de 87%. Os
resultados práticos são a melhoria
da qualidade do ar e a redução de
consumo de diesel pelos transportadores e, complementarmente,
a geração de um grande impacto
positivo à imagem corporativa,
contribuindo para a agregação de
valor à marca das empresas.
Por resultados como estes, a
CNT acredita que o transportador
pode contribuir significativamente
com a melhoria das condições
ambientais no país e que será
protagonista de ações que resultarão em ganhos às empresas, ao
planeta e ao bem-estar social.

Assembléias realizadas pela CIT
17 e 18 de novembro de 2010:

XIV Assembleia Ordinária da CIT em Guadalajara, México
• Foi indicado como representante da CIT na Comissão Interamericana
de Portos da OEA o Sr. Glen Gordon, presidente da Federação Nacional
das Agências de Navegação Marítima – FENAMAR, do Brasil;
• Foram discutidos temas relacionados às mudanças climáticas, além da
capacitação e criação de escolas para a formação de motoristas rodoviários na América Central; os desafios para se alugar carros nas fronteiras
americanas; a falta de segurança nas estradas; o transporte de hidrocarbonetos e fertilizantes nas
zonas fronteiriças, entre outros;
• Na ocasião, foi aprovada a filiação à CIT da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária – ABIFER.
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12 e 13 de maio de 2010: 		

XIII Assembleia Ordinaria da CIT em Medellín, Colômbia
• Oficializou-se a criação da CIT Capítulo Venezuela, com a filiação da
CBT – Câmara Bolivariana de Transportes;
• Comentou-se sobre a decisão brasileira de não mais exigir a tradução
juramentada da carteira de motorista de estrangeiros, e anunciado o
início do processo de associação da CIT no Comitê Técnico Consultivo
sobre Proteção Ambiental Portuária (CTCPAP), da Comissão Interamericana de Portos da Organização dos Estados Americanos – OEA;
• Também foram aprovadas as filiações à CIT das seguintes entidades: Sindicato Nacional de
Transportes Ferroviários – SNTF, do Brasil, e o Instituto de Altos Estudos para a Integração e Desenvolvimento Legislativo – IDL, do Equador.

4 e 5 de novembro de 2009:

XII Assembléia Ordinária da CIT – Sede da OEA, Washington     
• O evento serviu para aproximar a CIT da OEA e para consolidar a união
do setor de transporte no continente americano;
• Duas novas entidades andinas foram filiadas: FEDETRANSCOL –
Federação de Empresas Transportadoras de Carga da Colômbia e
CBT – Confederação Bolivariana de Transporte da Venezuela;
• Foi realizada a primeira outorga da medalha da Ordem do Mérito Interamericano dos Transportes
(OMITRANS).

5 e 6 de março de 2009:

XI Assembléia Ordinária da CIT em Buenos Aires, Argentina  
• A Assembléia recebeu como convidados especiais representantes do
Parlamento Andino, MERCOSUL, IRU – União Internacional de Transporte Rodoviário e ATA – Associação Americana do Transporte de Carga;
• Discutiram-se a integração, profissionalização e as soluções econômicas
para o transporte e seus mercados;
21

PORTUGUÊS
Revista InterAmericas

RETROSPECTIVA
• Foram filiadas duas novas entidades: CNDC – Confederação Nacional de Proprietários de Caminhões do
Chile e COLFECAR – Federação Colombiana de Transportadores de Carga;
• O encerramento oficial foi brindado com a presença ilustre da Presidenta da Argentina, Sra.
Cristina Kirchner.

22 e 23 de outubro de 2008:

X Assembléia Ordinária da CIT em Quito, Equador
• A CIT participa como testemunha de honra da criação do Instituto de
Altos Estudos para a Integração e o Desenvolvimento Legislativo – IDL
- Equador;
• Na mesmo ocasião, o IDL – Equador firma convênio com a Fundação
Profissional para o Transporte - FPT, da Argentina.

23 e 24 de abril de 2008:

IX Assembléia Ordinária da CIT em Colón, Panamá
• Realização de conferências sobre o transporte panamenho e sua influência
no transporte global, além de palestras sobre o transporte de passageiros
de países como o México e o Brasil;
• Duas novas entidades filiaram-se à CIT: CELADI – Câmara Empresária
de Longa Distância e ATACI – Associação de Transportadores Argentinos
de Carga Internacional;
• Reeleição do Secretário-Geral da CIT, Paulo Vicente Caleffi, para o biênio 2008-2010;
• É divulgado o reconhecimento formal da CIT junto à OEA – Organização dos Estados Americanos.   

17 e 18 de outubro de 2007:

VIII Assembléia Ordinária da CIT em São Paulo, Brasil
• Vários temas foram abordados nessa reunião, entre eles: os combustíveis
orgânicos e alternativos e projetos na área ambiental como o “DESPOLUIR”, no Brasil; a ameaça de substituição de modais de transporte
e a relação entre transporte e logística do operador; combinações de
caminhões - a conveniência jurídica e econômica; eficiente transporte
urbano de passageiros; a concorrência entre modais de transporte, entre outros.

3 a 5 de maio de 2007:

VII Assembléia Ordinária da CIT na cidade de Guatemala, Guatemala
• Nesse encontro foi alterado no Estatuto da CIT o artigo que se refere à
composição do Conselho Fiscal da Câmara;
• Os principais temas em pauta foram: combustíveis alternativos e compromissos ambientais dos transportadores; ameaças de substituição de
modais de transportes e a relação entre o transportador e o operador
logístico; integração regional; importação e exportação de veículos e peças
de reposição; posição do “Autotransporte de Carga” mexicano em relação ao programa piloto de
abertura da fronteira entre o México e os EUA, etc.
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14 e 15 de setembro de 2006:

VI Assembléia Ordinária da CIT em Medellín, Colômbia
• Foi realizada a reeleição dos Presidentes da CIT para o biênio 20062008;		
• Discutiram-se temas relacionados a rotas para integração; união do
setor de transportes; custo do diesel e de renovação de frotas; critérios para a realização das Assembléias da CIT nos países-membros;
transporte para os nacionais: tendência para o fechamento das fronteiras; diferenças políticas dos
países e suas implicações para o transporte, etc.
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27 de outubro de 2005:

V Assembléia Ordinária da CIT em Bogotá, Colômbia
• Foram discutidas as seguintes propostas: harmonização dos requisitos
para a obtenção da carteira de habilitação de veículos e para os respectivos currículos de formação; tempo de condução dos motoristas; práticas
de segurança no setor de transporte adotadas por cada país-membro;
• Foi aprovada a criação de uma premiação por parte da CIT às entidades e agremiações que tenham casos bem-sucedidos de redução de
consumo de combustíveis.

21 de abril de 2005:

IV Assembléia Ordinária da CIT em Buenos Aires, Argentina
• Foram abordados os seguintes temas: o transporte internacional de
cargas sob a perspectiva da proteção dos mercados nacionais; o impacto do transporte de mercadorias no transporte de passageiros nas
rodovias; a situação do transporte de cargas na Argentina; o transporte
na China, entre outros.

17 de novembro de 2004:

III Assembléia Ordinária da CIT em Guadalajara, México
• Nessa oportunidade foram apresentados os avanços obtidos por alguns
países-membros – como a Argentina, o Equador e o México – no que se
refere aos temas de capacitação e políticas para o combustível;
• Foi aprovada a proposta de alteração do Estatuto da CIT, determinando
que a estrutura da Câmara fosse composta por 1 Secretário-Geral e 1
Presidente por país.

22 de abril de 2004:
II Assembléia Ordinária da CIT em São Paulo, Brasil
• Reeleição do Presidente da CIT para o biênio 2004-2006;
• Foi apresentada a proposta de formação de Grupos de Trabalho da CIT.
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FILIE SUA
ENTIDADE À CIT

Abra novos caminhos pelas Américas
Contate o Presidente da CIT de seu país ou nos escreva
pelo e-mail: cit@citamericas.org
Mais informações em www.citamericas.org

