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CBC: Quatro décadas de história

Câmara completa 40 anos de atividades e celebra suas conquistas

Equipamento que revolucionou o transpor-

te de mercadorias no mundo, o Contêiner 

circula há cerca 60 anos e sua movimen-

tação cresce a cada dia. A evolução no Brasil foi 

muito rápida, a exemplo do que aconteceu in-

ternacionalmente, gerando a necessidade de 

incentivos e legislação específica.

A inspiração para se criar uma representati-

vidade nacional permanente para as empresas 

que trabalhavam com contêineres partiu de uma 

entidade que já existia na Argentina. Com a ideia 

em mente, os principais interessados realizaram 

as reuniões no escritório da Politrans, empresa 

da qual fui sócio-proprietário, comenta Silvio 

Campos, atual Presidente da CBC. Surgia a en-

tão Câmara de Contentores do Brasil – CCB, hoje 

denominada Câmara Brasileira de Contêineres, 

Transporte Ferroviário e Multimodal – CBC, o pri-

meiro órgão dedicado exclusivamente ao contêi-

ner, com três objetivos principais: reduzir o custo, 

agilizar o fluxo de contêineres e participar da ela-

boração da primeira legislação do uso de con-

têineres marítimos no Brasil, visando proteger 

os proprietários de contêineres e seus usuários.

A associação nasceu com a adesão de 22 em-

presas, dentre Companhias de Leasing, Armado-

res, Agentes Marítimos, Reparadores, Depósitos 

de Contêiner, Portos, Transportadores Rodoviá-

rios, Ferroviários e Hidroviários, das quais Silvio 

Campos destaca as empresas que ainda atuam 

no setor: Mesquita S/A, Hamburg Sud, Transpor-

te Cortes, Interpool Container, Eudmarco S/A.

Segundo Aluísio Sobreira, atual Vice-Presi-

dente de Transporte Multimodal e Presidente 

no período 2004–2006, o apoio da CBC foi fun-

damental para o entendimento do contêiner 

como a principal ferramenta de “elo” do trans-

porte multimodal.

O início das atividades da CBC coincidiu 

com surgimento da Comissão Coordenadora 

da Implantação e Desenvolvimento do Trans-

porte Intermodal (CIDETI), ligado ao Ministério 

dos Transportes e que, junto à Câmara, criou 

praticamente toda a regulamentação para o 

uso do contêiner no Brasil, até então uma ati-

vidade sem nenhuma regulamentação por par-

te do governo.

Silvio Campo considera a mais importante 

contribuição da associação, a Lei nº 9.611/98, 

na qual foi um dos colaboradores e que atual-

mente pode ser comparada às melhores legis-

lações vigentes em todo o mundo. Por meio 

dessa Lei, o contêiner passou a ter livre entra-

da e utilização dentro do território nacional. 

“A Lei viabilizou o uso do contêiner estrangei-

ro dentro do país, o que fomentou a cabota-

gem e o transporte ferroviário. Hoje em dia 

todas as empresas que fazem cabotagem no 

Brasil utilizam contêineres estrangeiros, além 

do uso significativo na ferrovia”; completou 

Silvio Campos. 

Carlos Miranda foi presidente no período 

1979–1981, época em que a CBC ainda se con-

solidava como um ambiente de colaboração en-

tre entidades governamentais, empresariais e 

de classe. Ele afirma que ainda há muito traba-

lho pela frente, mas as razões para celebrar são 

grandes. “Já estabilizada, a Câmara foi responsá-

vel por inúmeras e importantes conquistas para 

o setor, superando inclusive sua fonte inspira-

dora argentina”, comemorou.  n
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Portos Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017*
Santos (SP) 3.027.208 2.778.016 890.953

Paranaguá (PR) 782.346 725.041 224.013
Rio Grande (RS) 726.785 705.154 214.983
Rio de Janeiro (RJ) 526.164 478.310 148.507
Suape (PE) 398.186 390.058 145.530
Salvador (BA) 283.500 302.354 99.024

Total nos Anos 9.150.556 8.806.663 1.926.332
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A CBC atuante como mediadora e re-

guladora no mercado nacional com 

base em informações precisas, teve 

seu reconhecimento como de utilidade 

publica; sendo sempre bom lembrar que, 

dentre as inúmeras atividades, a Câmara 

Brasileira de Contêineres, Transporte Fer-

roviário e Multimodal – CBC está presen-

te em todas as grandes decisões, tanto 

na esfera governamental, como também 

em todas as entidades empresárias de 

classe e órgãos técnicos estatais, des-

tacando-se pela promoção de ações e 

participando, institucionalmente,  junto 

a vários órgãos do governo, de modo a 

dar sustentação aos projetos de interesse 

das empresas associadas à CBC e, ainda, 

colaborando na preparação de resolu-

ções e tratados internacionais com in-

tuito de auxiliar o progresso de sistemas 

com os quais o Contêiner, o Transporte 

Multimodal e o Transporte Ferroviário de 

Cargas tenham interface.

A CBC está sempre alerta e atuante, 

para que não se mude o que vem dan-

do certo no Brasil!  n

CBC – 40 Anos de 
lutas e conquistas 
em prol do setor!

A Câmara Brasileira de Contêineres, 

Transporte Ferroviário e Multimodal 

promoveu uma cerimônia de agrade-

cimento ao ex-funcionário Élcio Malaquias, 

por seus 20 anos de atividade ininterrupta. 

Os Diretores reuniram-se após a Assembleia 

Geral Ordinária, realizada no dia 16 de maio, 

na sede da CBC, para prestar a homenagem.

Após um breve discurso do Presidente, 

Silvio Campos, houve a entrega da placa, 

que simboliza a gratidão pelas duas déca-

das de dedicação à função. Élcio Malaquias 

ocupou o cargo de Auxiliar Administrativo 

de 1996 a 2016 e sua homenagem foi su-

gerida pelo Diretor de Desenvolvimento, 

Ian Gordon Petersen, sendo prontamente 

aceita pelos demais Diretores. Petersen afir-

mou ser particularmente grato a Malaquias, 

não somente pelo seu trabalho desempe-

nhado com excelência na CBC, mas por sua 

recorrente cordialidade e simpatia na exe-

cução de suas tarefas. Malaquias, por sua 

vez, agradeceu toda a consideração.

Além da placa, Silvio Campos ainda 

entregou uma carta de recomendação rei-

terando a idoneidade, competência e efici-

ência do profissional.  n

JUSTA HOMENAGEM

CBC homenageia ex-funcionário, após 20 anos de serviços prestados.

GIGANTES DO MAR
Maersk e MOL lançam super conteineros

A s grandes armadoras Maesrk Line 

e Mitsui OSK Lines (MOL) estão inves-

tindo nas embarcações da classe me-

gamaxes, navios com capacidade maior que 

18 mil TEUs. Ambas lançaram recentemen-

te dois gigantes, com a capacidade de mais 

de 20 mil TEUs cada.

 O Mol Triumph teve sua escala inaugu-

ral em maio de 2017, no Porto Le Havre, na 

França. Sua capacidade é de 20.170 TEUs 

e ostenta 400 metros de comprimento e 

58,8m de boca. Foi construído na Coreia do 

Sul e é apenas o primeiro dos seis navios 

encomendados pela japonesa.

O Madri Maesrk, lançado pela armado-

ra em abril de 2017, pode navegar com até 

20.568 TEUs, tem 399 metros de compri-

mento e 59 metros de boca. A embarcação 

é o primeiro de uma série de 11 navios, com 

lançamento previsto para o final do primei-

ro semestre de 2018.  n

Alex Rotmeister, Cláudio Viveiros, Silvio Campos, Élcio Malaquias, Ian Petersen e Jorge Almeida.

O Presidente

A Câmara ao completar 40 anos, 

dos quais 20 anos acumulo à frente da 

Presidência, distribuídos em diferentes 

mandatos, acredito que tantos anos no 

comando foram possíveis pela grande 

motivação e vontade de fazer acontecer, 

de estar familiarizado com os problemas 

do setor, além do bom relacionamento 

tanto com os associados e outras entida-

des, quanto com as autoridades gover-

namentais. E, esse ano, lançaremos um 

livro cujo título é “CONTEINER: O Mundo 

ao Redor”, onde é relatado o inicio da 

conteinerização no Brasil. “Enquanto a 

saúde permitir e houver disposição para 

o trabalho, a CBC poderá contar com seu 

Presidente”, finaliza Silvio Campos.  n

CBC 40 ANOS
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No dia 2 de fevereiro de 1892 foi inau-

gurado o primeiro trecho de 260 me-

tros de cais do Porto de Santos, com a 

atracação do navio de bandeira inglesa, Nas-

mith. Para o ano de 2017, na mesma data, a 

Companhia Docas do Estado de São Paulo 

CBC marca presença na 23ª edição do maior evento das Américas para 
os setores de Logística, Transporte de Cargas e Comércio Exterior.

A Câmara Brasileira de Contêineres, Trans-

porte Ferroviário e Multimodal participou 

da 23ª edição Intermodal South America, 

realizada de 4 a 6 de abril, em São Paulo. Assim 

como em edições anteriores, a CBC recebeu as-

sociados e autoridades no estande montado 

na área de expositores.

Com mais de 20 anos de 

história, a Intermodal de 2017 

reuniu alguns dos princi-

pais players dos setores 

de Logística, Transpor-

te de Cargas e Comér-

cio Exterior. Foram 

400 marcas exposi-

toras e 26 países, com 

público que ultrapas-

sou os 33 mil visitantes.

A cerimônia de abertura contou com a pre-

sença do Ministro dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil, Maurício Quintella; do Ministro-

-Presidente de Flandres (Região Norte da Bél-

gica), Geert Bourgeois; da Ministra do Mar de 

Portugal, Ana Paula Vitorino; e do presidente 

da UBM Brazil, Jean-François Quentin.

2018 com nova data e local

A 24ª edição da feira passará a ser realiza-

da no São Paulo Expo, também na capital pau-

lista, entre 13 e 15 de março. Segundo a UBC, 

organizadora do evento, a mudança foi uma 

demanda do mercado.

O novo local conta com área to-

tal de 100 mil m², sendo 90 mil m² de 

área de exposições e mais 10 mil m² 

de centro de convenções. O 

complexo possui 5 mil va-

gas de garagem, sendo 

4,5 mil cobertas, o que 

o faz o maior estaciona-

mento coberto do Brasil. 

O pavilhão está localiza-

do na Rodovia dos Imi-

grantes, km 1,5, em São 

Paulo (SP).  n

INTERMODAL SOUTH AMERICA 2017

125 ANOS DO PORTO DE SANTOS
CBC participa da comemoração

CBC participou dos eventos organizados pela Autoridade Portuária, 
a fim de celebrar o aniversário do principal complexo portuário da 
América Latina.

(Codesp), estruturou um calendário para come-

morar os 125 anos do início das operações no 

porto organizado.

Dentre a programação, destaque para o 

lançamento da Pedra fundamental da Tor-

re – Centro Integrado de Controle Operações 

Portuárias (CICOP) e a inauguração do Cen-

tro de Controle VTMIS (Vessel Traffic Man-

agement Information System). Washington 

Soares, Vice-Presidente de Transporte Ferro-

viário da CBC esteve presente na solenidade 

da Codesp, a convite do diretor presidente 

José Alex B. de Oliva.

Soares ainda participou da Audiência 

Pública na Câmara Municipal de Santos, por 

meio da Comissão de Assuntos Portuários. 

Na reunião realizada no dia 21 de fevereiro, 

os presentes debateram sobre a inconstitu-

cionalidade do Bônus de Eficiência e Produ-

tividade na Atividade Tributária e Aduaneira, 

previsto no artigo 5º da MP 765/2016.

 

O Comitê de Logística

A retomada das reuniões do Comitê de 

Logística, do qual Washington Soares parti-

cipa, faz parte de uma série de ações e pro-

jetos da CODESP, que visam o crescimento 

da movimentação e fomento da qualida-

de nas operações. São discutidos assuntos 

que afetam diretamente o complexo por-

tuário e possíveis soluções aos gargalos.  n
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SmartFrog Criações

TIRAGEM: 1.000 EXEMPLARES

expediente

CBC participou da reunião realizada no Rio de Janeiro

XXVI Assembleia Geral Ordinária da CIT

O alto custo da importação de peças sobressalentes para o contêiner 
reefer resulta no aumento do Custo Brasil e evasão dos equipamentos 
para outros países.

O Brasil vem perdendo competitividade no 

reparo de contêineres reefer, principal-

mente para o Uruguai e os países com 

Hub Ports. A evasão do equipamento está re-

lacionada ao altíssimo valor da alíquota do im-

posto de importação de peças sobressalentes 

e a inexequível atendimento a legislação brasi-

leira que impossibilita que empresas de reparo 

locais mantenham o estoque necessário para 

o reparo dos contêineres.

Mas qual a necessidade de se manter os es-

toques no Brasil? Os produtos transportados 

em contêiner reefer são perecíveis e qualquer 

defeito não reparado prontamente, pode re-

sultar em perda total da carga, principalmente 

quando em trânsito nas rodovias ou em arma-

zenagem estática, para o descarregamento da 

carga nos clientes. A situação piora gradativa-

mente, pois, sem os preços competitivos na 

aquisição das peças, as empresas de reparo per-

dem clientes e não conseguem manter sua mão 

de obra especializada.

Atualmente, as peças para reparo são ad-

quiridas como importação direta e os tributos 

podem elevar em 70% a 100% o valor. Des-

ta forma, os armadores ou proprietários estão 

dando preferência em reparar os contêineres 

nos portos uruguaios, sendo que no Brasil es-

tão se utilizando da “canibalização” de peças 

de outros contêineres reefer.

A CBC apoia o Projeto de Lei nº 4773, de 2016, 

de autoria do Deputado Mauro Mariani, cuja 

proposta é isentar de tributos de importação 

as peças sobressalentes a serem utilizadas no 

reparo de contêineres, destinados ao transpor-

te internacional de bens.

O PL não traria impactos negativos para o 

desempenho da indústria nacional, tendo em 

vista que o país não é um fabricante de contêi-

ner marítimo padrão ISO/ABNT e nem de peças 

sobressalentes, não havendo, assim, similarida-

de de produtos no mercado brasileiro.

Além desse “PL”, a Câmara Brasileira de Con-

têineres tem solicitado à Receita Federal, por 

intermédio da COANA, Recintos de Depósitos 

Especiais para “interportamento”, com suspen-

são de impostos, de peças para contêineres 

reefer e tanque.  n

PEÇAS PARA REEFER E O CUSTO BRASIL

Silvio Campos, Presidente da CBC, participou 

da XXVI Assembleia Geral Ordinária da Câ-

mara Interamericana de Transportes (CIT), 

realizada no dia 24 de novembro de 2016, no 

Rio de Janeiro. No encontro que reuniu 12 pa-

íses, foi realizada a eleição da Diretoria, onde 

Paulo Vicente Caleffi, presidente da FETRANSUL, 

foi reeleito para o cargo de Secretário-Geral da 

CIT Biênio 2016-2018. “A importância da CBC 

fazer parte da CIT é que temos representação 

na Associação Latino Americana de Integração 

(ALADI); no Mercado Comum do Sul (MERCO-

SUL); na União Internacional dos Transporta-

dores Rodoviários (IRU-TIR); na Conferência das 

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvi-

mento (UNCTAD-ONU); e na Organização dos 

Estados Americanos (OEA)”, destaca Silvio.

A XXVII Assembleia Geral, realizada em 

Nova York, será tema da próxima edição do in-

forme da CBC. A reunião marcou a celebração 

do 15º aniversário da CIT, na sede das Nações 

Unidas.  n
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