Carta da ABTTC

Caros Associados da ABTTC,
ABTTC
É com satisfação que, em nome de toda a Diretoria da ABTTC,
dirigimo-nos
nos às empresas associadas neste início de 2010. Nossa
intenção é, sempre que houver oportunidade, fazer com que a entidade
se utilize deste novo espaço - Carta da ABTTC - para uma maior
integração e comunicação com seu quadro associativo.
Inicialmente, desejamos registrar nosso agradecimento pela confiança
depositada na atual Diretoria, fato que além de muito nos honrar,
aumenta a responsabilidade e a obrigação de bem representar o
segmento retroportuário nacional. Desde nossa posse, em maio
passado, só encontramos apoio e positiva receptividade por parte da
comunidade. Esperamos dar continuidade ao grande impulso que a
ABTTC experimentou durante as gestões anteriores, dignamente
representadas pela liderança inquestionável de nosso Ramiro M
Marote.
arote.
Nestes primeiros meses de gestão, pudemos dar início a projetos e
ações que,
ue, sem dúvida, trarão benefícios às empresas associadas, seja
na área administrativa, seja na área operacional. Nos tópicos
seguintes apresentamos e fazemos breves considerações sobre os
principais projetos.
SIMA - A ampliação, acompanhada de uma base d
dee dados
centralizada, do SIMA – Sistema Interface de M
Monitoramento
onitoramento
Aduaneiro, desenvolvido totalmente sob o patrocínio da ABTTC,
trará a agilidade e a confiabilidade que os órgãos de controle e
fiscalização esperam de nossos REDEX. A empresa de software
responsável pelo desenvolvimento do SIMA teve seu contrato aditado
para essa finalidade, devendo apresentar resultados dentro de 90
dias. O custo desse aprimoramento tem valor aproximado de R$
60.000,00, custo absorvido pela ABTTC e incluído no Orçamento de
2010.
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SELO DE QUALIDADE ABTTC – Em solenidade realizada durante o
tradicional Almoço de Confraternização de 18 de dezembro passado, a
ABTTC, em parceria com o Bureau Veritas Certification, entidade de
renome mundial, assinou protocolo de intenções que objetiva a
certificação das empresas associadas para padrões de qualidade
específicos de sua atividade. Numa primeira fase, o trabalho será
desenvolvido para os REDEX e posteriormente será estendido às
demais especialidades. A adesão ao projeto é voluntária
volunt ária e a
iniciativa, inédita no setor portuário e retroportuário, da ABTTC, é
trazer aos associados e a seus clientes condições que permitam o
aprimoramento de suas normas de qualidade operacionais e
correlatas. O passo inicial da parceria ABTTC – Bureau Veritas será
a determinação dos requisitos desejáveis e mandatórios,
procedimento que será amplamente debatido com os associados
REDEX.
CONSULTORIA JURÍDICA ON LINE–
LINE A partir do próximo dia 20 de
janeiro as empresas associadas da ABTTC passam a contar com
co o
apoio de um dos mais conceituados escritórios de advocacia
especializado no segmento representado pela ABTTC. Com mais de 30
anos de experiência profissional, o escritório do Adv. Celestino
Venâncio Ramos poderá ser consultado - através de e-mail
mail com link
em nosso site - nos seguintes ramos do Direito: Trabalhista,
Civil/Comercial e Aduaneiro. Essas consultas não terão custo para
as empresas associadas. Pretendemos, também, caso haja
oportunidade, promover palestras sobre aspectos legais de nosso
setor,
tor, coordenadas pelo Adv. Celestino.
FORMAÇÃO DE PREÇOS - A ABTTC desenvolveu um Sistema de
Custos que proporcionará a seus associados – em operações
específicas – uma análise de seus próprios custos para uma adequada
Formação de Preços. Inicialmente desenvolvido para a atividade de
transporte de contêineres, contemplará, em seguida a estufagem de
contêineres. Será colocado à disposição dos associados em fevereiro
próximo e as simulações e testes já efetuados confirmam que será
possível a cada empresa inserir seus próprios dados no sistema (sem
prejuízo da confidencialidade) e, conseqüentemente, avaliar a real
situação de seus custos em relação aos preços praticados pelo
mercado.
AGENDA POLÍTICA - Além dos trabalhos técnicos e administrativos
acima comentados, a ABTTC procurou dar início e executar uma
AGENDA POLÍTICA, aspecto reclamado e incentivado pela maioria
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das empresas associadas. É fato inquestionável que uma forte
presença no contexto político e administrativo do segmento do
Comércio Exterior
or permitirá à ABTTC conquistas que há anos
representam anseios dos associados. Referimo
Referimo-nos,
nos, principalmente, a
benefícios fiscais em contrapartida de investimentos e à conquista de
posições e de representatividade em órgãos e entidades de classe de
âmbito
o nacional e regional.
Desde outubro de 2009 a ABTTC integra o Conselho Político da
COMISSÃO PORTOS-Comportos,
PORTOS Comportos, entidade formada a partir de
movimento empresarial. A Comportos congrega apenas entidades de
classe e objetiva defender e encaminhar assuntos de interesse das
empresas ligadas ao setor portuário nacional. A entrada da ABTTC
na Comportos significa que, pela primeira vez, o setor retroportuário
se fará presente nos debates das questões do Comércio Exterior e da
infraestrutura
estrutura portuária.
Em agosto apoiamos e participamos do 17º Congresso Nacional dos
Municípios Portuários, que contou com a presença do Ministro dos
Portos, Pedro Brito. O Congresso foi realizado em Santos e também
estiveram presentes os prefeitos das principais cidades portuárias do
país. Foi organizado p
pela
ela Prefeitura de Santos, através da Secretaria
Municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, cujo titular é Sérgio
P. P. Aquino.
Também tivemos presença e participação no principal evento do setor
portuário regional, o Santos Export 2009, quando, também pela
primeira vez, o setor retroportuário se fez representar através da
ABTTC. O evento contou com a participação ativa de autoridades da
CODESP, da SEP-Secretária
Secretária Especial de Portos, da ANTAQ, de
representantes da classe política ligada à região – Dep. Federal
F
Márcio França, Dep. Estadual Fausto Figueira, Prefeita do Guarujá,
Maria Antonieta de Brito, Prefeita de Cubatão, Márcia Rosa de
Mendonça e Silva e de diversas entidades e empresas do setor.
Em novembro de 2009 a ABTTC foi solicitada pela FIESP a a
apoiar
institucionalmente o 5º SEMINÁRIO DE LOGÍSTICA, promovido pela
Diretoria de Infraestrutura e Logística da FIESP-CIESP.
FIESP CIESP. Realizado
em São Paulo, a ABTTC participou através de sua diretoria e de
grande parte de seus associados. A exemplo dos demais eventos
ev
que
tiveram o apoio ou a participação da ABTTC, as mais altas
autoridades dos setores envolvidos estiveram presentes.
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Ainda em novembro, a ABTTC participou do 29º ENAEX – Encontro
Nacional de Comércio Exterior, realizado pela AEB – Associação de
Comércio
omércio Exterior do Brasil no Rio de Janeiro. Esse tradicional
evento reúne importantes autoridades, dirigentes e profissionais do
Comércio Exterior brasileiro, tanto da área governamental como da
iniciativa privada.
Para implementação dos programas e projetos
ojetos contemplados nesta
Carta, bem como dos eventos e ações futuros
futuros, é imprescindível que
haja aporte de novos recursos. Para tanto,
tanto a Secretaria Geral da
ABTTC encaminhará os boletos relativos às contribuições
associativas com valores reajustados pelo percentual
p ercentual de 56,0%.
Embora o valor percentual seja alto, este incidirá sobre base de
pequena monta.
Preferimos listar ou dar maior destaque apenas às participações retro
mencionadas, embora a ABTTC, através de seu diretordiretor -presidente,
seus diretores de área
a ou empresas associadas, procurou estar e, de
fato, esteve presente junto ao CAP
CAP-Conselho
Conselho de Autoridade
Portuária, Prefeitura de Santos, COMUS-Comitê
COMUS Comitê de Usuários dos
Portos e Aeroportos do Estado de São Paulo, Comitê de
Infraestrutura e Logística da CODESP,
CODES ABTP-Associação
Associação Brasileira
de Terminais Portuários, Associação Comercial de Santos, bem como
em gestões na área trabalhista junto ao Sintrammar e ao Ministério
do Trabalho.
Associado,
Temos convicção de que estamos no caminho certo para a
consolidação da ABTTC como entidade presente e atuante no
importante cenário do Comércio Exterior. Continuaremos a
participar dos debates sobre as questões nacionais e regionais que
sejam de interesse dos associados e do segmento retroportuário.
Aproveitamos para renovar
re novar votos de um produtivo 2010.
Santos, 18 de janeiro de 2010.
Martin Aron
Presidente da ABTTC

Praça dos Andradas, 12 – cj 22 – Centro – CEP: 11010-904 – Tel.: (13) 3219-7799 – Fax: (13) 3219-1360
3219
– Santos/SP
“e
“e-mail”:
abttc@uol.com.br - site: www.abttc.com.br

