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Entidades Afiliadas e Fundadoras / Founder and Affiliate Entities Entidades Afiliadas e Fundadoras / Founder and Affiliate Entities

Argentina

Brasil

Bolívia

Chile

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

ABCAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CAMINHONEIROS
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

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

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

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

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

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

Costa Rica
CCTU - CÁMARA COSTARRICENSE DE TRANSPORTISTAS UNITARIOS

El Salvador
ASETCA - ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE DE CARGA

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

Ecuador
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

República Dominicana
FENATRADO - FEDERACIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE DOMINICANO

Cuba
MINISTERIO DEL TRANSPORTE Venezuela

CBT - CÁMARA BOLIVARIANA DE TRANSPORTES

Paraguay
CAPATIT - CÁMARA PARAGUAYA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE

(cont.)
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POR UM MUNDO MELHOR

Os limites de todos os negócios extrapolam as 
fronteiras do imaginário e adentram  nas searas 
alheias. Esta interferência natural, conseqüência 
da globalização, tira da clausura os países que 
acreditam ser possível a auto-suficiência. Somos 
todos interdependentes, num planeta TERRA, com 
a racionalidade de SOBREVIVÊNCIA.

Será compartilhando todos os espaços disponíveis 
que cumpriremos nossos objetivos maiores de tornar 
este mundo um lugar melhor para viver.

É com este propósito que a CIT congrega os 
responsáveis pela integração dos povos, os TRANS-
PORTADORES DE PESSOAS E DE BENS, pregando 
o compartilhamento dos limitados RECURSOS e 
ESPAÇOS que temos disponíveis para negócios, 
com a política econômica de GANHAR E GANHAR.

O êxito alcançado demonstra a vontade dos trans-
portadores em nivelar-se nos melhores patamares 
de concorrência, onde a competitividade se dá com 
transparência da informação e do conhecimento.  
A inovação, tão necessária para a preservação da 
natureza e o crescimento sustentado da economia, 
se dá com TECNOLOGIA e a melhora da QUALIFI-
CAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO TRANSPORTE.

Assim é que a CIT se consolida 
como agremiação represen-
tativa dos transportadores 
do Continente Americano.

PAULO VICENTE 
CALEFFI

Secretário-Geral   
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Assim é que a CIT se consolida 
como agremiação represen-
tativa dos transportadores 

Secretário-Geral   

como agremiação represen-
tativa dos transportadores 

Secretário-Geral   
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COOPERAÇÃO

No segundo semestre de 
2009, a CIT estabeleceu 
um Acordo de Coopera-

ção com a Universidade de Geor-
getown, sediada em Washington, 
D.C. (E.U.A.), uma das instituições 
acadêmicas de maior renome no 
mundo, para o desenvolvimento 
de iniciativas conjuntas para a 
capacitação e intercâmbio cultural 
e científico em diversas áreas. 

Um primeiro projeto no contex-
to dessa cooperação é o HULOC 
– Humanitarian Logistics Campus 
– no qual um grupo de estudantes 
da Universidade de Georgetown 
realizam uma viagem de estudos 

MBC fi rma cooperação com a CIT

No dia 28 de julho de 
2009, a CIT e o MBC – 
Movimento Brasil Com-

petitivo - firmaram um Protocolo 
de Intenções, materializando a 
disposição de ambas as associa-
ções em desenvolver iniciativas 
conjuntas nas áreas de gestão 
pública, inovação e competitivi-
dade, nos setores de interesse de 
cada uma das instituições. 

O MBC é uma associação 
que tem por finalidade básica 
coordenar e promover ações 
estruturantes de conteúdo ino-
vador nas áreas de qualidade, 
produtividade e competitividade, 
priorizando a implementação 
de projetos paradigmáticos de 

CIT e Universidade de Georgetown: 
parceria promissora

alta visibilidade, contribuindo 
para elevar a competitividade da 
economia e o padrão de vida da 
sociedade brasileira. 

Entre seus associados estão 
grandes empresas, como PE-
TROBRAS, Cargill, Embratel, 
Gerdau, Ford, Fiat, Eletrobrás, 
Intel e muitas outras. 

“O objetivo do MBC é promo-
ver um aumento radical da com-
petitividade das organizações 
privadas e públicas brasileiras, de 
maneira sustentável, contribuin-
do para a melhoria da qualidade 
de vida da população”, ressalta 
o presidente fundador do MBC, 
Jorge Gerdau Johannpeter.

A assinatura do Protocolo ocor-

reu na 29ª Reunião do Conselho 
Superior do MBC, paralelamente 
ao 7º Congresso Internacional 
Brasil Competitivo, eventos que 
contaram com a presença de go-
vernadores e prefeitos brasileiros 
além de outras autoridades go-
vernamentais e representantes 
das maiores empresas, universi-
dades e entidades de classe do 
Brasil, associados ao Movimento 
Brasil Competitivo . 

ao país-sede da CIT, o Brasil, para 
aprofundarem seus conhecimen-
tos em áreas como: Logística de 
subsistência, técnicas de aprovei-
tamento de recursos naturais em 
construções ecológicas, técnicas 
de produção sustentável, entre 
outras técnicas que possibilitam 
realizar ações logísticas para criar 
meios de sustentabilidade para 
comunidades de baixa renda. 
O Projeto conta com o suporte 
acadêmico da Universidade Ca-
tólica de Brasília – UCB, também 
conveniada à CIT, e que já criou 
em seu campus uma área desti-
nada a tais estudos, o CELOGS 

– Campo-Escola de Logística de 
Subsistência com aplicação de 
tecnologias sociais.  O projeto 
está em fase de implantação, 
com realização prevista para o 
ano de 2010. 

Além do HULOCS, a parceria 
entre CIT e Universidade de 
Georgetown também sinaliza 
oportunidades de realização de 
outros projetos conjuntos nas 
áreas relacionadas ao transporte 
e à logística, por serem áreas 
que se enquadram em diversas 
disciplinas, como administração, 
economia, engenharia, relações 
internacionais, entre outras. 
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Em março de 2009, a CIT 
realizou na Argentina sua 
11ª Assembléia, que con-

tou com a participação de repre-
sentantes do setor de transportes 
de 17 países membros da CIT: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Cuba, 
Equador, El Salvador, Guatema-
la, Honduras, México, Panamá, 
Paraguai, Peru, República Do-
minicana e Uruguai, além dos 
E.U.A como observador.

Buenos Aires também foi palco 
do 7° Congresso Internacional de 
Transporte e do 2° Encontro de 
Parlamentares da Comunidade 
Andina e do MERCOSUL. A 
Assembléia teve como convida-
dos especiais, representantes do 
Parlamento Andino, MERCO-
SUL, IRU – União Internacional 
de Transporte Rodoviário e ATA 
– Associação Americana do 
Transporte de Carga.

Na assembléia anterior, em 
Quito, lideranças aprovaram o 
projeto de se implantar Centros 
de Capacitação em Transporte 
que serão reconhecidos pela 
CIT, através da coordenação de 
Martin Sanchez Zinny, presidente 
da FPT e Diretor Regional da CIT 
para o Cone Sul. Já em Buenos 
Aires, a Assembléia discutiu a 
integração, profissionalização e 
as soluções econômicas para o 
transporte e seus mercados.

O Presidente da IRU, Janusz 
Lacny, abriu o encontro e apre-
sentou estudos sobre os custos 

Buenos Aires sedia 11ª Assembléia da CIT
resultantes das 
barreiras alfan-
degárias en-
frentadas pelo 
transporte de 
cargas, além 
da experiência 
européia com 
o sistema TIR, 
que facilita a 
circulação nas 
fronteiras, procu-
rando demonstrar que o sistema 
TIR satisfaz aos requisitos da 
OMC e da OEA.

Um tema que recebeu des-
taque foi a aprovação da As-
sembléia à estruturação de um 
estudo que medirá os custos dos 
cinco insumos mais expressivos 
do transporte. A proposta visa 
estabelecer uma fórmula que 
permite a cada país conhecer 
seus custos e habilitar os trans-
portadores a assinar contratos 
de serviços com clausulas para 
a atualização dos preços.

Outros temas bastante dis-
cutidos no encontro foram as 
medidas de enfrentamento em 
relação à crise econômica inter-
nacional. A Assembléia decidiu 
estabelecer propostas para a 
redução de impostos como 
uma maneira de estimular o 
setor. A integração ferroviária 
da América Latina também foi 
destaque no discurso do repre-
sentante da ANTF – Associação 
Nacional de Transporte Ferrovi-
ário do Brasil.

A profissionalização do trans-
porte foi enfatizada nos três dias 
anteriores à 11ª Assembléia, 
quando representantes de cin-
co países participaram de um 
curso de Gestão Empresarial, o 
PACE-CIT, oferecido pela FTP 
com o objetivo de ampliar o 
conhecimento aos demais paí-
ses membros da CIT. Em linhas 
gerais, a Assembléia caracterizou 
a CIT como uma entidade que 
procura a integração do trans-
porte nas Américas através da 
harmonização de procedimentos 
e o desenvolvimento profissional 
do setor.

Ao final da 11ª Assembléia, 
a Presidente argentina Cristina 
Kirschner testemunhou a assina-
tura de um acordo para instalar 
o Instituto da Formação, Capa-
citação e Profissionalização do 
Transporte. A presidente argen-
tina descreveu a iniciativa como 
uma expressão de confiança do 
setor no futuro do país, onde o 
capital e o trabalho em conjunto 
enfrentarão a crise econômica.

EVENTOS
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EVENTOS

Em outubro de 2008 foi rea-
lizada, no hotel JW Marriott 
em Quito, Equador, a X 

Assembléia da Câmara Intera-
mericana de Transportes – CIT. A 
Assembléia reuniu representan-
tes de entidades de transporte e 
de governo de 17 países para o 
debate de questões importantes, 
comuns a vários países. Além de 
formalizar a posse dos membros 
nomeados para o biênio 2008-
2010 a reunião teve pauta livre 
para que os afiliados expusessem 
e discutissem as propostas para o 
setor. Formação profissional foi um 
dos destaques dessa Assembléia.

Na solenidade de abertura, o 
Ministro dos Transportes, Ruben 
Bustamante, anunciou um pro-
grama de renovação de frota 
de caminhões e ônibus que visa 
aumentar a competitividade do 
setor. Já a Presidenta do Parla-
mento Andino, Ivonne Juez de 
Baki, lembrando o ideal de Simon 
Bolívar, afirmou que o transporte 
é a base da integração entre as 
nações. “É necessário haver deci-
são política neste sentido” acres-
centou ela. Harrison Vizcaino, 
diretor da Região Andina para 
a CIT, antecipou que o Equador 
deverá criar um Instituto de For-
mação Profissional, referendado 
pelo Parlamento Andino e pela 
CIT, e com o apoio técnico da 
FTP, da Argentina.

Na abertura dos trabalhos da 

A cidade de Quito recebe a 10° 
Assembléia da CIT

Assembléia, o Secretário Geral 
da CIT, Paulo Caleffi ressaltou 
que a Entidade deve prosseguir 
em sua conquista de espaços, 
trilhando este caminho de forma 
organizada, passo a passo. Acres-
centou que o trabalho da Câmara 
já apresenta expressivos resulta-
dos, sendo necessário pensar no 
longo prazo.

Os diretores regionais da CIT 
relataram suas ações pela En-
tidade. Leopoldo Almanza, do 
México, informou das tentativas 
entabuladas para que os Estados 
Unidos e o Canadá ingressem 
na Câmara. Martin Sanchez 
Zinny, da Argentina, divulgou os 
preparativos da 11ª Assembléia, 
que ocorreria em março de 2009, 
em Buenos Aires, oportunidade 
em que seria ofertado um curso 
intensivo para empresários de 
transporte. Harrison Vizcaino, 
do Equador, comentou sobre as 
dificuldades de promover o en-
gajamento de entidades privadas 

venezuelanas na CIT.
A Assembléia prosseguiu com 

o debate sobre alterações es-
tatutárias da CIT visando ao 
aperfeiçoamento no sistema de 
representação da Entidade. O 
tema formação profissional ga-
nhou relevância no evento, sendo 
que as lideranças aprovaram o 
projeto de se implantar Centros 
de Capacitação em Transporte 
reconhecidos pela CIT, através 
da coordenação de Martin San-
chez Zinny, presidente da FTP, da 
Argentina.

Paralelamente à Assembléia, 
aconteceu a Expologística - Feira 
Automotiva e Congresso - que 
contou com a participação de 
membros da CIT como pales-
trantes de vários assuntos, entre 
eles a criação do Instituto Tecno-
lógico Superior de Transporte no 
Equador e o projeto Multimodal 
Manta-Manaus como uma alter-
nativa ao canal do Panamá, entre 
outros assuntos.
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CAPA

A história dos transportes 
nas Américas sempre 
foi uma história de 

luta, do homem desbravando 
territórios muitas vezes inós-
pitos, trilhando caminhos e 
superando obstáculos para 
levar não somente pessoas e 
bens de um lugar a outro, mas 
desenvolvimento. Uma histó-
ria de esperança e heroísmo, 
daqueles que não poupam 
esforços para realizar seu tra-
balho com eficiência, apesar 
das dificuldades. Uma história 
de encontros e despedidas, 
da integração de diferentes 
culturas de vida e trabalho. 

Até pouco tempo, os trans-
portadores das Américas pou-
co se conheciam, ou faziam 
contatos esporádicos, pon-
tuais, mas havia uma lacuna 
no quesito interação e inte-
gração. O Mercosul, com o 
estabelecimento do Acordo 
de Transporte Internacional 
Terrestre – ATIT, na década 
de 90, promoveu o início do 
encontro dos transportadores 
dos países do Cone Sul entre 
si e com os governos, numa 
tentativa de se harmonizar 
diversos procedimentos e nor-
mas relacionadas ao transpor-
te. Também na Comunidade 
Andina os transportadores 
começaram a participar das 
reuniões ministeriais em ma-
téria de transporte, para levar 

Os caminhos da integração 

a visão prática do setor pri-
vado ao foro governamental. 
Os esforços envidados, de 
grande importância, ainda 
hoje esbarram na dificuldade 
de aplicação prática de seus 
dispositivos no dia-a-dia do 
transportador. São desafios 
perante os quais o transpor-
tador, já acostumado às ad-
versidades, não se intimida, 
e segue buscando melhores 
condições de trabalho e um 
fluxo logístico mais favorável 
à sua atividade. 

Após constatar-se que mui-
tos problemas relacionados ao 
setor eram comuns a vários 
países, a CIT foi criada em 
2002 no contexto da busca da 
união do setor de transporte 
em todos os modais, e al-
guns transportadores naquela 
ocasião tiveram a oportuni-
dade de, pela primeira vez, 
conhecerem pessoalmente 
seus pares de outros países 
e continentes, bem como 
transportadores de outros 
modais, iniciando assim um 
produtivo intercâmbio de ex-
periências e culturas, onde as 
igualdades prevalecem sobre 
as diferenças. 

A CIT desde então vem se 
estruturando e consolidando 
sua representação nos países, 
com o objetivo de fazer com 
que as propostas que são 
votadas e aprovadas pelos 

países-membros em suas duas 
assembléias anuais, tornem-
se referência para o próprio 
setor e para os governos.  A 
CIT segue em busca de sua 
consolidação como organis-
mo junto ao governo de seu 
país-sede e também junto a 
organismos internacionais 
cujos temas relacionam-se 
direta ou indiretamente com 
o transporte.

Em 2009, o Secretário-Geral 
da CIT, Paulo Caleffi, foi rece-
bido no Ministério das Rela-
ções Exteriores, na  Casa Civil 
da Presidência da República e 
no Ministério dos Transportes.  
Em todas as audiências, os 
representantes governamen-
tais receberam muito bem 
a entidade e demonstraram 
sua satisfação em conhecer 
um organismo continental do 
setor de transportes com sede 
permanente no Brasil. 

A realização da 12ª Assem-
bléia da CIT em novembro de 
2009 na sede da Organiza-
ção dos Estados Americanos 
(OEA), em Washington, é fruto 
dos esforços da entidade pela 
busca de espaços onde a voz 
do setor de transportes possa 
ser ouvida e o produtivo in-
tercâmbio de informações re-
sultante traga perspectivas de 
desenvolvimento e competitivi-
dade aos países-membros em 
conjunto e individualmente.



18

PO
RT

U
G

U
ÊS

Re
vi

st
a 

In
te

rA
m

er
ic

as
 

CAPACITAÇÃO

Dentro de seus obje-
tivos institucionais e 
atendendo uma ne-

cessidade unânime do setor, a 
CAPACITAÇÃO, a CIT realiza, 
juntamente com a Universida-
de Católica de Brasília (UCB) 
e Fundação Universa, o GE-
TRAM (Pós-Graduação Lato 
Sensu em Gerência Executiva 
de Transporte e Mobilização), 
um curso presencial de alto 
nível oferecido a pessoas que 
buscam o aperfeiçoamento 
profissional, para tornarem-se 
profissionais competentes e 
com elevada capacidade de 
gerência cognitiva e emocio-
nal, nas áreas de Administra-
ção, Logística, Transportes, 
Meio-Ambiente, Infra-estru-
tura e Gestão pela Excelên-
cia. O objetivo é desenvolver 
competências para administrar 
quaisquer ações, por mais 
complexas que um quadro de 
incertezas possa apresentar, 
em contexto dinâmico.

GETRAM e PACE-CIT: destaques de 2009 
na capacitação presencial de executivos

O GETRAM é realizado anu-
almente em Brasília e tem dura-
ção de oito meses. O programa 
é constituído de seminários, 
conferências, palestras, simpó-
sios, visitas técnicas a empre-
sas, além de uma viagem de 
estudos, na qual são visitadas 
empresas e instalações de 
transporte no Brasil e, eventu-
almente, em outros países do 
MERCOSUL.

O GETRAM possui diferen-
ciais que nenhum outro curso 
oferece. Adota o modelo an-
dragógico, sistema de ensino 
inovador, com foco na edu-
cação de adultos, baseado 
em pesquisas e trabalhos em 
grupo. Também inclui visitas 
técnicas a empresas em Bra-
sília, simpósios e workshops, 
além de uma viagem de estu-
dos com o objetivo de propiciar 
uma visão prática das inúmeras 
atividades englobadas pela 
Logística, Transporte, Mobili-
zação, Gestão pela Excelência, 

Planejamento Es-
tratégico, entre 
outras disciplinas. 
A aquisição de 
conhecimento é 
feita por intermé-
dio de estudos de 
caso. O suporte 
acadêmico é for-
necido pela UCB 
e Fundação UNI-

VERSA, instituições educacio-
nais de reconhecido prestigio, 
tradição e qualidade.

Da já tão esperada e requi-
sitada Viagem de Estudos do 
GETRAM que foi realizada em 
setembro de 2009, participou 
um seleto grupo de alunos do 
GETRAM, além de alguns alu-
nos do curso de Gestão Estra-
tégica de Logística – GELOG da 
UCB. Foram visitadas algumas 
das mais renomadas empresas 
brasileiras, a Hidrovia do Tietê-
Paraná, o Terminal Intermodal 
de Pederneiras, o Centro de Ex-
celência Logística do Aeroporto 
Internacional de Viracopos, a 
Refinaria de Paulínia em Cam-
pinas – São Paulo, a Compa-
nhia Nacional de Armazéns 
Gerais Alfandegados(Logispot/
CNAGA), além da Braspress 
(São Paulo), Scania (São Ber-
nardo do Campo) e o Porto de 
Santos. 

O GETRAM encontra-se cada 
vez mais aprimorado e pronto a 
atender a demanda crescente 
por mão-de-obra especiali-
zada em suas áreas-foco de 
estudo, preparando talentos 
para enfrentarem mercados 
em constante transformação. 
É um curso de fundamental 
importância para aqueles que 
procuram destacar-se no mun-
do globalizado e cada vez mais 
competitivo.
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CAPACITAÇÃO

A Câmara Interamericana 
de Transportes (CIT), em 
parceria com a Universi-

dade de Miami (E.U.A.) realizou 
entre os dias 7 a 12 de junho 
de 2009 a semana presencial 
dos Cursos CELTEM e CABEM, 
e neste ano trouxe a estréia do 
mais novo curso, o CISMEM, 
Pós-Graduação Lato Sensu em 
Gestão Estratégica da Competiti-
vidade e Inovação contando com 
um corpo docente de alto nível 
internacional

O CISMEM contou com a par-
ticipação do Secretário-Geral da 
CIT, Dr. Paulo Caleffi, e os cursos 
como um todo capacitaram mais 
de 50 alunos executivos de mul-
tinacionais, órgãos governamen-
tais e de grandes empresas de 6 
países: Argentina, Brasil, Colôm-
bia, Equador, E.U.A e Venezuela.

Os participantes tiveram uma 
proveitosa semana de intensos es-
tudos nos cursos semi-presenciais 
de primeira linha em educação 
executiva ministrados em portu-
guês e espanhol, resultado dessa 
parceria de longa data.

O CELTEM – Pós-Graduação 
em Logística e Transporte e o 
CABEM – Pós-Graduação em 
Administração e Negócios já for-
maram profissionais de diversas 
áreas e nacionalidades e agora 
juntamente com o estreante 
CISMEM – Pós-Graduação em 
Gestão Estratégica da Competiti-

6 países e 7 anos de sucesso: 
Cursos Internacionais da CIT

vidade e Inovação oferecem aos 
alunos uma certificação interna-
cional de “Post-Baccalaureate”, 
além de proporcionar maiores 
condições para o aprimoramento 
profissional em ambientes cor-
porativos ou autônomos. Ambos 
os cursos são direcionados a 
profissionais da gestão pública e 
da área empresarial.

O CISMEM conta ainda com 
o apoio e incentivo do Council 
on Competitiveness – CoC, re-
ferência em Competitividade e 
Inovação nos E.U.A. A CoC é 
uma organização apartidária, 
não governamental com sede 
em Washington D.C, que tem 
como objetivo o debate sobre a 
Competitividade e a Inovação.

A CIT, por meio do convênio 
que mantém com o CoC, pro-
porcionou aos seus alunos uma 
palestra com o representante 
da Council on Compettiveness 

– CoC, Bill Bates, com o objetivo 
de preparar o participante para 
pensar sobre as novas compe-
tências atualmente necessárias, 
no que tange à competitividade 
e à inovação, na medida em que 
as novas oportunidades surjam, 
além de preparar e proporcionar 
a compreensão de ferramentas 
gerenciais e das mudanças no 
processo de competitividade e 
inovação, as quais estão em um 
processo de mudança, visando 
tornar a vida mais produtiva e 
com objetivos para o futuro.

O CISMEM oferece aos alunos 
uma intersecção de disciplinas, 
tais como Ciência de Negócios, 
Logística, Economia, Antropo-
logia Cultural, Marketing, Em-
preendedorismo, Tecnologia 
da Informação, entre outros, 
proporcionando que alunos de 
várias áreas participem de sua 
realização.
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GETRAM – Pós-Graduação Lato Sensu em Gerência Executiva de Transporte e Mobilização

• Período: 10 de março a 29 de outubro de 2010.
• Área de Estudos: Logística, Transportes, Meio-Ambiente, Infra-Estrutura, 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

• Inscrições: através do website www.citamericas.org até março/2010.
• Datas: até 05 de junho de 2010 (módulo Internet).
   06 a 11 de junho de 2010 (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.

GANORG – Gestão Administrativa e da Negociação Organizacional
GELOTAR – Gestão Logística de Transporte e Armazenagem
GEICOM – Gestão Estratégica da Inovação e Competitividade

• Período: 02 de julho a 24 de setembro de 2010
• 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.

Cursos oferecidos pela Secretaria-Geral 
da CIT em 2010

CURSOS

Inscrições on-line e mais informações para todos os cursos em www.citamericas.org
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PONTO DE VISTA - CONE SUL

O papel da nossa Câmara após seus 
primeiros cinco anos de vida Institucional

A América Latina continua 
aumentando as suas 
barreiras em matéria 

de circulação de mercadorias 
e pessoas. Embora nossos 
custos logísticos – medidos em 
percentagem do PIB dos nossos 
países – nunca caíram de dois 
dígitos até o final do século 
XX, oscilavam em 18%. Sérios 
estudos nos mostram uma 
presente deterioração nessa 
questão: Peru 32%, Argentina 
27%, Brasil 26%, Colômbia 
23%, México 20%, Chile 18%, 
contra posições bastante dis-
tantes dos EUA, com 9,5%, da 
União Européia, com 9% e de 
Cingapura com 8%. 

Definitivamente, não somos 
eficazes nesta área. Os sim-
patizantes dos elevados custos 
logísticos - improvisados por 
margens estreitas que se con-
fundem com picos de fatura-
mento de vida curta – poderão 
argumentar que nos encontra-
mos em posição extrapolada 
em relação aos mercados in-
ternacionais, o que é verdade, 
se for considerado que a Argen-
tina, por exemplo, - que teve 
uma queda de 30,4% no total 
de suas exportações no primei-
ro trimestre de 2009 - centraliza 
seu comércio no Mercosul em 
22,6%; na União Européia em 
19,4% e na América do Norte 
em 11%, pulverizando o resto 

de seus produtos pelo mundo.
Pensamos que a posição 

de muitos dos nossos países, 
distantes dos grandes centros 
de consumo, deveria ser um 
incentivo essencial para sermos 
competentes em nosso territó-
rio, como os povos insulares 
fizeram do obstáculo do mar 
sua vocação de império. Nessa 
situação, uma Política de Trans-
porte será sempre necessária, 
mas não suficiente.

Desde o nascimento da pio-
neira Comunidade Andina de 
Nações, passando pelo Acordo 
do Transporte Internacional 
Terrestre para o Cone Sul da 
América (ATIT), até o nosso 
nunca bem ponderado Mer-
cosul, agora com incipiente 
Parlamento, derramaram-se 
mares de tinta em toneladas 
de papéis impressos falando da 
facilitação e da reciprocidade. 
Nada mais distante da nossa 
realidade diária. Enquanto na 
União Européia são necessários 
5 documentos para efetuar 
uma exportação, na América 
Latina são 7; Enquanto na 
União Européia essa exporta-
ção demora em torno de 11 
dias, na nossa região serão 
22 dias e noites; e o custo da 
operação em termos de US$/ 
contêiner para os europeus será 
de US$ 811,00, enquanto que 
na nossa região será elevada 

à razão de US$ 1,067.50. Só 
para se ter uma breve noção. 

Cada vez mais as pessoas es-
tão concentradas nas grandes 
cidades, que se transformam 
em focos de demandas da 
infinidade de necessidades de 
abastecimento e de comuni-
cação física entre destino e 
origem.

 Não somente devemos pro-
duzir o que o mundo demanda 
em um marco institucional 
claro e com mercados razoavel-
mente previsíveis. “É a logística 
da distribuição, estúpidos!*”.

*Adaptação da frase “It’s the eco-

nomy, stupid”,  imortalizada por Bill 

Clinton em sua campanha presidencial 

de 1992 contra George W. Bush, que 

marcou a história política americana 

e foi adaptada para as mais diversas 

áreas .

MARTÍN SÁNCHEZ ZINNY 
Diretor Regional da CIT para o 

Cone Sul
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PONTO DE VISTA - PAÍSES ANDINOS

Neste ano de 2009, a 
queda do intercâmbio 
comercial na região 

andina afetou a atividade do 
transporte terrestre de merca-
dorias. A causa é o rompimento 
das relações diplomáticas do 
Equador e da Venezuela com a 
Colômbia e o estabelecimento de 
medidas restritivas ao comércio 
subrregional. O Equador adotou 
salvaguardas aumentando as ta-
rifas de importação de 30 a 35%, 
criou impostos para 680 produtos 
provenientes de todo o mundo e 
suspendeu as preferências tarifá-
rias a mercadorias provenientes 
da Comunidade Andina. O Peru, 
por exemplo, baixou um imposto 
de 17% aos produtos de expor-
tação equatorianos. A Venezuela 
congelou as relações comerciais 
com a Colômbia. Assim, comer-
ciantes e transportadores das 
zonas de fronteira reclamaram 
a seus governos o efeito direto 
ao intercâmbio comercial bila-

O fortalecimento das relações políticas e 
comerciais na comunidade andina: tema 
de prioridade regional

teral. Em Tulcán, Equador, foi 
organizada uma passeata para 
induzir o governo a levantar as 
salvaguardas, pois essa cidade 
vive do intercâmbio comercial 
com a vizinha Colômbia.

A Direção Regional Andina 
da CIT buscou o diálogo com 
autoridades do governo, para 
que reconsiderem tais medidas, 
já que a prestação de serviço de 
transporte rodoviário carga está 
em crise, pois a mobilização de 
produtos de importação e expor-
tação caiu e o fluxo de veículos 
pela fronteira Tulcán-Ipiales é me-
nor em relação ao ano passado, o 
que representa menores receitas 
para a economia do Equador.

Dentro do XXXIV Congresso 
da Federação Colombiana do 
Transporte de Carga – COLFE-
CAR - realizado no mês de outu-
bro, a Direção Regional Andina, 
com o consentimento da Secre-
taria-Geral da CIT, convocou a 
1ª reunião de seus capítulos com 
a presença dos transportadores 
da Venezuela como convidados. 
Na ocasião, formou-se uma 
mesa de diálogo e análise dos 
problemas atuais do setor. Teve 
sucesso pelo importante número 
de transportadores participantes e 
as conclusões às quais se chegou: 
1) Analisar um projeto de regu-
lamentação do funcionamento 

da Direção Regional Andina; 2) 
Que a Direção Regional Andina 
da CIT ocupe um posto dentro do 
Comitê Andino de Autoridades 
de Transporte Terrestre CAATT; 
e, 3) Adotar uma resolução 
sobre os problemas políticos e 
comerciais que existem na região 
andina. Cada capítulo analisará 
internamente e levará sua própria 
proposta até Washington.

É muito importante que a CIT 
tenha incluído esta problemática 
como tema de debate na agen-
da da XII Assembléia Geral em 
Washington (E.U.A.) de 4 a 5 
de novembro de 2009, e que a 
resolução tomada contribua para 
viabilizar o restabelecimento das 
relações comerciais e políticas, 
para o bem dos habitantes dos 
países andinos, e para sobre-
tudo perseguir como objetivo o 
DESENVOLVIMENTO E A IN-
TEGRAÇÃO DOS POVOS E DE 
SUAS ECONOMIAS.

HARRISON 
VIZCAINO ANDRADE

Diretor Regional Andino da CIT

1ª Reunión del Directorio 
Regional Andino de la CIT, 
octubre de 2009, Cartagena, 
Colombia.
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PONTO DE VISTA 
AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARIBE 

O transporte rodoviário de 
cargas é um elo funda-
mental no desenvolvi-

mento dos serviços logísticos, 
já que mobiliza 82% de todas as 
cargas, tanto nacionais como 
internacionais do México, que 
crescem a um montante anual 
de 435 milhões de toneladas 
e representa 3.4% do Produto 
Interno Bruto mexicano.

Ao longo da fronteira entre 
o México e os Estados Unidos 
encontram-se 25 pontes inter-
nacionais, onde são realizadas 
quase 7 milhões de travessias, 
tanto de importação como de 
exportação, ou seja, quase 12 
mil travessias por dia.

As principais concentrações 
de comércio binacional para o 
nosso país tem origem e destino 
na fronteira norte e na zona me-
tropolitana da Cidade do México, 
Monterrey e Guadalajara.

Atualmente, as operações 
transfronteiriças entre México 
e Estados Unidos enfrentam 
uma etapa complicada, da 
qual participam múltiplas au-
toridades dos ambos os países 
com diferentes critérios para as 
inspeções, além das deficiências 
na infra-estrutura alfandegária e 
de comunicação entre as alfân-
degas de ambos países, o que é 
necessário corrigir.

A respeito do programa piloto 
para a abertura da fronteira, é 
preciso destacar que a Câmara 
Nacional do Transporte Rodoviá-
rio de Carga do México (CANA-

O transporte rodoviário na região 
da América do Norte

CAR) não se opõe ao NAFTA, 
senão às condições impostas 
unilateralmente pelo governo 
norte-americano, onde prevalece 
a iniqüidade e a discriminação, 
assim como as deficiências de 
infra-estrutura, que impedem 
uma concorrência efetiva.

Por isso, consideramos que 
se devem tomar as seguintes 
ações urgentes:

. Revisões conjuntas em um só 
espaço físico.

. Estabelecimento de pontos 
de pré-validação ou de pré-
inspeção de condições físico-
mecânicas.

. Reconhecimento mútuo de eti-
quetas de segurança da CVSA 
(Aliança para a Segurança de 
Veículos Comerciais).

. Estabelecimento de canais 
Fast/Express em pontos prio-
ritários da travessia.

. Habilitação de suficientes 
inspetores mexicanos, reco-
nhecidos pelas autoridades 
dos Estados Unidos.

. Estabelecimento de um sis-
tema de informação que 
identifique e reflita o moni-
toramento de regiões com 
potencial de geração de fluxo 
comercial entre o México e os 
Estados Unidos.

. Estabelecimento de uma rede 
de assistência jurídica através 
dos consulados.

. Implementação de um centro 
de tecnologia e comunicação 

para o rastreamento das 
unidades.

Não obstante, as alfândegas 
de ambos países reconhecem 
que se pode proporcionar um 
maior grau de segurança en-
tre os proprietários da cadeia 
de abastecimento, e por isso 
estão incentivando iniciativas 
para permitir, mediante um 
acordo de cooperação volun-
tária entre as empresas e a 
alfândega, cumprir os padrões 
de segurança, recrutamento 
e procedimentos logístico-
operacionais em embarques 
e tráfego internacional de 
mercadorias, fomentando a 
criação de uma cultura de 
segurança que reduz a vulne-
rabilidade da carga. 

Consideramos que o México 
deve adotar uma clara estraté-
gia para a modernização não 
só da infra-estrutura rodoviária, 
mas também de nossos portos 
marítimos.

LEOPOLDO 
ALMANZA MOSQUEDA

      Diretor regional da CIT 
para a América do Norte, 
América Central e Caribe.
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CIÊNCIA GERENCIAL

Há mais de 1.000 anos 
AC, os fenícios já ti-
nham um modelo de 

política que visava à busca de 
novas fontes de riquezas. Pla-
nejaram e adotaram uma es-
tratégia de transporte: navegar 
pelo mar para encontrar novas 
riquezas. Há muitas provas de 
que isso foi verdade e que os 
fenícios cumpriram com sua 
política e estratégia durante 
muitos anos.

Muitos pesquisadores afir-
mam que a origem do nome 
Brasil é advinda desses visi-
tantes pré-colombianos às 
Américas.

Em conseqüência disso, há 
indícios que o nome Brasil já 
fosse bem conhecido quando 
fomos descobertos por Pedro 
Álvares Cabral, em 1500. 

Brzl, acrescentando-se à 
palavra as vogais complemen-
tares, quer dizer  “ferro” em 
fenício, hebraico e aramaico, 
e de acordos com os registros 
históricos significava, naquela 
época, uma terra rica em ferro 
em algum lugar do oceano. 

PLANEJAR É SEMEAR

PROF DR MARCELO 
AUGUSTO DE FELIPPES

felippes@hotmail.com

“Ou fazei a árvore boa 
e o seu fruto bom, ou 

fazei a árvore má e 
o seu fruto mau, pois 
pelo fruto se conhece 

a árvore” 
(Mateus  12:33)

A logística e os transportes 
sempre foram básicos para o 
desenvolvimento dos povos. 
Guardando a devida proporção 
e realidade, a política (o que fa-
zer?) e estratégia (como fazer?) 
são elementos constituintes de 
qualquer evolução. A evolução 
dos tempos apenas diversificou 
os modelos de materializá-las.

Planejando, também, o ho-
mem chegou a Lua, conse-
qüência de uma política e 
de uma estratégia arrojada. 
Contudo, a origem dessa evo-
lução teve como origem um 
episódio interessante. Três 
dias depois da fracassada e 
desastrosa invasão da Baía 
dos Porcos, Cuba, em abril de 
1961, o então presidente dos 
EUA John Kennedy, expediu 
diretrizes estratégicas de go-
verno e uma ordem para que 
seu vice verificasse se: “Temos 
alguma chance de derrotar os 
soviéticos colocando um labo-
ratório no espaço? Ou fazendo 
uma viagem ao redor da Lua? 
Ou aterrissando um foguete 
na Lua? Ou mandando à Lua 
um foguete tripulado por um 
homem, que retornasse à Ter-
ra? Há algum outro programa 
espacial que nos prometa re-
sultados dramáticos e com qual 
possamos vencer? “ (JOHN-
SON, Paul , Tempos Modernos,  
1970, P 531).

A estratégia adotada foi a 
implantação do Programa Apo-

lo, que previa 20 expedições, 
contudo somente 17 foram 
realizadas, mostrando que nem 
tudo que é planejado é total-
mente executado. O foguete 
Apolo 11 realizou o feito mais 
marcante para humanidade, 
transportando 3 astronautas 
e permitindo que o Homem, 
por primeira vez, caminhasse 
pela Lua.

Tudo isso mostra que decidir 
é posicionar-se em relação ao 
futuro. A política corporativa nos 
indica o que fazer e a estratégia 
organizacional como fazer o que 
foi delineado pela política.  

O que se planta hoje é o que 
se colhe amanhã. Sempre foi e 
sempre será. A decisão é a ro-
tina do gerente executivo. Não 
importando sua dimensão, ela 
estará sempre revestida de ta-
lento. O gerente executivo deve 
dominar o seu talento e assim, 
este será amigo da organização 
e da humanidade. Se for do-
minado pelo talento, este será 
amigo da vaidade.
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