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Abandono  
Possibilidade que o segurado tem de abandonar o objeto segurado e reclamar a indenização.   
 
Abandono de mercadoria  
Considera-se abandono de mercadoria quando uma mercadoria é descarregada de um navio e fica 
em recinto alfandegado por 90 dias em zona primária, ou 120 dias em zona secundária. Esgotados 
estes prazos, os recintos alfandegados emitem documento denominado Ficha de Mercadoria 
Abandonada (FMA). 
  
Abastecimento direto (direct supply)  
Abastecimento sem intermediários entre o produtor e o consumidor. 
  
Abastecimento integrado (integrated supply)  
Abastecimento feito mediante acordo entre duas ou mais organizações para maximizar a eficiência 
de cada uma das partes.  
  
Abatimento (allowance)  
Dedução de peso ou valor da mercadoria. 
 
Abatimento da mola  
1. Compressão da porca por pressão elástica. 2. O que comprime a porca por pressão elástica.  
 
Abatimento da plataforma  
1. Compressão no greide. 2. O verificado no greide.  
 
ABEAM – Associação Brasileira de Empresas de Apoio Marítimo  
Fundada em 1977, congrega mais de 50% das empresas de apoio marítimo do mercado offshore. 
Desenvolve um trabalho voltado para a reivindicação e a criação de políticas de incentivos à 
atividade de apoio marítimo no Brasil. 
 
Abord  
Estar a bordo de um veículo de transporte. O mesmo que on board.   
  
About  
Cerca de, indica, no Crédito uma tolerância de mais ou menos10% em relação ao valor total da 
quantia ou do preço unitário.  
 
ABS  
V. American Bureau of Shipping.  
  
Absorção (absorption)  
Situação em que a transportadora arca com os custos de serviços especiais ao incluir-los no frete. 
Apropriação de custos indiretos, com base em rateios por taxas de aplicação. Pagamento de frete 
para equalização de custos.  
 
Acabadora  
Equipamento motorizado que dá ao lastro sua forma final de acordo com o perfil adotado.  
 
Acabamento do lastro (composição do lastro)  
Conjunto de operações para dar à superfície do lastro superior a forma definitiva.  
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ACC - Adiantamento sobre Contratos de Câmbio  
É concedido às empresas na fase pré-embarque, ou seja, desde a contratação do câmbio até a 
entrada dos documentos representativos da exportação. A liquidação do ACC ocorre por ocasião da 
entrega dos documentos, quando estes representam imediata entrega de divisas, através da 
liquidação de câmbio, cheques, espécie, etc. Caso contrário, o ACC é transformado em ACE. 
ACE - Adiantamento sobre Cambiais Entregues  
Equivale a um desconto de cambial e é concedido contra entrega dos documentos de embarque da 
mercadoria. Esse adiantamento é liquidado com a efetiva entrega da moeda estrangeira, ocasião em 
que acontece, também, a liquidação do contrato de câmbio. 
 
Aceiro  
Retirada da vegetação de uma faixa de terreno para evitar o fogo ou a sua propagação pelo restante 
da área. 
  
Aceite (acceptance)  
Aprovação de uma cotação para a entrega de produto ou serviço. 
 
Aceite²  
Reconhecimento da dívida pelo sacado no título de crédito. Compromisso de pagar a quantia 
expressa em letra de câmbio, nota promissória, etc, na data de seu vencimento. 
 
Aceite¹ (acceptance)  
Aprovação de uma cotação para a entrega de produto ou serviço. 
  
Acessibilidade (acessbility)  
Capacidade de transporte entre a origem e o destino.  
 
Acessório de via  
Aparelho de mudança de via, girador, pára-choques e outros pertences metálicos como placas de 
apoio, talas, telas de junção, grampos, etc.  
 
Acolchoamento (shelding)  
Resultado do uso de protetores contra choques e vibrações.   
 
Acompanhamento (tracking/follow-up)  
Verificação de perdas de cargas e forma de recuperá-los depois do embarque, realizada por meio do 
registro do número de conhecimento e data, de veículo de manifesto, do embarcador e do destino.   
 
Acondicionamento (conditioning)  
Acomodar de forma adequada materiais e equipamentos em recipientes ou contêineres.  
 
Acordo de co-fabricante (co-maker agreement)  
Acordo feito entre fornecedor/co-fabricante e cliente, com definição de prazos, tempos de entrega, 
confiabilidade, qualidade do serviço, quantidade, procedimentos para redução de preço e 
cooperação para desenvolvimento de novos produtos.  
 
Acordo de pegar ou pagar (take or pay agreement)  
Acordo entre o comprador e o vendedor da quantidade a ser paga pelo primeiro durante 
determinado período, independentemente do número de itens necessários.  
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Acordo ou contrato de nível de serviço (Service Level Agreement – SLA)  
Acordo sobre as exigências relacionadas com o serviço contratado bem como das penalidades em 
caso de não cumprimento.  
Acostagem  
[De acostar + agem²]. Tp. 1. Ato de encostar (a embarcação) a um cais ou outra embarcação. 2. 
Acostar um navio (aproximar, arrimar, encostar, por junto de. Ex.: Uma lancha acostou ao navio).  
 
Acumulação (accumulating)  
Centralização de estoques homogêneos de produtos ou materiais em grandes quantidades. 
 
Acúmulo de perdas de rendimento (cascadingyeld loss)  
Perda de rendimento em múltiplas operações ou atividades. Perda de rendimento simultânea em 
várias operações.  
 
Acurácia (accuracy)  
Grau de conformidade com o padrão estabelecido. Mede a ausência de erro ou não conformidade 
com o padrão estabelecido.  
 
Acurácia de estrutura de produto (product structure accuracy)  
Grau de conformidade relativo às proporções de um produto. 
 
Acurácia de precisão (forecasting accuracy)  
Grau de conformidade entre quantidades previstas e efetivas.  
 
Acurácia de registros (record accuracy)  
Grau de conformidade entre os dados de registros e os dados. 
 
Ad valorem  
Valor adicionado utilizado nos fretes e cobrado a partir do valor FOB ou FCA da mercadoria. 
 
Additional conditions  
Condições adicionais. Na mensagem SWIFT MT 700, menciona as condições e o termo do Crédito 
que não têm campo específico para a sua indicação.  
 
Aderência  
Resistência que se opõe ao escorregamento. Atrito entre a roda e o trilho que impede a patinação 
das rodas motoras e permite o deslocamento do trem. 
 
Administração da Cadeia de Abastecimento (Supply Chain Management)  
É a abordagem que visa oferecer o valor máximo ao retorno sobre o ativo fixo, por meio da gestão 
de fluxos de materiais, produtos, informações e recursos de extremo a extremo da cadeia de 
suprimento. É a integração dos membros da cadeia, sem verticalização, a focalização de cada 
empresa em seu negócio principal.  
 
Administração de Materiais (Inbound Logistics)  
Segmento da logística empresarial, também chamado de entrada, que corresponde ao conjunto de 
operações de materiais e informações desde a fonte das matérias de entrada da fábrica. É portanto a 
logística dos insumos da empresa.  
 
Administração por funções  
Agrupa cargos pelas necessárias ao desenvolvimento das atividades e pelo método de controlar e 
minimizar riscos.  
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Administração por Processos (Proceess Management)  
A administração por processos agrupa cargos em torno de atividades que visa atender às 
necessidades dos órgãos.  
 
Admissão temporária  
Regime aduaneiro especial que permite a importação de bens que devam permanecer no país 
durante prazo fixado, com suspensão total ou parcial de tributos.  
 
Aduana  
V. Alfândega. 
 
Aeroporto (airport)  
Instalação em terra para pouso e decolagem de aeronaves. (Instalações próprias para os serviços de 
chegada e partida, carga e descarga e manutenção de aeronaves, assim como de atendimento, 
embarque e desembarque de passageiros). 
 
Aeroporto Hub (hub airport)  
Ponto para início e conclusão de vôos de longa distância, de onde são realizadas conexões 
(redespachos). 
 
Afretamento  
Contrato mediante o qual se adquire o direito de utilizar um meio de transporte por aluguel. 
  
AFRMM - Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante  
Em 1958, foi criado esse fundo cujos recursos seriam provenientes do AFRMM cobrado a partir 
daquela data com o objetivo de viabilizar os financiamentos da indústria naval brasileira. Consiste 
em uma tarifa incidente sobre o frete constante do conhecimento marítimo de importação, ou seja, 
sobre as operações de descarregamento de embarcações em portos brasileiros. Atualmente, as 
alíquotas do AFRMM estão fixadas em 25% na navegação de longo curso, 10% na navegação de 
cabotagem e 40% na navegação fluvial e lacustre, quando do transporte de granéis líquidos nas 
regiões Norte e Nordeste. 
 
AFTA – Aseam Free Trade Area  
Zona de livre comércio entre os países do sudeste asiático (Indonésia, Malásia, Filipinas, 
Cingapura, Tailândia e Brunei), criada em 1992, com início de funcionamento em 1994. Acordo 
entre esses países estabelece tarifas preferenciais entre os membros.  
  
Agente de pedidos (order clerk)  
Profissional responsável pela leitura, validação e acuracidade dos pedidos.  
  
Agente de tráfego (traffic agent)  
Empresa com especialização em organização e gestão de todo o transporte de mercadoria ou de 
parte dele.  
  
Agente Econômico  
Qualquer pessoa física ou jurídica que participa, independentemente, como sujeito ativo na 
atividade econômica. (é o mesmo que agente comercial?). 
  
Agente Marítimo (ship broker)  
Empresa intermediária que atua como depositária das mercadorias enquanto elas se encontram no 
terminal portuário.  
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Agentes de carga² (freight forwarders)  
Também chamados de agentes de carga internacionais. São empresas que oferecem serviços de 
transporte, documentação e coordenação de cargas aéreas, marítimas, rodoviárias e ferroviárias 
internacionais. Possuem correspondentes no exterior e oferecem seus serviços aos proprietários de 
cargas.  
  
Agentes de carga¹  
São empresas que oferecem serviços de agenciamento de cargas aéreas, marítimas, rodoviárias e 
ferroviárias, nacionais e/ou internacionais.  
 
Agilizar (expedite)  
Empreender ações extraordinárias para satisfazer as necessidades de produção ou aquisição em 
períodos menores do que o pré-determinado. 
  
Agregação (aggregation)  
Combinação de partes para formar conjuntos ou combinação de novos conjuntos com base em 
determinado critério. 
  
Agressão biológica  
Ataque efetuado por organismo xilófago, podendo ser animal ou vegetal. Xilófago. Diz-se do, ou 
inseto que rói madeira e dela se nutre, lignívoro. 
 
Agressão funcional  
Ação provocada principalmente por solicitação mecânica devida à condição de uso, mas também 
por operação de acondicionamento e movimentação.  
 
Agrupamento (grouping)  
Relacionamento de operações e realização conjunta.  
  
Aguada  
Tp. Abastecimento de água potável, sobretudo para viagens. Água potável existente a bordo. 
  
Agulha  
Sistema de carris de ferro móveis para facilitar, nas linhas férreas, a passagem dos trens de uma via 
para outra. 
  
AIAG - Automotive Industry Action Group  
Associação norte-americana sem fins lucrativos que reúne montadoras e autopeças.  
  
AIAG – Automotive Industry Action Group  
Associação norte-americana sem fins lucrativos que reúne montadoras e autopeças.  
  
AID – International Development Association  
Agência auxiliar do Banco Mundial (BIRD) que notabilizou-se por conceder empréstimos às nações 
menos desenvolvidas economicamente. Só podem entrar na AID os países membros do BIRD. 
  
AIM - Automatic Identification Manufactures  
Associação comercial dos fabricantes e distribuidores de equipamentos, sistemas e acessórios de 
identificação automática. 
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Air Way Bill (Conhecimento de Embarque Aéreo)  
Documento que dá cobertura à carga transportada a um destino específico. Instrumento de 
transporte aéreo que funciona como um recibo para o expedidor e indica que o transportador aceitou 
a mercadoria despachada até o aeroporto de destino, sob condições específicas.  
 
ALADI - Associação Latino-americana de Integração  
O tratado de Montevidéu, que data de 1960 (inicialmente com a sigla ALALC - Associação Latino-
americana de Livre Comércio), foi criado com o intuito de criar uma área de integração de Livre 
Comércio entre todos os países da América Latina. Passados 44 anos de sua criação, a ALADI está 
longe de atingir seus objetivos iniciais, uma vez que os acordos feitos ao longo desses anos entre os 
países membros foram muito modestos para alcançar uma Área de Livre Comércio.  
  
ALADI – Associação Latino-Americana de Integração  
Foi instituída pelo Tratado de Montevidéu em 12/8/80, para dar continuidade ao processo de 
integração econômica iniciado em 1960 pela Associação Latino-Americana de Livre Comércio – 
ALALC. Este processo visa à implantação, de forma gradual e progressiva, de um mercado comum 
latino-americano, caracterizado principalmente pela adoção de preferências tarifárias e pela 
eliminação de restrições não-tarifárias. A ALADI reúne doze países classificados em três 
categorias, de acordo com as características econômico-estruturais.  
Alargamento de corte  
Escavar os taludes dos cortes para aumentar a largura da plataforma de acordo com o gabarito 
previsto em normas técnicas. 
 
ALC - Área de Livre Comércio X UA - União Aduaneira  
ALC é uma área de integração comercial por meio de acordos comerciais, com perspectivas de que, 
dentro de um determinado período, as tarifas aduaneiras atinjam 0%, sem que os países membros 
renunciem às suas políticas de Comércio Exterior, ou seja, cada país continuará com suas próprias 
tarifas aduaneiras para o resto do mundo). Exemplo de ALC: ALADI, Comunidade Andina, 
NAFTA e ALCA. União Aduaneira é uma área de integração comercial na qual todos os países 
membros renunciam às suas políticas próprias de Comercio Exterior, na tentativa de fazer uma 
Tarifa Externa Comum, uma moeda única e, num futuro distante, transformar-se num bloco como 
se fosse um país único. Exemplo de EU: U.E e MERCOSUL.  
 
ALC – Área de Livre Comércio  
A ALC é uma área de integração comercial por meio de acordos comerciais, com perspectivas de 
que, dentro de um determinado período, as tarifas aduaneiras atinjam 0%, sem que os países 
membros renunciem às suas políticas de comércio exterior, ou seja, cada país continuará com suas 
próprias tarifas aduaneiras para o resto do mundo. Exemplo de ALC: ALADI, Comunidade Andina, 
NAFTA e ALCA.  
  
ALCA - Área de Livre Comércio das Américas  
Todos os países das três Américas e Caribe estão negociando uma Área de Livre Comércio, que 
quando estiver formalizada, todas as tarifas de códigos tarifários serão de 0% entre os 33 países 
membros.  
  
ALCA – Área de Livre Comércio das Américas  
Idealizada pelos Estados Unidos, prevê a isenção de tarifas alfandegárias para quase todos os itens 
de comércio entre os países associados. Todos os países das três Américas e Caribe estão 
negociando uma Área de Livre Comércio que quando estiver formalizada todas as tarifas de códigos 
tarifários serão de 0% entre os 34 países membros.  
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Alfândega  
Repartição pública encarregada de vistoriar bagagens e mercadorias em trânsito e depositadas, para 
fins de cobrança dos correspondentes direitos de entrada e saída. 
  
Alfandegamento²  
Autorização dada por órgão competente para locais onde serão exercidos os serviços de controle e 
fiscalização aduaneiros. 
  
Alfandegamento¹  
Permissão dada pela Secretaria da Receita Federal para que os portos recebam cargas de importação 
e exportação, sem estarem sujeitos a prévio controle das autoridades.  
  
Algoritmo Wagner-Whitin (wagner-whitin algorithm)  
Técnica matemática de dimensionamento de lote.  
 
Aliança estratégica horizontal (strategic alliance horizontal)  
A ligação de duas ou mais empresas visando à ampliação de mercado ou geográfica.  
 
Alinhadora - niveladora – socadora  
Equipamento mecânico motorizado que efetua o alinhamento e o nivelamento da via, 
simultaneamente com a socagem do lastro. 
  
Alinhadora – niveladora  
Equipamento mecânico motorizado que efetua o alinhamento e o nivelamento da via. 
  
Alinhamento  
Operações necessárias à colocação das filas de trilhos em conformidade com a projeção horizontal 
do eixo da linha em planta. 
  
Alíquota ad valorem  
Percentual do imposto de importação que incide sobre o valor aduaneiro do bem tributado.  
  
All risk (todos os riscos)  
Cláusula em contratos de seguro que cobre todo os riscos normais de carga durante o seu transporte 
e trânsito. 
  
Alma  
Parte do trilho entre o boleto e o patim.  
  
Alocação (allocation)  
Distribuição de produtos, atividades, custos, capacidade ou recursos para unidades da organização.  
 
Alocação de pedidos (order allocation)  
Prioridade para pedidos em carteira, determinada a partir da insuficiência de estoque.   
  
Alongside (ao longo de, no costado de, lado a lado)  
Termo referente ao lado de um navio. Segundo terminologia do Inconterms, mercadorias 
negociadas nessa condição devem ser colocadas no cais ao lado de um navio que tenha meios de 
colocá-las a bordo com seus próprios equipamentos ou com os do porto.  
  
Alto giro (fast mover)  
Produto entregue ou usado com elevada freqüência em determinado período.  
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Altura (h)  
Distância entre a face superior e a face inferior.  
  
Altura de corte  
Diferença de cota entre um ponto do eixo da plataforma e o solo.  
  
Altura máxima abaixado (overall lowered height)  
Dimensão máxima, sem carregamento, entre o solo e o ponto mais alto do mastro da empilhadeira 
com os garfos abaixados. 
  
Altura mínima (minimum urderclearance)  
Dimensão do ponto mais baixo do veículo até o seu nível de apoio.  
  
Amarrado/Atado  
Tp. Conjunto de mercadorias (chapas de aço, barras de aço, perfilados, chapas de madeira, 
cartolinas, papeis, etc) de certa forma geométrica, fixada por arames, fios ou cordéis.  
  
Amarrador  
Pessoa responsável por amarrar as guias do navio nos cabeços do cais, fixando o navio no cais.   
  
American Bureau of Shiping (ABS)  
Sociedade classificadora cujo compromisso básico é garantir segurança. O ABS contribui para o 
desenvolvimento do projeto, da construção e da operação de navios e outras estruturas marítimas. O 
estabelecimento de padrões de segurança é atingido por meio da criação e aplicação de normas 
técnicas conhecidas como Regras, no projeto, na construção e na manutenção operacional de navios 
e outras estruturas navais, tais como as unidades offshore. A lista das unidades de produção da 
Petrobras classificadas pelo ABS inclui: P31, P32, P35, P37, P40, P43, P48, P50, P54, etc. 
 
American Bureau of Shipping (ABS)  
Sociedade classificadora cujo compromisso básico é garantir segurança. O ABS contribui para o 
desenvolvimento do projeto, da construção e da operação de navios e outras estruturas marítimas. O 
estabelecimento de padrões de segurança é atingido por meio da criação e aplicação de normas 
técnicas conhecidas como Regras, no projeto, na construção e na manutenção operacional de navios 
e outras estruturas navais, tais como as unidades offshore. A lista das unidades de produção da 
Petrobras classificadas pelo ABS inclui: P31, P32, P35, P37, P40, P43, P48, P50, P54, etc. 
  
American National Standards Institute  
V. ANSI. 
  
Amostra (sampling)  
Inspeção sobre uma fração representativa do todo. 
  
Amostra sem valor comercial  
Bens representados por quantidade, fragmentos ou partes estritamente necessários para dar a 
conhecer a sua natureza, espécie e qualidade.  
  
Análise de Entrada/Saída (input/output analysis)  
Análise das relações entre as variáveis nos processos de produção e distribuição em uma unidade 
industrial, setor ou centro de distribuição quanto à entrada e saída de produtos.  
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Análise de fator com peso (weighted factor analysis)  
Tomada de decisão baseada em fatores previamente identificados, em que são estabelecidos pesos e 
classificadas as opções.  
 
Análise de modos e efeitos de falha de processo (process failuremodes analysis)  
Técnica analítica de manufatura para assegurar que as falhas em potencial e suas causas foram 
consideradas.  
 
Análise de Perigo e Ponto Crítico de Controle (HACCP)  
Metodologia que fornece diretrizes para a identificação e controle de riscos para segurança de 
alimentos.  
  
Análise de suporte logístico (logistics support analysis)  
Processo interativo analítico de engenharia de sistemas que identifica e avalia o suporte logístico.  
  
Análise do ciclo de venda (life cycle analysis)  
Técnica quantitativa de previsão com bases históricas de demanda de produtos similares.  
  
Análise do fluxo de materiais (material flow analysis)  
Análise com base em dados coletados do fluxo de materiais em cada unidade de processamento.  
  
Análise do valor do trabalho realizado (earned value added – EVA)  
Técnica de controle e gráfico que acompanha o progresso realizado no projeto. 
  
Análise do valor do trabalho realizado (earned value added-eva)  
Técnica de controle e gráfico que acompanha o progresso realizado do projeto.  
  
Análise dos geradores de custo (cost drivers analysis)  
Análise dos efeitos dos geradores de custos que auxilia a administração nos programas de 
otimização.  
  
Análise E-SE (what-if analysis)  
Exame computadorizado para a simulação de resultados.  
  
ANCINE - Agência Nacional do Cinema  
Órgão oficial de fomento, regulação e fiscalização das indústrias cinematográfica e 
videofonográfica, dotado de autonomia administrativa e financeira. Criada em 6 de setembro de 
2001, pela Medida Provisória 2.228, a ANCINE é uma agência independente na forma de autarquia 
especial, vinculada ao Ministério da Cultura no dia 13 de outubro de 2003. A ANCINE é uma 
agência reguladora cujo objetivo inclui também prover a auto - sustentabilidade da indústria 
nacional nos vários elos da cadeia produtiva. Foi credenciada pelo Sistema SISCOMEX para ser 
Órgão Anuente de Liberação de LI - Licenciamento para importações e exportações de produtos 
cinematográficos, videofonográficos e demais produtos afins, tendo sido, em 2004, o décimo sexto 
maior Órgão Anuente com 172 liberações.  
  
Ancoradouro  
Tp. Local onde a embarcação lança âncora. Também chamado fundeadouro. É o lugar previamente 
aprovado e regulamentado pela autoridade marítima, em que os navios aguardam autorização para 
atracar no cais disponível ou determinado.  
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Ancoradouro (berth)  
Tp. Local no porto, previamente aprovado e regulamentado pela autoridade marítima, em que os 
navios aguardam autorização para atracar no cais disponível ou determinado e onde a embarcação 
lança âncora. V. Fundeadouro.  
  
Ancoradouro² (berth)  
Local no porto para atracação de embarcação. 
  
Ancoragem do trilho (retenção do trilho)  
Uso de dispositivo destinado a impedir o deslocamento do trilho. 
  
Angariar carga  
Ato de Obter, conseguir carga para ser transportada.  
  
Anktainer  
Contêiner com um tanque sobre ele, para transporte de líquidos  
  
ANP - Agência Nacional de Petróleo  
É uma autarquia integrante da Administração Pública Federal, vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia, tem por finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades 
econômicas integrantes da indústria de petróleo. A ANP é credenciada pelo Sistema SISCOMEX 
para ser Órgão Anuente de Liberação de LI - Licenciamento para importações e exportações de 
produtos derivados do petróleo, tendo sido, em 2004 o sétimo maior Órgão Anuente, com 34.204 
liberações.  
  
ANSI (American National Standards Institute)  
Organização americana que define os padrões baseados em todas as organizações envolvidas.  
  
ANSI (American National Standards Institute) – InstitutoNacional Americano de Padronização  
Organização americana que define a padronização de trabalhos. Seu equivalente no Brasil seria a 
ABNT. 
  
ANSI X12  
Conjunto de normas do American National Standards Institute para padronização de documentos 
relacionados à compra, transmitidos via EDI.  
  
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários  
Criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, é entidade integrante da Administração Federal 
indireta, submetida ao regime autárquico especial, vinculada ao Ministério dos Transportes, com 
sede e foro no Distrito Federal, podendo instalar unidades administrativas regionais. Tem por 
finalidades: implementar, em sua esfera de atuação, as políticas formuladas pelo Ministério dos 
Transportes e pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte - CONIT, segundo 
os princípios e diretrizes estabelecidos na Lei nº 10.233, de 2001; regular, supervisionar e fiscalizar 
as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infra-estrutura 
portuária e aquaviária, exercida por terceiros, com vistas a: garantir a movimentação de pessoas e 
bens, em cumprimento a padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e 
modicidade nos fretes e tarifas; harmonizar os interesses dos usuários com os das empresas 
concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas, preservando 
o interesse público; e arbitrar conflitos de interesse e impedir situações que configurem competição 
imperfeita ou infração contra a ordem econômica.  
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Antecipação de Expedição (forwarding)  
Consolidação de informações relacionadas aos produtos e seu transporte, anterior ao envio de 
remessas. 
  
Antidumping  
O oposto de dumping (exportação por preço inferior ao vigente no mercado interno para conquistar 
mercados ou dar vazão a excesso de oferta; também significa venda por preço abaixo do custo para 
fastar concorrentes). Medida para combatê-lo. 
  
Antropometria (anthropometry)  
Medição do corpo humano para identificação de suas resistências, restrições e esforços suportados.  
  
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
Criada em 26 de janeiro de 1999, é uma autarquia sob regime especial, ou seja, uma agência 
reguladora caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes durante 
o período de mandato e autonomia financeira. Está vinculada ao Ministério da Saúde e tem como 
finalidade institucional promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle 
sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, 
inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a ele selecionados. Além 
disso, a Agência exerce o controle de portos, aeroportos e fronteiras e a interlocução junto ao 
Ministério das Relações Exteriores e instituições estrangeiras para tratar de assuntos internacionais 
na área de vigilância sanitária. A ANVISA, é credenciada pelo Sistema SISCOMEX para ser Órgão 
Anuente de Liberação de LI - Licenciamento para importaões e exportações de medicamentos, 
materiais hospitalares, etc, tendo sido, em 2004, o quarto maior Órgão Anuente, com 263.397 
liberações. 
  
Aparelho de guindar  
Tp. Equipamento que suspende a carga, por meio de cabos, entre o cais e o navio. Compõe-se dos 
guindastes, paus de carga, cábreas ou portainers.  
  
Aparelho de manobra  
Equipamento que permite movimentar as agulhas, dando passagem para uma outra via. 
  
Aparelho de mudança de via (AMV)  
Conjunto de peças colocadas nas concordâncias de duas linhas para permitir a passagem dos 
veículos ferroviários de uma para outra. O mesmo que chave. Tem como partes principais as 
agulhas, a contra-agulha ou encosto da agulha, o aparelho de manobra, os trilhos de enlace ou de 
ligação, coração ou jacaré, calços, coxins e contratrilhos. 
 
APEX - Agência de Promoção de Exportação  
Criada pelo Decreto 2.398, de 21/11/97, a APEX visa reunir empresários e governo para aumentar o 
contigente dos que vendem para o mercado externo, com especial atenção às pequenas empresas.  
  
API – Advance Passenger Information  
Conjunto de técnicas (inclusive APIS e APP) para transmitir informações sobre passageiros antes 
de sua chegada a um país. 
  
APICS - American Product and Inventory Control Society  
Associação americana para controle de produção e estoque.  
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APIS – Advance Passenger Information Service  
Trata-se de uma mensagem estrutural cujo uso é exigido pelos governos dos EUA, Canadá, México, 
China, Coréia e África do Sul, com provável adoção por outros países. Companhias aéreas com 
vôos para esses países são responsáveis por garantir que uma mensagem correta seja transmitida ao 
governo em questão no fechamento do vôo. No caso das principais companhias aéreas regulares, 
isso será feito pelo sistema DCS que faz o check-in dos passageiros. Os principais dados contidos 
na mensagem APIS incluem: nome, data de nascimento, sexo, nº do documento (como por ex. do 
passaporte), país emitente, data de expiração, informações sobre o vôo, etc. 
  
Apólice  
Título de empréstimo público, título de uma ou mais obrigações de uma companhia.   
  
Apólice de Seguro em Aberto  
O exportador aplica as exportações (os embarques) no momento em que eles acontecem. Tal 
apólice é feita para determinado período e valor, negociados entre as partes. As importações 
também podem ocorrer com Apólice de Seguro em Aberto..  
  
APPA - Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina  
Faz parte da Coordenação Nacional do Sistema ANTAQ.  
  
Applicant  
Proponente (ver Tomador). Em regra é o comprador (o importador). Tem o mesmo significado na 
mensagem SWIFT MT 700.  
  
APTR - Acordo de Preferência Tarifária Regional  
Acordo firmado entre os 12 países membros da ALADI, em que os países foram classificados em 
três categorias: Países de Menor Desenvolvimento Econômico: Bolívia, Equador e Paraguai; Países 
de Desenvolvimento Econômico Intermediário: Chile, Colômbia, Cuba, Peru, Uruguai e Venezuela; 
e Países de Maior Desenvolvimento Econômico: Argentina, Brasil e México. Em praticamente em 
todos os Códigos da NALADISA/SH (cada país possui suas próprias listas de exceções) concedem 
e recebem preferências de acordo com seu grau de desenvolvimento econômico: os de menor 
desenvolvimento concedem apenas 12% de preferência tarifária e recebem os mesmos 12% de 
outro país de grau semelhante ao seu, 28% de Países de Desenvolvimento Intermediário e 40% de 
Países de Maior Desenvolvimento Econômico. Os Países de Desenvolvimento Intermediário 
concedem 28% de preferência tarifária e recebem 12% dos Países de Menor Desenvolvimento 
Econômico, 28% de pas de grau semelhante ao seu e 40% de Países de Maior Desenvolvimento 
Econômico. Os Países de Maior Desenvolvimento Econômico concedem 40% de preferência 
tarifária e recebem 12% dos Países de Menor Desenvolvimento Econômico, 28% de Países de 
Desenvolvimento Intermediário e 40% de país do mesmo grau ao seu.  
  
Aquisição rápida de peças fabricadas (rapid aquisition of manufactered parts-ramp)  
Processamento de pedido em que os dados do produto são intercambiados em formato eletrônico 
visando à redução do tempo de compra de peças que demoram a ser fabricadas. 
  
Armador  
Pessoa física ou jurídica que, em seu nome e sob sua responsabilidade, apresta a embarcação para 
sua utilização, pondo-a ou não a navegar por sua conta.  
  
Armador do Navio  
Proprietário da embarcação.  
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Armazém (warehouse)  
Área destinada à guarda de material em geral, onde os produtos são recebidos, estocados e 
expedidos.   
 
Armazém alfandegário (bonded warehousing)  
Armazém aprovado pelo governo para armazenagem e custódia de mercadorias importadas até que 
as taxas alfandegárias, se devidas, sejam quitadas. 
  
Armazém de abastecimento (supply warehouse)  
Armazém de matérias-primas.  
  
Armazém de distribuição (distribuition warehouse)  
Armazém de estocagem de produtos acabados.  
  
Armazém geral (public warehouse)  
Armazém operado por terceiros para vários clientes.  
 
Armazém Geral ou Armazém Público  
Armazém operado por terceiro que presta serviços ao mercado.  
 
Armazém intermediário (intermediated warehouse)  
Armazém de localização estratégica visando à redução do custo de distribuição e o melhor 
atendimento ao cliente.  
  
Armazém Privado  
Armazém operado por uma empresa, ou por um terceiro os próprios produtos.   
 
Armazém próprio (private warehouse)  
Armazém operado pela empresa para os seus próprios produtos.  
 
Armazém temporário (overflow warehouse)  
Armazém temporário para a guarda de produtos em picos de demanda.  
  
Armazenagem (warehousing)  
Denominação geral das atividades de recebimento, estocagem, separação, embalagem, expedição, 
endereçamento, etc,.  
  
Armazenagem alfandegada  
Serviço de armazenagem, realizado em local autorizado ou permissionado pela autoridade 
aduaneira.  
 
Armazenagem de transporte (transportation warehouse)  
Custo de armazenagem economizado.  
  
Arqueação bruta  
Volume de todos os espaços abertos e fechados de uma embarcação mercante.  
  
Arqueação líquida  
Volume de todos os espaços internos de uma embarcação mercante, utilizáveis para transporte de 
cargas e passageiros.  
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Arranjo físico (layout)  
Disposição de elementos do produto e das instalações físicas para atender aos objetivos da empresa.  
  
Arrebatamento  
Ato de arrebatar, arrancar, tirar com violência.  
  
Arrendador (lessor)  
Quem concede a propriedade de um bem via leasing.  
 
Arresto  
Providência cautelar que consiste na apreensão judicial de bens não litigiosos do suposto devedor, 
para garantia de eventual execução que contra ele se venha a promover; embargo.  
  
Arribada  
Ato forçado ou voluntário de entrada de um navio ou embarcação em um porto não previsto na sua 
rota, ou sua reentrada no porto de origem.  
  
ARS – Airline Reservation System (também designado como CRS ou Res)  
É o sistema de inventário usado por uma companhia aérea para registrar reservas de passageiros.  
  
ASA - American Standards Association (Associação Americana de Padronização)  
Associação equivalente ao ISO.  
  
ASAP (as soon as possible)  
Tão logo quanto possível. 
  
ASEAN - Association of Southeast Asian Nations (Associação das Nações do Sudeste Asiático)  
Associação criada em 1967 para promover a cooperação social, econômica e política entre seus seis 
membros: Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Brunei.  
 
ASEAN - Associaton of Southeast Asian Nations  
Criada em 1967 para promover a cooperação social, econômica e política entre seus seis membros: 
Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Brunei.  
  
ASME (American Society of Mechanical Engineers)  
Sociedade Americana dos Engenheiros Mecânicos.  
 
Atacadista (wholesaler)  
Intermediário entre fabricantes e varejistas em várias atividades tais como armazenagem, transporte, 
etc. Compra e vende mercadorias.  
  
Atendimento do Pedido (order fulfillment)  
Processo de recebimento, planejamento e entrega dos produtos.   
 
Atividade de valor agregado (value-added activity)  
Atividade que adiciona valor ao cliente ou satisfaz uma necessidade organizacional.  
  
Atividade que não agrega valor (non-value-added activity)  
Atividade não contribuidora no processo de adicionar valor ao cliente ou necessidades 
organizacional.  
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Ato de drawback  
Prerrogativa do Governo Federal, através da DECEX/SECEX, de liberar a importação de uma 
matéria-prima sem recolhimento de qualquer imposto para que o importador possa processá-la 
criando um novo produto, que necessariamente terá que ser exportado.  
  
Ato doloso  
Aquele realizado com o intuito de prejudicar um terceiro.   
  
Ato ilícito  
Ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia ou imprudência que viole direito alheio ou a 
prejuízo de outrem.  
  
Atos de concentração  
Atos que visam a qualquer forma de concentração econômica (horizontal, vertical ou 
conglomerado), seja através de fusão ou de incorporação de empresas, de constituição de sociedade 
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique 
participação da empresa ou do grupo de empresas resultante, igual ou superior a 20% de um 
mercado relevante, ou qualquer dos participantes que tenha registrado faturamento bruto anual no 
último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00. Definição em conformidade com o parágrafo 3º 
do artigo 54 da Lei nº 8.884/94. 
  
Atracação  
Tp. Operação de fixação do navio ao cais.  
  
Autenticação  
Processo que permite confirmar a identidade, confidencialidade, autenticidade e não-repúdios dos 
dados. 
 
Automação (automation)  
Integração de descobertas científicas e de engenharia no processo de produção.  
  
Automação do Processo de negócio (business process automation)  
Automação das tarefas do processo de produção.  
  
Automação flexível (flexible automation)  
Uso de máquinas computadorizadas com programas reversíveis para outros produtos.  
 
Automação rígida (fixed automation)  
Uso de máquinas automatizadas e de difícil reversão para outros produtos.  
 
Autoridade portuária (port authority)  
Entidade de Direito Público responsável pela administração, controle e exploração do porto e 
serviços portuários. Tem autonomia de poderes.  
  
Avaria  
Algum dano à mercadoria. 
  
Averiguação preliminar  
Investigação que a SDE promove, de ofício ou à vista de representação escrita e fundamentada de 
qualquer interessado, quando os indícios de infração à ordem econômica não são suficientes para a 
instauração de um Processo Administrativo.  
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Avião misto (comb)  
Aeronave que transporta na cabine central passageiros e carga.  
  
Aviso antecipado de embarque (ASN - Advanced Shipment Notification)  
Informe antecipado da data de chegada dos produtos.  
  
AWB - Air way bill  
É um Conhecimento aéreo de embarque que cobre simultaneamente os vôos domésticos e 
internacionais de mercadorias até um destino específico. Um instrumento de transporte aéreo não 
negociável funciona como um recibo para o expedidor e indica que o transportador aceitou as 
mercadorias discriminadas e obrigou-se a transportar a mercadoria despachada até o aeroporto de 
destino, sob condições especificadas. 
 

B/L  
(Ver Bill of landing). 
 
B2B (Businnes-to-business)  
Comércio eletrônico entre empresas.  
 
B2B (Businnes-tobusiness)  
Comércio eletrônico entre empresas.  
 
B2C (businnes-to-consumer)  
Comércio eletrônico entre empresas e clientes.  
 
BACEN – Banco Central do Brasil  
Órgão responsável pelos pagamentos e recebimentos de operações de comércio exterior, pelo 
controle do fluxo de caixa e pela movimentação de moeda estrangeira, por meio dos bancos 
autorizados a operar em câmbio. 
  
Bacia  
Conjunto de vales de um rio e de seus afluentes. 
  
Bacia de evolução  
Tp. Área fronteiriça às instalações de acostagem, reservada para as evoluções necessárias às 
operações de atracação e desatracação dos navios no porto. 
  
Back-to-back  
Artifício comercial pelo qual um intermediário usa um crédito para abrir um segundo a favor de um 
fornecedor. O recurso permite que o segundo crédito seja aberto com base e sob a garantia do 
primeiro.  
  
Bagagem  
Para efeitos de tratamento tributário, são considerados como bagagem os bens novos ou usados 
destinados ao consumo pessoal do viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua 
viagem. 
  
Bagagens (transporte de)  
Designa as condições em que se realiza o transporte. É uma variante do transporte de Encomendas. 
Nessa modalidade, compreende-se o transporte do excedente daquilo que é permitido ao viajante 
levar em seu poder no próprio carro de passageiros. Compreende apenas as coisas de uso pessoal do 
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viajante e que devem prover as necessidades e condições de viagem. São transportadas com 
preferência sobre as Encomendas, devendo seguir no mesmo trem em que embarcar o passageiro.  
 
Bagrinho  
Tp. Também chamado carteirão, cavalo ou galinha, pode designar o trabalhador que não pertence 
ao sistema, mas que consegue trabalhar no porto por conta própria ou alheia (em nome de um 
trabalhador do sistema) ou ainda um trabalhador do sistema que realiza o trabalho em nome de 
outro. 
  
Baia (bay)  
Área do armazém demarcada em colunas, postes ou piso. 
  
Baixa em estoque de único nível (single-level backflush)  
Dedução em estoque das peças usadas no nível seguinte de uma montagem.  
  
Baixa no ponto de contagem (count point bacflush)  
Baixa que usa mais de um nível na lista de materiais retornando aos pontos anteriores onde a 
produção passou por contagem.  
  
Baixa por explosão (backflushing)  
Baixa no estoque de peças utilizadas em uma montagem, explodindo a lista de acordo com as 
montagens realizadas.  
  
Balança comercial  
Resultado das exportações e importações realizadas por um país. Quando as exportações são 
maiores que as importações registra-se um superávit na balança. O contrário significa déficit. 
  
Balanceamento de linha (line balancing)  
Determinação do mix de produtos a ser inserido em uma linha de montagem para proporcionar 
consistência no fluxo de material e planejamento do rítmo de trabalho. Isso é feito pela designação 
das tarefas numa linha de montagem às estações de trabalho. 
  
Balanço  
Demonstrativo contábil dos valores ativo, do passivo e do patrimônio líquido de uma entidade 
jurídica e um exercício completo.  
 
Balanço de Pagamentos  
Relatório Econômico e Financeiro de um país, demonstrando as transações entre bancos, empresas 
públicas e privadas com as outras nações do mundo.  
  
Baldeação  
1. Passar (mercadorias) de um para outro navio. 2. Passar (bagagens ou passageiros) de um veículo 
para outro. 3. Passar de um lugar para outro; transferir. 
 
Ballast (lastro)  
Material utilizado para dar estabilidade à embarcação. Pode ser feito por meio da colocação retirada 
de água nos tanques disponíveis para isso.  
 
Balsa (ferryboat)  
Navio para transporte de passageiros e veículos, incluindo caminhões e vagões ferroviários, em 
distâncias curtas e médias.  
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Banco Avisador  
Aquele que avisa, ou seja, entrega o Crédito ao Beneficiário.  
  
Banco Confirmador  
Aquele que confirma o Crédito.  
 
Banco Designado  
O banco, indicado no Crédito, ao qual o Beneficiário deverá entregar os documentos, confunde-se 
com o Banco Remetente.  
  
Banco Emitente  
Aquele que, a pedido do Tomador, emite o Crédito. 
  
Banco Negociador  
Aquele que atribui valor ao Crédito, que compra o risco. No dia-a-dia, é confundido com Banco 
Remetente, ou seja, o banco em que os documentos são apresentados. 
  
Banco Reembolsador  
Um terceiro banco a quem o Banco Negociador ou Banco Remetente solicitará o reembolso do 
pagamento. Geralmente, o reembolso está sujeito à publicação. V. Publicação 525.  
  
Banco Remetente  
O banco ao qual os documentos são entregues pelo Beneficiário e que promove a sua remessa para 
o Banco Emitente ou a outro indicado no Crédito.  
  
Bandeira do Transportador  
Nacionalidade do navio que transporta a mercadoria.  
  
Banqueta  
Parte da plataforma entre o fim do lastro e a valeta nos cortes ou a crista dos aterros. No lastro, é a 
parte que vai da face do dormente à crista do lastro. 
  
Banqueta de corte  
O degrau para distribuir a altura do corte, visando a melhorar a estabilidade. Varia de 8 a 10 metros 
de altura, até atingir o off set.  
  
Banqueta de lastro  
Faixa de lastro superior compreendida entre o topo do dormente e a crista do lastro.  
 
Bar (Barra)  
Local próximo ao porto, seguro, onde os navios ficam aguardando autorização para atracarem no 
cais disponível ou determinado. 
  
Barataria  
É um ato cometido pelo comandante e/ou tripulação do navio, que causa prejuízos ao navio e/ou 
carga.  
  
Barcaça (barge)  
Embarcação usada em canais e rios para o transporte de cargas.  
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Bargaças-guindaste  
Guindastes capazes de levantar até 12.000 toneladas métricas, são encontradas flutuando. As 
barcaças-guindaste içam e posicionam grandes cargas, tais como toda a estrutura superior da torre 
de sondagem de uma plataforma offshore. Entre os principais aspectos de classificação desses 
gigantes estão os seus sistemas de lastro. Estes devem ser capazes de manter a estabilidade da 
embarcação durante a delicada operação de içar essas cargas enormes enquanto flutuam.  
 
Bargaças-guindastes  
Os maiores guindastes do mundo, capazes de levantar até 12.000 toneladas métricas, são 
encontradas flutuando. As barcaças-guindaste viajam ao redor do globo, içando e posicionando 
grandes cargas, tais como toda a estrutura superior da torre de sondagem de uma plataforma 
offshore. Entre os principais aspectos de classificação desses gigantes estão os seus sistemas de 
lastro. Estes devem ser capazes de manter a estabilidade da embarcação durante a delicada operação 
de içar essas cargas enormes enquanto flutuam.  
  
Barra de bitola (régua de bitola)  
Peça usada para marcar ou controlar a bitola da via, inclusive, em algumas ocasiões, a gola do 
contratrilho.  
 
Barra de trilho  
O tamaho em que os trilhos são fornecidos. Normalmente em comprimento de 12, 18 e 24 metros.  
  
Barreiras à entrada  
Qualquer fator em um mercado que ponha um pontencial competidor eficiente em desvantagem 
com relação aos agentes econômicos estabelecidos. Entre os fatores que constituem importantes 
barreiras à entrada, citam-se: a) custos fixos elevados; b) custos afundados; c) barreiras legais ou 
regulatórias; d) recursos de propriedade das empresas instaladas; e) economias de escala ou de 
escopo; f) grau de integração da cadeia produtiva; g) fidelidade dos consumidores às marcas 
estabelecidas; h) ameaça de reação dos competidores instalados.  
  
Barreiras Não Tarifárias  
Mecanismo usado pelos governos com objetivo de controlar o volume, a composição, o 
licenciamento prévio, exames no destino/na saída, etc. 
  
Barreiras Tarifárias  
Medidas impostas pelos governos mediante a fixação de tarifas.  
  
Barreiras Técnicas ao Comércio  
Especificações que o produto deve conter em sua caracterização (níveis de qualidade, performance, 
segurança ou dimensões) para que possa ser importado.  
 
Barril  
Tp. Recipiente geralmente fabricado de madeira ou alumínio, destinado a conter líquidos, possuindo 
formato de um cilindro abaulado na seção média longitudinal. 
Base de cálculo do imposto de importação  
É o valor aduaneiro da mercadoria, aqui considerado como o valor da mercadoria mais o frete e 
seguro internacional, ajustado conforme os métodos do Acordo de Valor Aduaneiro.  
 
Base de lastro  
Superfície inferior do lastro que se apóia no sub-lastro ou na plataforma. 
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Base do sub-lastro  
Superfície inferior do sub-lastro que se apóia na plataforma.  
 
Bastão-piloto  
Elemento representativo da licença em trecho cujo sistema de licenciamento adotado é o staff 
elétrico. É um bastão de aço de forma cilíndrica, apresentando saliências e tem gravado, em uma de 
suas extremidades, os nomes das duas estações delimitatórias do trecho em que o mesmo tem 
validade.  
  
Batimento de ferrugem  
Tp. Retirada da ferrugem, por meio de batidas de martelete nas chapas de aço, para posterior 
pintura.   
  
BCE  
Baldeação de Carga Estrangeira. 
  
BCN  
Baldeação de Carga Nacional. 
  
BEFIEX - Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação  
Programa cuja finalidade principal é o incremento das exportações e a obtenção de saldo global 
acumulado positivo de divisas, computados os dispêndios cambiais a qualquer título, mediante 
compromissos firmados com a União pelas empresas titulares.  
 
Beginning  
Num Crédito, significa o início do mês, do dia 1º ao dia 10. 
  
Benchmark  
Índices para o estabelecimento de metas de melhorias nos processos dos produtos.  
 
Beneficiário  
O mesmo que vendedor (geralmente o exportador), é aquele que recebe o valor do Crédito.  
  
Beneficiary  
Tem o mesmo significado na mensagem SWIFT MT 700. V. Beneficiário. 
  
 
Benefício Tributário e/ou Fiscal  
Em decorrência de algum Ato Legal, o Importador e/ou a mercadoria possui redução ou isenção 
Tributária e/ou Fiscal.  
 
Bens de consumo duráveis (durable products)  
Produtos com ciclo de vida acima de três anos.  
 
Bens públicos  
São bens para os quais o benefício da coletividade é mais importante que o individual. Em função 
das externalidades positivas que o consumo desses bens promovem à sociedade, muitos deles 
podem ser caracterizados como bens de mérito, ou seja, quando o consumo individual afeta 
positivamente a coletividade.  
  
Berço  
Tp. É o local de atracação do navio. 
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Berma do aterro  
Degrau para distribuir a altura do aterro, visando a melhorar a estabilidade, varia de 8 a 10 metros 
de altura até atingir o off set.  
  
Berth charter  
Termo de Afretamento que indica que o Notice of Readiness (NOR) somente pode ser dado ao 
navio atracado. 
  
BIC - Bureau International des Containers  
Associação formada pelos fabricantes e proprietários de containers com a finalidade de padronizar 
as siglas e as nacionalidades dos seus equipamentos.  
  
BIC – Code  
Código do BIC para identificação dos contêineres. Esse código é composto de 14 caracteres, 
distribuídos da seguinte maneira: três letras do alfabeto latino para o código da nacionalidade do 
contêiner. A sigla oficial do Brasil, padronizada pelo BIC, é BRX; quatro letras para a identificação 
do proprietário, sendo a última dessas letras sempre o “U”, que tem a finalidade de indicar que o 
contêiner é registrado pelo BIC. Ex. INTU (contêiner pertencente à Interpol), SCIU (Sea Container 
Inc.), ICSU (Integrated Container Service Inc.); sete dígitos para indicar a numeração e série do 
contêiner. 
 
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento  
Criado em 1959, com sede em Washington, com a finalidade de prestar ajuda financeira aos países 
da América Latina e Caribe.  
  
Bifurcação  
Ponto em que uma linha férrea se decompõe em duas.  
  
Bill of charges  
Nota de Despesas. 
  
Bill of exchange  
Letra de Câmbio, saque, documento financeiro, utilizado em comércio exterior.  
 
Bill of Lading (BL) - Conhecimento de embarque  
Documento que estabelece os termos de um contrato entre o embarcador e a companhia de 
transporte, cujo frete é estabelecido entre pontos (de partida, de transbordo, de chegadas), com as 
despesas especificadas. Utilizado pelo remetente da mercadoria em formulários emitidos pelo 
transportador, serve como título de posse, contrato de viagem e recibo de mercado.  
  
Bill of rights  
Declaração de Direitos exportação, importação e serviços.  
 
Bill of sufferance  
Permissão Alfandegária para exportação sem pagamento de direitos.   
  
Biomecânica (biomechanics)  
Ciência da engenharia para estudo dos movimentos do corpo. 
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BIRD - Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial)  
Surgiu na mesma época que o FMI, resultado da conferência de Bretton Woods com a finalidade 
principal de contribuir com as obras de reconstrução e desenvolvimento em território dos países 
associados. 
  
Bitola  
Distância entre as faces internas dos boletos dos trilhos, tomada na linha normal a essas faces, 16 
mm abaixo do plano constituído pela superfície superior do boleto.  
Bitola de rodeiro  
Distância entre pontos das rodas de mesmo rodeiro mais próximos aos trilhos, medida 
perpendicularmente às linhas de bitola.  
 
Bitola estreita  
Inferior a 1,435m. 
  
Bitola larga  
Superior a 1,435 m (no Brasil, é a bitola de 1,600 m).  
 
Bitola métrica  
Igual a 1,000 m. 
  
Bitola mista  
Via férrea com três ou mais trilhos, para permitir a passagem de veículos com bitolas diferentes. 
  
Bitola standard (internacional)  
Igual a 1,435 m, oficialmente adotada pela Conferência Internacional de Berna, em 1907.  
  
Bitrigrama  
Código que identifica o país e o porto de carregamento e descarregamento de mercadorias. 
  
BL (Bill of Lading)  
Conhecimento de Embarque endossado em branco, ou seja, sem indicação do endossatório. Entre 
outras situações, o endosso em branco é exigido nos conhecimentos de embarque marítimos 
negociáveis emitidos ao portador. 
  
Blank Endorsed Bill of Landing  
Conhecimento de Embarque endossado em branco, ou seja, sem indicação do endossatório. Entre 
outras situações, o endosso em branco é exigido nos conhecimentos de embarque marítimos 
negociáveis emitidos ao portador. 
  
Blocagem (block stacking)  
Empilhamento no qual os paletes são empilhados diretamente no piso. Cada fileira contém apenas 
um produto.  
  
BLOCO ECONÔMICO  
Grupo de países que firmam Acordos Comerciais.  
 
Bloqueio  
Sistema de licenciamento a intervalo de espaço em que um trem que circule no trecho fica 
bloqueado por sinais erguidos nas extremidades desse trecho.  
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BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  
Empresa pública federal vinculada ao MDIC. Suas linhas de apoio contemplam financiamentos de 
longo prazo e custos competitivos, para o desenvolvimento de projetos de investimentos e para a 
comercialização de máquinas e equipamentos novos, fabricados no país, bem como para o 
incremento das exportações brasileiras. Contribui, também, para o fortalecimento da estrutura de 
capital das empresas privadas e desenvolvimento do mercado de capitais por meio de duas 
subsidiárias: a Bendspar, que objetiva fortalecer a estrutura de capital das empresas privadas e 
desenvolver capital e o Finame, que financia a comercialização de máquinas e equipamentos e 
administra as operações de financiamento à exportação. Atualmente, o foco de sua atuação está 
voltado para a ampliação e diversificação das exportações e reestruturação da indústria. 
  
Bobina ou rolo  
Tp. Apresentação de formato cilíndrico, geralmente usada para fios de diversas qualidades, cordas 
vegetais, plásticos, chapas metálicas e eventualmente tubos. Não confundir com o carretel que é 
provido de flanges (discos laterais e núcleo). 
 
Boca da embarcação  
É a largura do navio (em metros).  
  
Boca da seção de corte  
Distância entre as cristas opostas do corte, medida na seção considerada. 
  
Boca do corte  
Parte do corte situada na vizinhança do ponto de passagem (PP).  
  
Bogie  
Jogo de rodas de um reboque, geralmente removíveis.  
  
Boleto  
Parte superior do trilho sobre a qual deslizam as rodas dos veículos. 
  
Bolsa de Valores  
Local onde se comercializa títulos e valores mobiliários.  
  
Bolsão  
Depressão na plataforma da linha, dentro da qual a água penetra e fica confinada. 
 
BOM - Bill of Materials  
Listagem de peças, submontagens e matérias-primas para uma montagem específica, com a 
identificação da quantidade necessária de cada uma.  
  
Bombona  
Tp. Recipiente de formato cilíndrica, abaulado, com fechamento hermético, feito de plástico, 
destinado a conter líquidos.  
 
Bonde (bond, conexão)  
Condutor elétrico de pequeno comprimento, geralmente de cobre, ajustado ou soldado na 
extremidade dos trilhos de uma junta livre, para manter a continuidade de circuito de via e o retorno 
da corrente nas vias eletrificadas.  
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Boogie ou Chassis - porta – Contêineres  
Equipamento especial para o transporte rodoviário dos contêineres, de uso obrigatório, e constituído 
de duas vigas longitudinais, normalmente em aço de baixo carbono, com travessas intermediárias 
do mesmo material, suspensão, pé de apoio, pino-rei para engate no cavalo-mecânico, dois ou três 
eixos e oito pneus. Por meio de acoplamento, recebe a eletricidade e o ar para suas instalações e 
sistema de freios. Possui pinos de engate especiais que prendem o contêiner, dando-lhe maior 
segurança no transporte. É tão importante que as empresas de seguro não se responsabilizam nos 
acidentes em que o contêiner não esteja colocado sobre esses chassis. Pode ser desengatado no 
veículo transportador, de forma a dar maior flexibilidade de uso, pois permite que o cavalo-
mecânico seja liberado para outras funções. No Brasil existem dois tipos padronizados de chassis: o 
de 23,5 polegadas (com 4 engates) para um contêiner de 20 pés, e o de 40 polegadas (com 8 
engates) para um contêiner de 40 pés ou dois de 20 pés, desde que respeitadas as limitações de 
tonelagem por eixo. 
 
Borra do preservativo  
Depósito gelatinoso ou pastoso que, eventualmente, se forma no preservativo oleoso, após a 
preservação da madeira.  
  
Box  
Expressão de língua inglesa, o mesmo que conteiner ou caixa.  
  
Box Rate  
Preço cobrado pelos terminais aos navios pela totalidade dos serviços prestados para o navio e 
movimentação de conteiner.  
 
Break Bulk Cargo - Carga solta ou convencional  
Essa expressão indica qualquer carga fracionária, embarcada em suas embalagens convencionais, 
isto é, não conteirizada.  
  
Brita  
Pedras quebradas nas dimensões determinadas pelas normas técnicas.  
 
Broadcasting  
Envio de uma mesma mensagem para múltiplos destinatários ao mesmo tempo.  
  
Broca  
Ferramenta empregada em equipamentos de furação. Inseto que ataca a madeira ou ainda furo 
deixado pelo inseto no dormente.Ferramenta empregada em equipamentos de furação.  
  
Broca chata para trilhos  
Ferramenta especial empregada na furação do trilho.  
  
Broca de madeira  
Inseto xilófago que na fase larval perfura o tecido lenhoso de árvore viva ou morta para alimentar, 
abandonando o furo após a fase larval e passando a viver ao ar livre.  
  
Brochura  
O mesmo que Publicação ao fazer referência às publicações da CCI. 
 
Broker  
Intermediário comissionado.  
 



 

 27 

Browser  
Programa para navegar na web. Permite utilizar praticamente todos os recursos da rede, como 
correio eletrônico, transferência de arquivo e acesso a grupos de discussão.  
  
Brózio  
Podridão com desintegração da medula.  
 
Brunorização  
Tratamento, patenteado, do trilho pelo calor, consistindo essencialmente na homogeneização do 
aço.  
  
BSC (Balanced Scorecard)  
Sistema de gerenciamento baseado em indicadores e estratégias.  
  
Bucha  
Peça de madeira para preenchimento de furo no dormente por cravação.  
  
Bueiro  
Constituído por tubos de concreto, ferro fundido, aço galvanizado ou ainda tubos plásticos (rib loc, 
Armco e outros), tem vazão determinada em função da bacia hidrográfica e da precipitação anual na 
região, podendo ser simples (uma seção de vazão), dupla (duas seções de vazão), tripla, etc.  
  
Burro  
Guindaste auto-propulsado, com rodeiros ferroviários. 
 
Business-to-business (B2B) (Empresa a empresa)  
Transações comerciais realizadas através de redes públicas ou privadas, incluindo negócios públicos 
ou privados que a usa a internet como veículo. Essas transações incluem transações financeiras, 
intercâmbios on-line, leilões, entrega de produtos, serviços, atividades de cadeias de abastecimento 
e regras de negócios. 
  
Business-to-consumer (B2C) (Empresa a consumidor)  
O Comércio eletrônico B2C é caracterizado por vendas através de sítios (sites) e portais da internet. 
 

C2B (consumer to-business)  
As empresas se adequam ao consumidor, oferecendo a melhor proposta.  
  
C2C – (consumer-to-consumer)  
Consumidor negociando com consumidor. Ex: leilões virtuais.  
  
Cabeço  
Coluna de ferro, de altura reduzida, encravada à beira de um cais ou junto à borda de uma 
embarcação, para nela se dar volta à espia da amarração. 
  
Cabotagem (cabotage)  
Navegação mercante entre portos de um mesmo país.  
 
Cábrea  
Tp. Tipo de pau-de-carga com grande capacidade de carga. Denomina também os guindastes 
flutuantes.  
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Cadeia de Abastecimento (Supply Chain)  
É constituída de organizações que se interrelacionam, criando valores, produtos e serviços desde os 
fornecedores de matérias-primas até o consumidor final.  
  
Cadeia de abastecimento estendida (extended supply chain)  
Fornecedores do fornecedor direto e clientes do cliente.  
  
Cadeia de valor (value chain)  
Atividades agrupadas (primárias e de apoio) que uma organização desempenha para produzir valor 
agregado de produtos e serviços.  
  
CAF – Corporação Andina de Fomento  
Instituição financeira com sede em Caracas (Venezuela), criada em 1970 pela Comunidade Andina 
das Nações (ex-Pacto Andino) com o objetivo de apoiar o desenvolvimento dos países membros e a 
integração regional.  
  
Cais (quay/wharf)  
1. Parte de um porto destinada à atracação ou ancoradouro de embarcações de passageiros e cargas. 
2. Tp. Plataforma em parte da margem de um rio ou porto de mar em que atracam os navios e se faz 
o embarque ou desembarque de pessoas ou mercadorias. 
  
Caixa (Box)  
Caixa ou contêiner para acondicionamento. 
  
Caixa principal (máster carton)  
Caixa de expedição para pacotes menores. Simplifica a movimentação e protege os materiais. 
 
Caixa retornável (returnable Box)  
Contêiners usados na distribuição e devolvidos para uso futuro.  
  
Caixote aramado  
Tp. Recipiente de madeira com painéis reforçados, de formato quadrado ou retangular, articulado 
por arames trançados que facilitam sua montagem, desmontagem e fechamento. 
  
Calado (draught)  
Distância entre a superfície da água e a face inferior da quilha da embarcação.  
  
Calado da Embarcação  
É a distância da lâmina da água até o fundo de embarcação (meia nau).  
  
Cálculo estatístico do estoque de segurança (statiscal safety stock calculation)  
Determinação da quantidade de estoque de segurança, considerando-se a previsão de falhas, 
tamanho de lote, níveis desejados de atendimento e índice de lead time relativo ao período de 
previsão.  
  
Cálculo estatístico do estoque de segurança (statistical safety stock calculation)  
Determinação da quantidade de estoque de segurança, considerando-se a previsão de falhas, 
tamanho de lote, níveis desejados de atendimento e índice de lead time relativo ao período de 
previsão.  
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Calgo (blocking)  
Bloqueio com peças de madeira ou outro material, visando evitar o movimento de produtos em 
caminhões, navios ou contêiners.  
  
Câmara de compensação (clearinghouse)  
Organização que processa e coleta tarifas para um grupo de transportadoras.  
  
Cambial ou Saque  
Documento emitido pelo credor (exportador) contra o devedor (importador ou outro designado). 
Representa o direito do exportador às divisas decorrentes da venda de um produto a um país 
estrangeiro. O saque ocorre, normalmente, nas operações sob a modalidade de cobranças e nas 
operações amparadas por conta do crédito.  
 
 
Câmbio  
1. Troca, permutação. Troca de mercadoria ou moeda, especialmente, de moedas emitidas por 
países diferentes. 2. Taxa em que efetua essa operação. 
 
Câmbio Pronto  
É uma operação de câmbio, cuja liquidação ocorre em até 48 horas úteis. O fechamento de câmbio é 
realizado quando as divisas já se encontram o contrato de câmbio deverá ser liquidado em um prazo 
determinado pelo BACEN. 
  
Câmbio Travado  
Tipo de contrato de câmbio de exportação que pode ser prévio ou posterior ao embarque sem que 
seja feito adiantamento ao exportador. É o fechamento de câmbio realizado onde não há 
adiantamento do valor correspondente em moeda nacional referente à operação internacional. O 
valor em moeda nacional somente será creditado ao exportador quando efetivamente ocorrer o 
recebimento das divisas pelo Banco do Brasil. O seu fechamento é realizado na maioria das vezes 
para aproveitar uma boa taxa de câmbio. 
 
CAMEX - Câmara de Comércio Exterior  
Conselho composto de todos os ministros de Estado que têm ligações diretas ou indiretas com o 
Comércio Exterior, presidido pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
com a finalidade de determinar as diretrizes, normalizações e demais atribuições de comércio 
exterior.  
  
Caminhão (truck)  
Veículo de tração projetado para o transporte de cargas.  
 
Caminhão (truco)  
Veículo de tração projetado para o transporte de cargas.  
 
Caminho alternativo (side track)  
Atalho ou caminho diferente conectando a origem e o destino.   
 
CAN - Comunidade Andina  
Formada para criar entre os países andinos uma União Aduaneira (porém, os 5 países membros - 
Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela - não conseguem criar uma Tarifa Externa Comum).  
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Canal (pipeline)  
Caminho que faz fluir material, pessoas e informações desde a fonte de abastecimento até o ponto 
de uso.  
  
Canal de abastecimento (supply channel)  
Negócios desde fornecedores fluindo por todas as áreas até o consumidor.   
  
Canal de armazém único (single warehouse channel)  
Também conhecido como canal de disparo porque os produtos saem da fábrica direto para os 
atacadistas.  
  
Canal de distribuição (distribution channel)  
Meio de entrega de produtos ao consumidor final, inclui pedidos postais, tv, home shopping e 
comércio eletrônico.  
  
Canal escalonado (echelon channel)  
Método usado na movimentação de produtos entre instalações da fábrica e outras intermediárias até 
chegar ao varejista, sendo que cada ponto escalonado atende às necessidades do ponto seguinte 
(exemplo: determinado produto pode ser movimentado para um armazém regional, onde passaria 
por uma operação de fracionamento, para ser levado a um outro armazém e assim por diante.  
  
Canal logístico (logistic channel)  
Rede de intermediários envolvidos na armazenagem e comunicação no fluxo do produto.  
  
Canal ou Canal de acesso  
Tp. Permite o tráfego das embarcações desde a barra (local que demarca a entrada do porto e a 
partir de onde se torna necessária uma adequada condição de sinalização) até às instalações de 
acostagem e vice-versa. 
  
Canal pós-produção (post-production channel)  
Segmento do canal logístico que inclui as atividades após o produto sair da produção.  
 
Canal pré-produção (pre-production channel)  
Segmento do canal logístico que inclui as atividades anteriores à produção.  
 
Capacidade calculada (calculed capacity)  
Capacidade verificada de um sistema.   
  
Capacidade contínua de reabastecimento (continuous replenishment capability)  
Porcentagem de clientes que estão sendo reabastecidos dentro de um acordo estabelecido.  
  
Capacidade de atender ao pedido (order fill capacity)  
Capacidade de prover as quantidades necessárias.  
 
Capacidade de Carga  
Capacidade de carga da embarcação. 
 
Capacidade de segurança (safety capacity)  
Capacidade planejada (reserva) de potencial humano e material para demanda inesperada.   
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Capacidade demonstrada (demonstrated capacity)  
Capacidade calculada a partir de dados reais de produção, em número médio de produto 
multiplicado pelas horas-padrão.  
  
Capacidade do processo (process capability)  
Capacidade física de um equipamento de produção e procedimentos associados.  
 
Capacidade estratégica (strategy capacity)  
Estratégias de capacidade antecipada, postergada e de acompanhamento. Antecipação do aumento 
da demanda. Capacidade de operação ou capacidade total. Estratégia de equilíbrio.  
  
Capacidade flexível (flexible capacity)  
Capacidade para operar em taxa distintas de produção, variando a produção.  
 
Capacidade logística (logistic capability)  
Capacidade de uma empresa de fornecer um alto nível de serviço ao cliente com um baixo custo 
devido a um sistema logístico bem estruturado. 
 
Capacidade máxima demonstrada (maximum demonstrated capacity)  
É o máximo que se espera produzir em um período de tempo, tendo como base o resultado mais 
elevado produzido no passado com a máxima otimização dos recursos.   
  
Capacidade nominal (nominal capacity)  
É a capacidade demonstrada por um sistema.  
 
Capacidade produtiva (productive capacity)  
Capacidade de produção para 100% de utilização.  
 
Capacidade protetiva (protective capacity)  
Capacidade extra usada para proteger o sistema contra as flutuações estatísticas (quebra, atraso de 
materiais, etc.).  
 
Capacidade requerida (required capacity)  
Capacidade de um sistema para produzir uma quantidade necessária em um período de tempo.  
  
Capatazia  
1. Taxa portuária para cobrir os custos de manuseio da mercadoria no porto. 2. Atividade de 
movimentação de mercadorias nas instalações de uso público, compreendendo o recebimento, 
conferência, transporte interno, abertura de volumes para conferência aduaneira, transporte interno, 
manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações quando 
efetuado por aparelho portuário.  
  
Carga  
Todo objeto móvel suscetível de ser transportado, exceto bagagem.   
 
Carga a granel  
Carga solta, não embalada, líquida ou sólida, embarcada em navios granadeiros.   
 
Carga armazenada  
Carga recebida e armazenada pelo depositário.  
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Carga combinada (co-load)  
Embarques de diferentes terminais para envio como carga única.   
 
Carga comercial (trade load)  
Prática de vender e embarcar grande quantidade de um produto para um varejista ao final do 
trimestre ou ano.  
  
Carga completa do caminhão (full truck load – FTL)  
O mesmo que carga completa de um contêiner, com referência ao transporte rodoviário.  
 
Carga conteinerizada  
Carga geral acondicionada (utilizada) em contêineres. 
  
Carga de lastro (berth-cargo)  
Carga transportada a baixas taxas consideradas como lastro da embarcação.  
  
Carga direta (direct load)  
Carga expedida, retirada ou entregue diretamente ao cliente sem uso do terminal.  
  
Carga distribuída uniformemente (unformly distributed load)  
Carga unitária distribuída uniformemente sobre um unitizador, tendo peso praticamente invariável 
de um ponto a outro.  
  
Carga distribuída uniformemente (uniformly redistributivo leiloada)  
Carga unitária distribuída uniformemente sobre um hipnotizador, tendo peso praticamente 
invariável de um ponto a outro.  
 
Carga do veículo (truck load)  
Quantidade de carga necessária para completar um caminhão.  
  
Carga do veículo (truco leiloada)  
Quantidade de carga necessária para completar um caminhão.  
 
Carga fora das dimensões (out of gauge cargo)  
Carga que excede as dimensões normais de um contêiner, seja na largura, comprimento ou altura.  
  
Carga fracionada (part load)  
Carga geral solta.  
 
Carga Geral  
Tp. Toda mercadoria de uma maneira geral, embalada ou não que pode vir solta, em um 
determinado estágio industrial e que necessita de arrumação (estivagem) para ser transportada num 
navio refrigerado ou não. Como exemplo de mercadoria embalada (packed), pode-se considerar a 
amarrada/atada (wirebound), bobina/rolo (bobbin), caixote aramado (wirebound box). Como 
mercadoria que não necessita de embalagem pode-se citar animais vivos, chapas de ferro, madeira 
ou aço, pedras em bloco, pneus soltos, veículos, tubos de ferro, etc. 
 
Carga geral (general cargo)  
Carga transportada em sacarias, caixas, tambores ou barris.  
  
Carga granel (bulk cargo)  
Carga líquida, em grãos ou solta não embalada.  



 

 33 

Carga incompleta de um contêiner (LCL - less container load)  
Contêiner carregado com produtos para mais de um embarcador ou de mais de um cliente.  
  
Carga incompleta de um contêiner (LCL - less trhan container load)  
Conteiner carregado com produtos para mais de um embarcador ou de mais de um cliente.  
 
Carga inferior a um caminhão (LTL - less than truckload) 
Carga que não ocupa todo o caminhão ou sem peso suficiente para obtenção de desconto por 
quantidade.  
  
Carga inferior a um caminhão (LTL - less than truckload.)  
Carga que não ocupa todo o caminhão ou sem peso suficiente para obtenção de desconto por 
quantidade.  
  
Carga inferior a um vagão (LCL - less than carload)  
Carga que não ocupa todo o vagão ou sem peso suficiente para obtenção de desconto por 
quantidade.   
  
Carga misturada (mixed load)  
Movimento simultâneo de produtos regulares ou exceções num mesmo veículo.  
 
Carga palitada  
Carga geral acondicionada (utilizada) em palhetes.  
 
Carga parcial  
Carga procedente diretamente do exterior e que, embora amparada por um único conhecimento de 
transporte internacional, tenha sido embarcada no exterior em mais de um veículo. Em geral há 
algumas parciais e uma final que encerra o trânsito. 
  
Carga pátio  
É a carga mantida em área de pátio.  
 
Carga planejada (planned load)  
Tp. Horas-padrão de trabalho para produção, recomendada pelo MRP Carga pré-ligada, que já vem 
unitizada numa lingada do armazém. Esse procedimento evita que o trabalhador faça a lingada antes 
do embarque. 
  
Carga segura de trabalho (SWL - safe working load)  
Carga máxima que um mecanismo de elevação pode suportar.  
  
Carga sobre eixo (axle load)  
Medida crucial para piso e limite de carga em pontes. Limitação de peso de carga sobre o eixo de 
veículo em uma rodovia.  
  
Carga unitizada (unit load)  
Carga acondicionada de modo a possibilitar a movimentação e estocagem como uma única unidade.  
  
Carga-máquina (machine load)  
Estudo da capacidade de um equipamento, identificando ociosidade e sobrecarga.  
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Carga² (cargo)  
Produtos transportados ou a serem transportados (load). Quantidade de horas programadas do 
trabalho em uma fábrica.  
  
Carga¹  
Toda objeto móvel suscetível de ser transportado, exceto bagagem.  
  
CARICOM - Mercado Comum do Caribe  
Criado em 1973 é o Mercado Comum (União Aduaneira) entre os 15 países do Caribe: Antigua e 
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Jamaica, Montserrat, Santa 
Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago e Haiti.  
  
Carnê ata (ata carnet)  
Documento alfandegário internacional que permite a expositores transportar produtos valiosos 
temporiariamente para outros países. 
  
Carregamento  
Ação de carregar ou colocar uma mercadoria num veículo transportador.  
  
Carregamento finito (finite loading)  
Técnica de computação de cálculos de revisões de prioridade de fábrica para nivelar a carga-
máquina, operação por operação.  
 
Carregamento infinito (infinite loading)  
Cálculo de capacidade de centros de trabalho em período de tempo, sem respeitar a capacidade 
disponível. 
 
Carregamento nivelado da fábrica (level plant loading)  
Técnicas para a redução de variabilidade na produção em cada unidade e na cadeia de 
abastecimento.  
  
Carreta intermodal (piggybacktrailer on flatcar)  
Conteinerização em que se coordena o transporte ferroviário e rodoviário.  
 
Carreteiro (gipsy)  
Transporte de carga no qual o veículo é operado pelo próprio dono.  
  
Carrinho de mão (wheelbarrow)  
Equipamento com uma roda para movimentação de materiais no qual a maior parte do peso é sobre 
a roda.  
  
Carrosel horizontal (horizontal carousel)  
Sistema de estocagem com cestas suspensas e tracionadas por sistema mecânico. Pode ser 
controlado manualmente ou por computador com sistema integrado de controle de estoques.   
  
Carrossel vertical (vertical corousel)  
Sistema de estocagem vertical que possui cestas suspensas e tracionadas por sistema mecânico. 
Pode ser controlado manualmente ou por computador com sistema integrado de controle de estoque. 
  
Carta de Crédito  
Documento de crédito negociável pelo qual se outorga crédito a uma pessoa física ou jurídica, cujo 
pagamento, aceite ou negociação ocorrerá desde que as condições de tal documento sejam 
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cumpridas pelo beneficiário (do crédito). Essa modalidade tem seus procedimentos definidos pelas 
Regras e Usos Uniformes sobre Créditos Documentos da Câmara de Comércio Internacional (CCI), 
conhecidas como brochura 500 (UCP 500), em vigor desde de 1994. A Carta de Crédito é emitida 
por um banco, denominado “banco emissor”, na praça do importador, a seu pedido, e representa um 
compromisso de pagamento do banco ao exportador da mercadoria. Na Carta de Crédito, são 
especificados o valor, beneficiário (exportador), documentação exigida, prazo, porto de destino e de 
embarque, descrição da mercadoria, quantidades e outros dados referentes à operação de 
exportação. Uma vez efetuado o embarque da mercadoria, o exportador entrega os documentos a 
um banco de sua praça, denominado “banco avisador”, que, normalmente, é o mesmo banco com o 
qual negociou o câmbio. Esse, após a conferência dos documentos requeridos na Carta de Crédito, 
efetua o pagamento ao exportador e encaminha os documentos ao banco emissor no exterior. O 
banco emissor entrega os documentos ao importador que, assim, poderá efetivar o desembaraço da 
mercadoria. O recebimento do pagamento pelo exportador depende apenas do cumprimento das 
condições estabelecidas na Carta de Crédito. É importante notar que as instituições financeiras 
trabalham com documentos e não com mercadorias. P.E., o banco confere os dados do 
Conhecimento de Embarque para verificar se as mercadorias estão de acordo com a descrição 
contida no Crédito Documentário, se o Conhecimento de Embarque for fraudado, não haverá 
responsabilidade do banco.  
 
Carta de Crédito Revogável  
Carta de Crédito que pode ser revogada ou alterada pelo sacado, depois de sua emissão pelo 
banqueiro. Contrasta com a Carta de Crédito Irrevogável.  
  
Carta de Crédito Rotativa  
Carta de Crédito emitida por um valor, renovada automaticamente pelo mesmo valor por 
determinado período. É utilizada para cobrir embarques periódicos em contratos de fornecimento 
longo. Pode ser cumulativa e não cumulativa.  
  
Carta de Crédito Standby  
Um tipo de instrumento de garantia. Originária dos EUA, é hoje utilizada em quase todo o mundo, 
inclusive para assegurar pagamentos de operações comerciais. 
 
Cartão inteligente (smart card)  
Cartão de plástico semelhante ao de crédito, com um chip que armazena informações criptografadas 
para agilização do processo de controle e pagamento. 
  
Carteira de pedidos (on-order stock)  
Total dos pedidos pendentes. 
  
Cartel  
Acordos ou práticas concertadas entre concorrentes para a fixação de preços, a divisão de mercados, 
o estabelecimento de quotas ou restrição da produção e a adoção de posturas pré- combinadas em 
licitação pública. Os cartéis clássicos, por implicarem aumentos de preços e restrição de oferta, de 
um lado, e nenhum benefício econômico compensatório, de outro, causam graves prejuízos aos 
consumidores tornando bens e serviços completamente inacessíveis a alguns e desnecessáriamente 
caros para outros. Por isso, essa conduta anticoncorrencial é considerada, universalmente, uma 
grave infração à ordem econômica existente.  
  
Cartel  
Reunião de produtores independentes, para regular a produção, o preço, e a comercialização, 
maximizar o poder do grupo e limitar a competição.  
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Cartela (skin-pack)  
Filme plástico aderente que envolve o produto embalado. 
  
Cash-to-cash  
Tempo entre o pagamento do cliente final e do pagamento a fornecedores.  
 
Caso fortuito  
Um acontecimento imprevisível e que não depende da vontade humana como, por exemplo, uma 
inundação, um furacão, um raio, etc. 
 
Catalogação de material (material catalogation)  
Consolidação de dados de identificação do material e dos respectivos códigos em publicações 
específicas (catálogos, banco de dados, etc.).  
 
Causa  
Antecedente, o que provocou um acidente ou sinistro.  
  
CBC  
Sigla de Câmara Brasileira de Contêineres.  
 
CCI - Câmara de Comércio Internacional  
Organização não governamental, com sede em Paris, que tem, entre outros objetivos, o de 
desenvolver estudos com vistas a promover a uniformização de costumes e práticas comerciais 
internacionais. 
  
CCI – Câmara de Comércio Internacional  
Organização não governamental, com sede em Paris, que tem, entre outros objetivos, o de 
desenvolver estudos com vistas a promover a uniformização de costumes e práticas comerciais 
internacionais. 
  
CCR - Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos  
Sistema de pagamentos controlado pelos bancos centrais que abrange os países da ALADI e a 
República Dominicana.  
  
CCR – Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos  
Sistema de pagamentos controlado pelos bancos centrais que abrange os países da ALADI e a 
República Dominicana.  
 
CD – Centro de Distribuição (Distribution Center – DC)  
Armazém utilizado para a gestão dos estoques dos produtos a serem distribuídos, englobando 
movimentação, armazenagem, administração, processamento de pedidos e emissão de notas fiscais 
e, em alguns casos, embalagem e etiquetagem. 
  
CDB - Certificado do Depósito Interfinanceiro  
Operação de empréstimo efetuado entre as instituições financeiras, normalmente operações de um 
dia. 
  
CDC - Companhia Docas do Ceará  
Faz parte da Coordenação Nacional do Sistema ANTAQ.  
 
CE  
Conhecimento de Embarque.  
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CE MASTER  
É o CE que é desconsolidado. 
  
CE – Conhecimento de Embarque  
É o documento hábil para a comprovação do valor da remuneração do transporte aquaviário. 
  
Célula (cell)  
Unidade de manufatura constituída de duas ou mais estações de trabalho de máquinas e mecanismos 
de movimentação e pulmões de interconexão.  
 
Central de atendimento (call center)  
Local em que o cliente entra em contato para dirimir todas as dúvidas.  
 
Central de contatos (contact center)  
Central que de atendimento via telefone, fax e internet.  
 
Centralização virtual (virtual centralization)  
Ponto único de contato com fornecedores e clientes, que atua com o ambiente externo como se 
tivessem centralizadas. 
 
Centro de Agrupamento (groupage centre)  
Local onde se efetua o agrupamento, reagrupamento ou desagrupamento de cargas.  
 
Centro de competência (competency center)  
Área essencial e estratégica da empresa.  
 
Centro de desconsolidação (de-consolidation center)  
Armazém em que a carga entra em lotes completo e saem em pequenas quantidades.  
  
Centro de Distribuição (CD)  
É um armazém no qual se realiza a gestão dos estoques de mercadorias na ótica física. As atividades 
englobam recepção, expedição, armazenagem de mercadorias, administração de emissão de notas 
fiscais, conhecimentos de transporte, documentos e, em alguns casos, agregação de valor (físico) 
como a colocação de embalagens e rótulos de kits comerciais (compre dois e leve três, por 
exemplo).  
 
Centro de distribuição (DC - distribuition center)  
Armazém em que se realiza a gestão dos produtos para a distribuição: armazenagem, administração, 
processamento de pedidos, emissão de notas fiscais e em alguns casos, embalagem e etiquetagem 
dos produtos. 
  
Centro de distribuição (DC - distribution center)  
Armazém em que se realiza a gestão dos produtos para a distribuição: armazenagem, administração, 
processamento de pedidos, emissão de notas fiscais e em alguns casos, embalagem e etiquetagem 
dos produtos. 
  
Centro de separação de cargas (load sortation center)  
Armazém de recebimento de cargas para separação e expedição para o destino final. 
  
Centro logístico (Logistic center)  
Centro de distribuição com serviços operacionais, agregando valor aos produtos que processa. 
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CEO – Chief Executive Office  
Principal executivo de uma empresa. 
 
Certificado de Inspeção Sanitária  
Certificado emitido pelas autoridades sanitárias para atender à regulamentação sanitária nos países 
importadores, indica que o embarque foi inspecionado e encontra-se em boas condições, sem risco 
de doença ou outra infeção parasítica. 
  
Certificado de Origem  
Documento exigido por alguns países, certificando a origem do bem que especifica.  
 
Certificado de recebimento do expedidor (FCR - forwarder certificate of receipt)  
Certificado de posse dos produtos com instruções para entrega ao destinatário. 
 
Certificado de transporte do expedidor (FCT - forwarder certificate of transport)  
Certificado de encaminhamento dos produtos ao seu destino. 
  
Certificado Digital  
É a parte pública da sua ID Digital. Ele contém o seu nome e outras informações de identificação. 
Contém também a chave pública, que está matematicamente relacionada à chave privada. Ao usar 
seu Certificado Digital, outras pessoas podem comprovar que você tem a sua chave privada, e 
portanto, deve ser realmente quem você diz ser. 
 
CFR - Cost and Freight (Custo e Frete - Porto de Destino designado)  
Nesse termo, o vendedor assume todos os custos anteriores ao embarque internacional, bem como a 
contratação do frete internacional, para transportar a mercadoria até o porto de destino indicado. 
Destaque-se que os riscos por perdas e danos na mercadoria são transferidos do vendedor para o 
comprador ainda no porto de carga (igual ao FOB, na ship`s mail). Assim a negociação (venda 
propriamente dita) está ocorrendo ainda no pas do vendedor. Esse termo pode ser usado no 
transporte aquaviário (marítimo, fluvial ou lacustre) (v. Incoterms).  
  
CGC (foi mudado para CNPJ - Cadastro Nacional Pessoa Jurídica)  
Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda. 
  
CGCE - CLASSIFICAÇÃO DAS GRANDES CATEGORIAS ECONÔMICAS  
Código que classifica a categoria econômica a qual pertence a mercadoria. A CGCE foi elaborada 
pelo escritório de estatística das Nações Unidas para atender a necessidade de informações sobre o 
comércio internacional segundo categorias econômicas mais abrangentes. Em seu maior nível de 
agregação, ela está dividida nas seguintes categorias. básicas: alimentos e bebidas, insumos 
industriais, bens de capital, bens de consumo durável, semidurável e não-durável. 
  
Chapa (lumper)  
Contratado independente que auxilia no carregamento e descarregamento da carga. 
  
Chargesb  
Despesas em geral. Na mensagem SWIFT 700, indica quais as despesas que deverão ser absorvidas 
pelo Beneficiário e/ou pelo Tomador. Caso não haja indicação, as despesas correrão por conta do 
Tomador. 
 
Charter Party Bill of Landing  
Conhecimento de Embarque de Afretamento. Documento emitido sob um contrato de afretamento. 
 



 

 39 

Chassi combinado (combination chassis)  
Chassi que pode transportar um contêiner de trinta ou quarenta pés ou combinação de contêiners 
menores. 
  
 
Chassis  
Armação dos reboques dos caminhões sem o jogo de rodas. 
 
Chief Officer ou Mate  
Tp. Primeiro oficial ou imediato.  
  
CI - Comprovante de Importação - Certificado de origem  
Documento emitido pelo SISCOMEX após o registro do desembaraço da mercadoria importada e 
que permite ao importador retirá-la do recinto alfandegado. 
  
Ciclo de fabricação (manufacturing cycle)  
Período entre o recebimento da matéria-prima e o envio do produto ao cliente final. 
 
Ciclo de vida do produto (product life cycle)  
Período entre a data de introdução e a data final de um produto no mercado. 
  
CICS - Customer Information Control System  
Sistema de controle de informações aos usuários. 
  
CIDE - Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (Petróleo e Derivados)  
Imposto que incide sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural 
e seus derivados, e álcool etílico combustível. A CIDE entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 
2002, como pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, de gás natural e 
seus derivados e de derivados de petróleo; financiamento de projetos ambientais relacionados com a 
indústria do petróleo e do gás; e financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. 
Incidente sobre remessa de importâncias ao exterior. 
  
CIDETI - Comissão Coordenadora de Implantação e Desenvolvimento do Transporte Intermodal  
Criada por Decreto presidencial de nº 80.107, de 9 de agosto de 1077, com a finalidade de 
coordenar e sugerir medidas relativas ao transporte de mercadorias, internacional ou nacional, 
quando efetuado em unidade de carga, competindo-lhe, inclusive: proceder a estudos sobre a 
legislação nacional e estrangeira referente ao transporte internacional de carga unitizada, 
promovendo a atualização e aprimoramento das normas vigentes; promover a harmonia das 
providências a serem tomadas nas diversas áreas da economia nacional relacionadas com o 
transporte intermodal de carga unitizada; prestar os subsídios necessários à representação brasileira 
em conclaves internacionais. A CIDETI está vinculada ao Ministro de Estado dos Transportes, e 
tem sua Secretaria Executiva na estrutura do Ministério dos Transportes, para atender às atividades 
de apoio técnico e administrativo.  
  
CIF - Cost Insurance and Freight (Custo, Seguro e Frete - Porto de chegada indicado)  
Condições dos Incoterms 2000, em que a cotação dada para a mercadoria vendida inclui seus custos 
mais o frete e o seguro até o porto de chegada. Exemplo: CIF Santos - inclui o custo da mercadoria, 
mais o seguro e o frete até o porto de Santos. Termo utilizado exclusivamente no transporte 
marítimo. A responsabilidade do vendedor cessa assim que a mercadoria transpõe a armada do 
navio. (v. Incoterms). 
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Cinta (stringer)  
Cinta de 5 a 10 cm de largura usada para prender a carga nos paletes. 
  
Cintamento (strapping)  
Fita fina utilizada para segurar a carga no palete. 
  
CIP - Corriage and Insurance Paiol To  
Transporte e seguros pagos até local de destino. Nesse termo, o vendedor tem as mesmas 
obrigações definidas no CPT e, adicionalmente, arca com o seguro contra riscos de perdas e danos 
da mercadoria durante o transporte internacional. O comprador deve observar que no termo CIP o 
vendedor é obrigado apenas a controlar seguro com a cobertura mínima, posto que a venda 
(transferência de responsabilidade sobre a mercadoria) se processa no país do vendedor. Esse termo 
pode ser usado em qualquer modalidade de transporte, inclusive multimodal. (v. Incoterms). 
 
CKD (Completely Knocked Down)  
Sigla utilizada quando um produto é transportado de um conceito criado na indústria 
automobilística para exportação de veículos completos na condição CKD montagem no destino. 
Hoje se utiliza o conceito CKD para outros tipos de produto como fogões por exemplo. 
  
Classe mundial (world class)  
Ser o melhor no seu ramo de negócio. 
  
Classificação (assorting)  
Separação de itens nas categorias que os clientes finais necessitam. 
  
Classificação 123 (123 classification)  
Similar à classificação ABC, utilizando o critério da facilidade de obtenção. O item 1 é o mais 
complexo. 
  
Classificação ABC  
(v. Curva de Pareto). 
 
Classificação ABC (ABC classification)  
Uso da análise de Pareto para classificar itens e produtos nas categorias A, B e C, com base em 
critérios como demanda e valor. A categoria A é formada por um pequeno grupo de produtos, 
responsável pelo consumo total ou de grande parte da produção e que, por isso mesmo, exige o 
máximo de atenção. A categoria B é formada por grupos de produtos intermediários. A C, por sua 
vez, é representada por um grupo de produtos cuja participação no consumo ou no valor da 
produção é pequena dispensando, por isso, maior atenção. 
  
Classificação gus (gus classification)  
Classificação dos produtos em três categorias: G (geral): produtos que podem ser necessários em 
vários centros de operações; U (única): produtos que são usados somente em um centro de 
operação, mas em vários produtos; S (específica): produtos usados em outro de nível mais elevado, 
cuja aquisição pode ser feita por unidade. 
  
Classificação PQR (PQR classification)  
Similar à classificação ABC, utilização do critério da popularidade de movimentação dos itens. O 
item P é o mais popular. 
  
Classificação uniforme de frete (uniform freight classification)  
Sistema de classificação de produtos similares em categoria de taxas específicas.  
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Classificação XYZ (XYZ classification)  
Similar à classificação ABC, utilizando o critério da criticidade. O item Z é o mais crítico. 
  
Clean bill of landing - Conhecimento de embarque limpo  
Documento (recibo) emitido pelo transportador indicando que as mercadorias foram recebidas em 
aparente ordem e condições, sem danos ou outras irregularidades. Entende-se que a mercadoria foi 
conferida e acha em ordem pelo transportador. 
  
Clintagem  
Tp. Sistema pelo qual vários volumes são presos por meio de cintas, arames ou fitas, formando uma 
unidade de carga. Usada para tábuas de madeira, compensado, fardos, amarrados, etc  
 
CLM - Council of Logistics Management  
Associação norte-americana para a promoção da logística e cadeia de abastecimento. 
  
CLP - Controlador lógico programável (PLC - programmable logic controller)  
Dispositivo eletrônico programado para testar o estado dos dados de input no processo e determinar 
linhas de ajuste. 
  
Cluster  
Concentrações geográficas de empresas interligadas que atuam num mesmo setor de fornecedores 
especializados, provedores de serviços e instituições associadas, tendo em comum, além da 
localização, a contribuição para o desenvolvimento de produtos dessa região. São norteadas por 
princípios como a cooperação, a complementariedade, o senso de comunidade e a competição. 
  
CMN - Conselho Monetário Nacional  
Um dos órgãos responsáveis pela condução da política de comércio exterior, criado pela Lei 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964. Entidade superior do Sistema Financeiro, órgão normativo por 
excelência, não lhe cabendo funções executivas, é o responsável pela fixação das diretrizes da 
política monetária, creditícia e cambial do país. 
  
CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear  
Autarquia federal criada em 10 de outubro de 1956, vinculada ao Ministério de Ciência e 
Tecnologia. Como órgão superior de planejamento, orientação, supervisão e fiscalização, estabelece 
normas e regulamentos em radioproteção, além de licenciar, fiscalizar a atividade nuclear no Brasil. 
A CNEN desenvolve ainda pesquisas na utilização de técnicas nucleares em benefício da sociedade. 
O CNEN, é credenciado pelo Sistema SISCOMEX para ser Órgão Anuente de Liberação de LI - 
Licenciamento para importações e exportações de produtos nucleares e afins, tendo sido, em 2004, 
o décimo terceiro maior Órgão Anuente, com 4.305 liberações. 
  
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
É um documento obrigatório exigido pela SRF para toda Pessoa Jurídica. 
  
CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  
Criado em 15 de janeiro de 1951, é uma Fundação para o apoio à pesquisa brasileira vinculada ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT. Contribui diretamente para a formação de pesquisadores 
(mestres, doutores e especialistas em várias áreas de conhecimento). O CNPQ é, desde a sua criação 
até hoje, uma das maiores e mais sólidas estruturas pública de apoio à Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CT&I) dos países em desenvolvimento. É credenciado pelo Sistema SISCOMEX para ser 
Órgão Anuente de Liberação de LI - Licenciamento para importações e exportações de produtos, 
aparelhos, e afins destinados a pesquisas científicas, tendo sido, em 2004, o oitavo maior Órgão 
Anuente, com 23.043 liberações. 
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CO – Customership  
Medição do desempenho do valor real de produtos e serviços do fornecedor para o cliente, baseada 
em índices estabelecidos pelo cliente. 
  
Co-carregamento (co-loading)  
Carregamento no caminho de carga de outro embarcador para o mesmo destino da carga que já está 
sendo transportada. 
  
Co-Makership  
Relacionamento a longo prazo com base em confiança mútua. 
 
Co-opetição (co-opetion)  
Cooperação entre concorrentes para atender necessidade específica de um cliente ou aproveitar um 
nicho de mercado. 
 
COANA/SRF/MF - Coordenação Geral do Sistema Aduaneiro  
Planeja e coordena as atividade relativas ao comércio exterior, cabendo-lhe expedir orientação 
normativa destinada a uniformizar os procedimentos aduaneiros.. 
  
Cobertura abrangente de distribuição (widespread distribution coverage)  
Capacidade de atingir uma determinada região de distribuição. 
 
Cobertura Cambial  
Significa que a operação tem um valor comercial em moeda estrangeira e que deverá ser realizado o 
fechamento de contrato de câmbio, seja de compra ou de venda. Código da natureza cambial, 
conforme a tabela "Cobertura Cambial", administrada pelo BACEN. 
 
Cobertura seletiva de distribuição (selective distribution coverage)  
Capacidade de atingir clientes selecionados ou exclusivos. 
  
Cobrança  
É regulamentada pela publicação ICC (Câmara de Comércio Internacional), Brochura 522 e pelo 
BACEN internamente. É a operação em que os bancos irão encaminhar ou receber do exterior ou 
para o exterior documentos de embarque para que seja efetuada a cobrança (solicitação de 
pagamento) ao importador ou responsável. Os bancos intervenientes numa cobrança não assumem 
obrigações ou responsabilidades pelas conseqüências que decorrem de atrasos nas comunicações 
interpretações de sua atividade e opinião de boa fé com razoável controle. 
  
Cobrança antecipada (advanced charge)  
Aquela feita pelo transportador a um agente ou outro prestador de serviço de transporte, geralmente 
para pagamento de tarifa e despesas extras de expedição. 
  
Cobrança na entrega (COD - colect on delivery)  
Serviço oferecido pelas transportadores em que o embarcador autoriza o motorista a cobrar uma 
quantia como condição de entrega. 
  
Cobrança única (upcharge)  
Prática de alguns operadores logísticos de cobrarem um valor único para todos os serviços 
prestados, ao invés de cobranças individuais para cada serviço. 
 
CODESP - Companhia Docas do Estado de São Paulo  
Faz parte da Coordenação Nacional do Sistema ANTAQ. 
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Codificação de material (material codification)  
Códigos alfanuméricos, agrupados ou individualizados sob as denominações: código de grupo, 
código de subgrupo, código de identificação. 
  
Código de Barras (Bar Code)  
Método de classificação de dados alfanumérico partida rápida e precisa. Os códigos de barra são 
constituídos de seqüência de barras e espaços.  
Código de unidade de distribuição (distribution unit numer – DUN)  
Código de barras, com dígito correspondente à etapa logística relacionada com a distribuição física. 
  
Código do Produto de Exportação e/ou Importação  
Qualquer operação de comércio exterior terá que constar o código NCM/SH (Item Tarifário), sendo 
que a definição de tal código é de competência legal do DINOM/COANA/SRF/MF. 
 
CÓDIGO NALADI/SH  
Nomenclatura aplicada entre os países da ALADI com a finalidade de identificar os produtos a 
serem intercambiados, surgida da adaptação do Sistema Harmonizado de Designação e codificação 
de Mercadorias (SH) às necessidades e realidades comerciais e produdivas dos membros desse 
bloco comercial. A codificação tarifária dos produtos na NALADI/SH figura em 8 dígitos 
numéricos, com base no SH. 
 
Código universal do produto (universal product code – UPC)  
Código de barras para identificação dos consumidores, tipicamente escaneado para uso em vendas a 
varejo. Comum nos Estados Unidos. 
 
COFINS - Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social  
As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de 
renda, inclusive as empresas públicas, as sociedades de economia mista, suas subsidiárias e as 
pessoas jurí-dicas a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, devem apurar a 
contribuição para financiamento da seguridade social COFINS, em conformidade com a Lei 
Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991 e alterações posteriores, especialmente as 
introduzidas pela Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e pela Medida Provisória nº 1.807, de 
29 de janeiro de 1999, e reedições. 
  
COFIS - Coordenação do Sistema de Fiscalização  
Planeja e coordena as atividades de fiscalização dos tributos e contribuições federais, exceto as 
relativas aos impostos incidentes ao comércio exterior. 
  
Colaboração (collaboration)  
Orientação com base em metas comuns de profissionais e departamentos. 
  
Coleta programada (milk-run)  
Retirada de mercadorias programadas.  
 
Coletor  
Equipamento para leitura ótica (scanner em inglês) de códigos de barras para o reconhecimento de 
volumes centro de compras. Em conjunto com um sistema de rádio freqüência de Administração de 
Armazéns, constitui-se numa das ferramentas para operações de alta velocidade em distribuição. 
 
Colis postaux  
Remessa internacional.Remessa internacional. 
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Collapsible  
Contêiners desmontáveis construídos para facilitar o seu transporte quando vazios. Uma vez 
desmontados, cinco unidades modulares desses contêiners perfazem ou ocupam o espaço de um. 
 
Colocar pedido contra contrato (place an order against contract)  
Solicitação de pedidos de um fornecedor com base em acordo, sem necessidade de documentação 
completa, como transações de pedido e outras. 
  
Combinação de pedido (order pooling)  
Agrupamento de um ou mais pedidos adquiridos de um ou mais fornecedores. 
 
Comboio (train)  
Comboio utilizado para a movimentação de materiais entre prédios, departamentos e seções. 
 
Comércio Exterior  
É a relação direta de comércio entre dois países ou blocos. São as normatizações com que cada país 
administra seu comércio com os demais, regulando as formas e deliberações para viabilizar esse 
comércio. Razões que levam uma empresa a ingressar no Comércio Exterior: alternativa de 
mercado; reduções de custos; reduções de tributos; aprimoramento na qualidade; tecnologia, em 
geral, da empresa; informações e tendências de mercado; oportunidades vislumbradas. 
 
Comércio Internacional  
É o intercâmbio de bens e serviços entre países, resultante das especializações na divisão 
internacional do trabalho e das vantagens comparativas dos países. Fatores que contribuem para 
decisão de inspeção em um mercado alvo: grau de modalidade dos fatores de produção; natureza do 
mercado; existência de barreiras aduaneiras e outras restrições; distâncias; variações monetárias e 
de ordem legal. 
 
Comissão de agência (agency fee)  
Valor pago ao agente portuário pelo armador ou operador do navio. 
 
Comissão de Agente  
Remuneração dos serviços prestados por um ou mais intermediários para a concretização de uma 
transação comercial. 
  
Comissários de avarias  
Profissional designado para realizar a apuração da causa, natureza e extensão da avaria. 
  
Commodities  
Títulos correspondentes a negociações com produtos agropecuários, metais, minerais e outros 
produtos primários nas bolsas de mercadorias. Esses negócios se referem à entrega futura de 
mercadorias, mas não significa necessariamente que há movimento físico de produtos nas bolsas. O 
que se negocia são contratos.. 
  
Commodity  
Produto com especificação comum no mercado e de fácil obtenção. 
 
Compartilhamento de modais (modal share)  
Estatísticas utilizadas incluindo toneladas/km, passageiros e receita. 
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COMPETRO - Confederação Nacional dos Municípios Produtores de Petróleo  
O principal objetivo dessa entidade é integrar os municípios produtores de petróleo e fortalecer os 
interesses em comum. 
  
Compra (purchase)  
Responsabilidade de adquirir produtos e serviços necessários à operação de uma empresa. 
  
Compra auxiliada por computador (computer aided purchasing – CAP)  
Automatização em diversas atividades da compra. 
  
Compra centralizada (centralized purchasing)  
Indivíduo ou departamento da organização que recebe autoridade para efetuar as compras. 
  
Compra da mão para a boca (hand to mouth buying)  
Prática de realizar compras periódicas de lotes pequenos ou com consumo conhecido. Feita em 
períodos em que a empresa busca reduzir seus estoques. 
 
Compra gerenciada pelo fornecedor (VMP - vendor managed purchase)  
Sistema de compras e controle de estoques gerenciado diretamente pelo fornecedor. 
  
Compra por lote fixo (lot purchasing  
Compra de lotes fixos de produtos realizada em períodos variáveis. 
  
Compra por lote fixo (lot purchasing)  
Compra de lotes fixos de produtos realizada em períodos variáveis. 
 
Compra por período fixo (time purchasing)  
Compra de produtos-padrão realizada semanalmente, mensalmente, etc. 
 
Compra sem papéis (paperless purchasing)  
Compra que utiliza sistemas EDI evitando assim documentação impressa. 
 
Comprar ou fabricar (make-or-buy)  
Técnica que decide se a empresa deve fabricar ou comprar determinado item. 
 
Compromisso de Reembolso  
Compromisso de pagamento assumido pelo Banco Reembolsador em um Crédito. 
 
Comprovante de entrega (proof of delivery – POD)  
Documento deixado, juntamente com os produtos, com o consignatário, para verificação do produto 
no recebimento. Pode ser uma cópia do conhecimento de embarque. Há transportadoras que 
costumam, antes de entregar o produto, enviar o comprovante via Correios. 
 
Comprovante de Transação  
Documento que comprova os termos e as condições de um acordo entre o exportador e o 
importador. A fatura pró-forma pode funcionar como um transaction statement, convenientemente 
aceita pelo comprador. 
 
Computador de bordo (on-board computer)  
Computador em um veículo que efetua o cálculo do uso de combustível, eficiência do motorista e 
outros dados. 
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Comunicação de dados via radiofrequência (RF/DC-radio freq data communication)  
Sistema de comunicação através de conexão entre o servidor e terminais, sem uso de papéis.  
  
Comunicação logística (logistic communication)  
Informação de disponibilidade de estoque na colocação de um pedido, com antecipação de dados 
sobre cancelamento e atrasos e entrega projetada. 
  
Concentração Econômica  
Situação na qual um pequeno número de empresas detém parte consirável do capital, investimentos, 
vendas, força de trabalho ou outro elemento que sirva de medida ao desempenho de um setor 
econômico. O grau de concentração é um elemento importante da estrutura econômica do mercado 
e varia desde a concorrência considerada normal (pequena concentração), até o monopólio (grau 
máximo de concentração), passando pelo oligopólio. 
 
Concentração Horizontal  
Concentração que envolve agentes econômicos distintos e competidores entre si, que ofertam o 
mesmo produto ou serviço em um determinado mercado relevante. 
 
Concentração Vertical  
Concentração que envolve agentes econômicos distintos, que ofertam produtos ou serviços distintos 
e que fazem parte da mesma cadeia produtiva. 
 
Concessaão (de serviço público)  
Contrato administrativo pelo qual a Administração Pública delega a outrem a execução de um 
serviço público, para que o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, mediante tarifa 
paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço. 
  
Concessão (de serviço público)  
Contrato administrativo pelo qual a Administração Pública delega a outrem a execução de um 
serviço público, para que o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, mediante tarifa 
paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço. 
  
Concessionária  
Agente econômico que executa o serviço concedido pela Administração Pública. A concessionária 
obriga-se a prestar, ao usuário, serviço adequado, definido pela Lei 8.987/95 (art. 6º) como o que 
satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. A inadimplência da concessionária gera sua 
responsabilidade perante o usuário, mas também é responsável, solidariamente, o poder concedente, 
na medida em que mantém a titularidade do serviço concedido. 
 
Condomínio industrial (industrial condominnum)  
Expressão da indústria de montagem para designar a instalação de unidades avançadas das 
empresas fornecedoras no mesmo terreno da montadora. 
  
Condutas oportunistas  
São condutas verificadas quando uma parte envolvida em um determinado contrato procura 
aproveitar-se, às custas da outra parte, do processo de renegociação do referido contrato. 
  
Conexão (link)  
Método de transporte que conecta os pontos de um sistema logístico. 
  
 



 

 47 

Conexão Ativa  
Significa que está estabelecida a comunicação entre seu equipamento e seu provedor. 
  
Conferência aduaneira  
Ato exercido pela fiscalização que tem por finalidade identificar o importador, verificar mercadoria, 
determinar seu valor e classificação e constatar o cumprimento de todas as obrigações, fiscais e 
outras. 
  
Conferente  
Tp. Controlador. Às vezes é confundido com o planista, mas o controlador verifica os locais a bordo 
em que a carga vai sendo estivada, controlando sua correta localização. Atente-se que uma carga 
estivada em local inadequado poderá resultar em prejuízo quando da desestivagem, pois outras 
cargas terão que ser deslocadas ou removidas para outros porões para que a carga em questão possa 
ser manuseada. 
  
Conferente de balança  
Tp. Utilizado nas movimentações de granéis sólidos em que a mercadoria é quantificada por 
pesagem em balanças. Antes do advento das balanças modernas, que imprimem relatórios 
automáticos, era necessário que um trabalhador permanecesse anotando o peso de cada lote de 
carga. 
  
Conferente-Plano  
Tp. Também chamado de planista, é aquele que, em teoria, elabora o plano de estivagem da carga, 
ou seja, onde e como a carga vai ser estivada. Em teoria, porque o responsável por essa atividade é 
o comandante da embarcação, que responde perante o armador pelos prejuízos que possam advir. 
Algumas vezes, inclusive, os armadores contratam profissionais especializados na elaboração do 
plano de carga ou estivagem (os supercargos). 
  
Conferente-Rendição  
Tp. Conferente que permanece de reserva para o caso de uma substituição eventual de algum 
conferente. 
 
Confiabilidade no processo (process reliability)  
Probabilidade de um processo desempenhar uma função em determinado tempo, sem falhas, de 
modo a auxiliar no planejamento de sua saída total. 
 
Configuração de produto (configuration)  
Características físicas e funcionais de um produto, incluindo sua estrutura. Dados para definição, 
fabricação, teste, instalação e assistência técnica de um produto. 
  
Configurador (configurator)  
Instalação para traduzir necessidades (funções desejadas de aplicação) do cliente nos módulos de 
produção e software, possibilitando a fabricação do produto acabado (caso de uso em sistemas). 
 
Confirmação consolidada (consolidated confirmation)  
Confirmação de inclusão dos produtos na consolidação para determinado embarque. 
 
Confirmação de despacho (confirmation of dispatch)  
Confirmação de que a carga foi transportada para uma unidade, embarcação ou aeronave e que o 
trânsito para o destino já foi iniciado. 
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Confirmação de entrega (delivery confirmation)  
Confirmação dos produtos recebidos. 
 
Confirmação de recebimento (acknowledgement of receipt)  
Notificação do recebimento de algo como produtos, documentos e mensagens entre outros. 
  
Confirmation instructions  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica as instruções para confirmação, ou não, do Crédito. Quando 
menciona o termo confirmação, significa que o emitente está solicitando que o Avisador confirme o 
Crédito; mencionada a palavra without, quer dizer que o Avisador está autorizado a confirmar o 
Crédito, desde que solicitado pelo Beneficiário. (v. Confirmação e Banco Confirmador). 
  
Conhecimento (House), Agregado ou Filhote  
São os Conhecimentos de carga emitidos por agentes consolidados no exterior, relativos a um 
conhecimento genérico. 
  
Conhecimento (waybill)  
Documento oficial utilizado para identificar o embarcador e o consignatário. 
  
Conhecimento da cadeia de abastecimento (supply chain knowledge)  
Dado acessado através da cadeia de abastecimento por empresas nela integradas, para oferecer 
vantagem competitiva (tecnologia e vantagens logísticas). 
  
Conhecimento de carga (consignment note)  
Documento preparado pelo embarcador com detalhes sobre a remessa a ser transportada. 
  
Conhecimento de carga de navegação interna (inland waterway bill of loading)  
Documento de transporte assinado pelo transportador e enviado ao remetente após recebimento dos 
produtos. 
  
Conhecimento de embarque (bill of loading)  
Contrato de transporte que prova o direito sobre a mercadoria, constituíndo-se em documento que 
pode ser utilizado para atender à reivindicação de seguro. 
  
Conhecimento de Embarque com a cláusula - a bordo  
É um conhecimento de embarque em que o transportador atesta que a mercadoria foi colocada a 
bordo de determinado navio. 
  
Conhecimento de embarque completo (through bill of loading)  
Conhecimento de embarque abrangendo os produtos desde o porto de origem até o destino final, 
mesmo que a operação envolva diversas transportadoras. 
 
Conhecimento de embarque consolidado (consolidated bill of loading)  
Conhecimento de embarque para produtos agrupados em grande embalagem ou em contêiner 
fechado. 
 
Conhecimento de embarque governamental (government bill of loading)  
Formulário especial de conhecimento de embarque utilizado pelo governo norte-americano e no 
tráfego militar daquele país. 
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Conhecimento de Embarque Interno Doméstico  
Conhecimento de embarque utilizado para transporte interno no país do exportador pelo 
transportador. 
  
Conhecimento de Embarque Marítimo  
Certifica que o importador confiou ao transportador internacional sua mercadoria para transportar a 
outro país. Diferente do Conhecimento interno (Doméstico). Conhecimento Marítimo vale como 
documento de cobrança. É um Conhecimento Straight quando o comprador obtém esse documento 
apenas identificando perante o transportador. É chamado negociável quando este só é obtido após o 
pagamento da mercadoria, aceita uma cobrança ou cumpre com outras exigências acordadas com o 
vendedor. Compara-se a Air Way-bill, Inland bill of landing, and trough bill of landind) a 
Conhecimento - Aéreo, Conhecimento Interno (Doméstico) e “through” Conhecimento de 
Embarque. 
  
Conhecimento de entrega (acknowledgement of delivery)  
Recibo dado pelo destinatário referente a um serviço especial prestado por transportadoras, de modo 
a comprovar a entrega junto ao embarcador. 
  
Conhecimento de recebimento de pedido (order acknowlegdge)  
Notificação de um fornecedor para cliente que recebeu o pedido. 
  
Conhecimento de Transporte  
Documento emitido pelo transportador, que confirma as mercadorias a transportar e constitui o 
contrato entre o embarcador e transportador, para os diversos transportes, a saber: aéreo (AWB-
Airway bill); ferroviário; marítimo (BL-Bill of Lading); e rodoviário. 
  
Conhecimento de transporte (transportation way bill)  
Preparado pela transportadora, confirmando o recebimento dos produtos, constitui-se em contrato 
de transporte entre ela e o embarcador. 
  
Conhecimento de Transporte Aéreo  
Conhecimento emitido por uma Companhia Transportadora Aérea em que conta o ponto de origem, 
destino, rota, remetente, consignatário, discriminação de bem embarcado, etc, e que acompanha a 
carga. 
  
Conhecimento de transporte aéreo (airway bill – AWB)  
Emitido pela transportadora ou em nome dela, confirmando recebimento dos produtos e 
constituindo-se em contrato de transporte entre ela e o expedidor para carregamento via aérea. 
Outros documentos similares são o DAWB (direct airway bill) e o NAWB (neutral airway bill). 
  
Conhecimento de transporte ferroviário (railroadway bill)  
Conhecido como registro de embarque para cada vagão, cópia do pedido de embarque. Consiste de 
uma lista de informações, com dados sobre peso, número de embalagem e necessidades especiais 
entre outros. 
  
Conhecimento Master ou Genérico  
É o Conhecimento de transporte internacional emitido pelo transportador do percurso internacional 
quando consignatário agente desconsolidador. 
 Conhecimento-padrão (standard bill of landing)  
Tipo de conhecimento diferente daquele uniforme; é usado no sudeste dos Estados Unidos. 
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Conjunto (kit)  
Componentes de um item transferidos para o estoque e posicionados para montagem de conjuntos 
(em geral para reparos). 
  
Consecução do programa (schedule attainment)  
Produção dividida via planejamento, medindo a habilidade de se fabricar apenas um produto para 
satisfazer as necessidades de demanda do cliente. 
 
Consignação (consigment)  
Aquisição de produtos do fornecedor, com a concordância deste na manutenção deles nas 
proximidades do comprador, com o objetivo de disponibilizar estoque em curto período de tempo, 
sem que o cliente tenha que investir diretamente neles. 
 
Consignar  
Confiar ou enviar mercadorias a alguém para que as negocie ou em comissão. 
  
Consignatário  
Aquele a quem se consigna mercadorias. Aquele que recebe em consignação o equivalente do que 
lhe é devido. 
  
Consignee – Consignatário  
Pessoa física ou jurídica indicada no documento de transporte que tem o direito de reclamar os bens 
ao transportador, no destino. Para os efeitos legais, presume-se ser o proprietário da carga. 
 
Consolidação (consolating)  
Agrupamento de pequenas remessas em unidade maior para facilitar o manuseio e reduzir taxas e 
fretes em função de volume maior. 
  
Consolidação de carga (consolating)  
Agrupamento de pequenas remessas em unidade maior para facilitar o manuseio e reduzir taxas e 
fretes em função de volume maior. 
  
Consolidação de embarque (consolidation of shipment)  
Combinação de um número de LCLs e LTLs em vagão ou contêiner. 
  
Consolidação de frete (freight consolidation)  
Agrupamento de expedições para reduzir custos ou aperfeiçoar o transporte. Pode ser feito com 
base na área de mercado (conforme a programação de entregas) ou nos serviços de terceiros, como 
armazéns públicos e agentes de transporte. 
  
Consolidar (consolidate)  
Agrupar, acomodar várias expedições em um contêiner ou veículo. 
  
Consórcio (consortium)  
Cooperação entre duas ou mais empresas para determinado negócio. 
  
Consórcio modular (modular partnership)  
Aliança de empresas para a montagem de componentes de um produto sem o emprego de mão-de-
obra pelo contratante. 
 
Construído sob encomenda (built order)  
Montado sob encomenda. 
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Consumidor-cliente (consumer-customer)  
Diferença entre loja (cliente) e o consumidor (cliente). 
  
Container on Flatcar  
Container sobre um vagão plataforma. 
  
Containership  
Navio porta-contêiner. 
 
Contêiner (container)  
Equipamento para utilização de cargas, internacionalmente padronizado em comprimentos que 
variam de 5, 10, 20, 30, e 40 pés (1 pé = 33 cm). Acessório de embalagem, caracterizando-se por 
ser um contentor, grande caixa ou recipiente metálico no qual uma mercadoria é colocada (estufada 
ou ovada), após o que mesmo é fechado sob lacre (lacrado) e transportado no porão e/ou convés de 
um navio para ser aberto (desovado) no porto ou local de destino. Os tipos mais comuns são: 
contêiner comum - carga geral diversificadas (mixed general cargo), saco com café (cofee bags); 
contêiner tanque - produtos líquidos; contêiner teto aberto (open top) trigo, cimento; contêiner 
frigorífico - produtos perecíveis; contêiner para automóveis - automóveis; contêiner flexível - 
também conhecido como big bag, consiste em um saco resistente utilizado para acondicionamento 
de granéis sólidos; contêiner flat rack - tipo de contêiner aberto, possuindo apenas paredes frontais, 
usado para cargas compridas ou de forma irregular, às quais, de outro modo, teriam de ser 
transportadas soltas em navios convencionais. 
  
Contêiner completo (full container load – FCL)  
O que não pode receber carga enquanto estiver sendo transportado. 
 
Contêiner consolidado (consolidated container)  
O que contém expedições de diferentes de empresas para entrega a um ou diversos destinatários. 
  
Contêiner de transporte aéreo (air cargo container)  
Projeto de acordo com o interior da aeronave, com diversos tamanhos e forma. 
 
Contêiner frigorífico (reefer)  
Aquele que possui sistema de refrigeração, com câmaras frias para preservar de produtos perecíveis 
em baixas temperaturas. 
 
Contêiner graneleiro (bulk container)  
Projetado para transporte de cargas secas, com abertura no teto utilizada para carregamento e outra 
em uma das laterais para o descarregamento. 
  
Contêiner ISO (ISO container)  
Fechado e à prova de intempéries, possui paredes rígidas (uma delas com abertura). Utilizado no 
transporte das mais variadas cargas, atende a todos os padrões relevantes da ISO no momento da 
fabricação e, em sua forma mais simples, recebe o código 00. Possui quatro dimensões (40, 30, 20 e 
10 pés), com capacidade para 30, 35, 20 e 10 toneladas respectivamente. Em termos de composição 
de carga, apresenta contêineres completos (FCL-full container load) e incompletos (LCL-less than 
container load). 
  
Contêineres de conveniência do navio  
Como as embarcações transportadoras de carga contêinerizada gozam de prioridade de atracação na 
maioria dos portos e de menores tarifas portuárias, e mesmo porque a operação portuária é mais 
rápida quando a carga é contêirizada, entre outros motivos, é comum que a armadora determine a 
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estivagem de mercadorias em contêineres, mesmo que o embarcador não tenha solicitado a 
utização, mas por conveniência do serviço. 
  
Contêinerização² (conteinerization)  
Tipo de expedição na qual os produtos colocados em contêiner não sejam movimentados 
isoladamente antes de chegarem ao destino. 
 
Contêinerização¹  
Termo usado para descrever o transporte de mercadorias, originalmente acondicionadas em 
contêineres, com a finalidade de facilitar seu manuseio com equipamento mecânico. O contêiner é 
por definição um recipiente com capacidade mínima de um metro cúbico, fabricado com material 
suficientemente resistente para possibilitar a sua reutilização, munido de dispositivos que o tornem 
de fácil carregamento e descarregamento, devendo também permitir transporte seguro de 
mercadorias soltas e sumariamente embaladas. 
  
Contenedor (container)  
Tipo de recipiente (caixa, rack, berço, caçamba, etc.) utilizado para acomodar qualquer tipo de 
material, com quaisquer dimensões. Os contenedores podem ser rígidos ou flexíveis. 
  
Contenedor colapsível (collapsible container)  
Contenedor cujas partes podem ser rebatidas para redução de seu volume quando transportado 
vazio. 
 
Contenedor desmontável (demountable cargo container)  
Aquele cujas partes podem ser removidas para redução de volume quando vazio. 
 
Contenedor intermediário para granéis (intermediate bulk container)  
Apoiado ou construído em berços empilháveis, movimentado e estocado por meio mecânico. É 
utilizado para acondicionamento de produtos químicos e/ou perigosos. 
  
Contenedor metálico portátil empilhável (portable metal stacking rack)  
Possui estrutura formada por um conjunto de tubos unidos em um perímetro de carregamento 
quadrado ou retangular. 
  
Contenedor padrão (standard container)  
Contenedores dimensionados para uso em estocagem e movimentação, protegendo os produtos de 
avarias e simplificando a tarefa de controle. 
 
Conteúdo declarado (said to contain – STC)  
Termo utilizado para dizer que o transportador, não estando ciente da natureza ou quantidade do 
conteúdo de um recipiente (caixa, contenedor etc), conta com a descrição fornecida pelo expedidor. 
 
Contingência (contingence)  
Correção para minimizar as conseqüências da ocorrência de determinado risco. 
  
Contrabordo  
Usado na locução de a contrabordo de. Ao lado de outra embarcação, com um bordo de uma 
encostado no da outra.  
 
Contramarca  
Submarca. Marca de manuseio. Identifica a origem, o exportador e a classificação do produto. 
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Contrato de Câmbio  
Contrato firmado entre o comprador e vendedor de moeda estrangeira, em que existe a troca do 
valor em moeda estrangeira a enviar ou receber por moeda nacional. A caracterização de 
“Comprador” e “Vendedor” será sempre do ponto de vista do Banco, ou seja, se o Banco está 
vendendo moeda estrangeira a alguém, gerará um contrato de câmbio de venda, se ele estiver 
comprando moeda estrangeira de alguém ele emitirá um contrato de câmbio de compra. 
  
Contrato de fretamento (charter party)  
Contrato pelo qual o responsável pelo transporte concorda em colocar sua embarcação ou parte dela 
à disposição de um comerciante ou expedidor, para o transporte de produtos ou uso por determinado 
aluguel. 
 
Contrato de frete (freight contract)  
Contrato pelo qual o transportador marítimo faz o agendamento das cargas antes da chegada do 
navio, o que possibilita um carregamento mais eficiente. Geralmente é utilizado para granéis. 
 
Controle da vida de prateleira (shelf life control)  
Uso de sistema FIFO ou FEFO para minimizar a obsolescência do estoque. 
 
Controle de atividade da produção (production activity control)  
Técnica de medição ou avaliação de etapas do processo produtivo. 
 
Controle de chão-de-fábrica (shop floor control – SFC)  
Atividade de encaminhamento, programação e envio de trabalho a ser realizado no chão de fábrica, 
com prioridade para cada tarefa, registro de todo o material em processamento e transmissão de 
dados e informações sobre as condições das ordens de trabalho em comparação com o plano de 
gestão da produção. 
 
Controle de entrada/saída (input/output control)  
Técnica de controle da capacidade, em que o resultado real de um certo trabalho é comparado com 
o desenvolvido no planejamento das necessidades de capacidade. 
  
Controle de estoque determinístico (deterministics inventory control)  
Tipo de sistema de controle de estoque, com variáveis e parâmetros conhecidos ou calculados com 
segurança, tempo de reabastecimento constante e independente da demanda. 
 
Controle de estoques (inventory control)  
Utilização de métodos estatísticos para modelar a demanda e lead times experimentados por um 
item ou grupo de itens em estoque. 
 
Convenção sobre Transporte Multimodal Internacional de Cargas  
Iniciados nos primeiros anos da década de 30, os trabalhos para regulamentação do transporte 
multimodal internacional continuaram sendo estudados pelo International Institute for the 
Unification of Private Law (Unidrroit), pela International Chamber of Commerce (ICC) e pelo 
International Maritime Committee (CMI). As diretrizaes básicas para a regulamentação, já naquela 
época, eram a simplificação da documentação, unificando-a, e o desejo de assegurar que, nos casos 
de perda, dano e demora, o dono da carga ou o expedidor pudessem reclamar contra uma única 
pessoa, que seria responsável por todo o transporte, ao invés de reclamar contra agentes ou contra 
os vários transportadores envolvidos. Em 1969, após duas reuniões promovidas pela Economic 
Comission for Europe (ECS) e pela Unidroit, obteve-se um projeto de Transporte Combinado de 
Mercadorias (TCM Convention), que todavia sofreu muitas emendas e ficou inaproveitado, at que 
pela resolução nº 1.734 de 10 de janeiro de 1973, o Conselho Econômico e Social das Nações 
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Unidas (Ecoososc) determinou à Unctad que criasse um Grupo Preparatório Intergovernamental 
para elaborar o projeto da Convenção sobre Transporte Multimodal. A Unctada, através da 
resolução 96 XII), de 10 de maio de 1973, criou aquele grupo, com a participação de 68 países 
membros, sendo promovidas seis sessões entre outubro daquele ano e março de 1979. O texto da 
convenção, com 40 artigos, foi aprovado até o seu artigo 15º, numa reunião diplomática com 86 
países membros, realizada na Unctad em novembro de 1979, sendo totalmente aproveitado numa 
segunda reunião do gênero ocorrida em maio de 1980, com a participação de 84 países. E, desde 1º 
de setembro de 1980, foi o texto da Convenção depositado na Secretaria Geral das Nações Unidas, 
em NY, para receber ratificações dos países membros da ONU durante o período de 12 meses, já 
encerrado e, findo o qual, havendo um mínimo de 30 países ratificantes, a Convenção foi posta em 
vigor. 
 
Conversão (conversion)  
Processo de apropriação de todas as partes de um embarque para o transportador, para recuperação 
de fretes não pagos. 
 
Convés  
Tp. Designa os pisos da embarcação acima do costado. Convés principal é, geralmente, onde se 
localiza o portoló.  
  
Cookies  
Arquivos na internet, normalmente ocultos, que armazenam informações sobre o usuário e seu 
comprador. Os cookies permitem distinguir um computador de outro, identificar um usuário e 
analisar seus hábitos. 
 
Corporação Multinacional  
Empresa com subsidiárias e filiais em mais de um país, ou seja, multinacional. 
  
Corredor (aisle)  
Espaço para tráfego de pessoal, material e/ou equipamentos. 
  
Correia (belt)  
Componente de um equipamento de transporte contínuo. 
 
Corrida de produção (running)  
Utilização de todas as ferramentas, processos, equipamentos, instalações e tempo de ciclo produtivo 
na fabricação de um produto. 
  
Costado  
Tp. Parte do casco do navio acima da linha d`agua. A expressão ao costado dos navios refere-se as 
atividades desenvolvidas na beira do cais junto ao costado do navio.  
 
Cota (allotment)  
Compartilhamento da capacidade de um meio de transporte destinado a uma parte específica. 
  
Cota (quota)  
Sistema de controle das importações, exportações, produção, determinando limitação específica. 
 
COTAC - Comissão de Coordenação do Transporte Aéreo Civil  
No âmbito do Departamento de Aviação Civil, é responsável pelo processamento e análise dos 
pedidos de exportação e importação de aeronaves civis, motores, turbinas e demais componentes 
aeronáutico. Entre suas competências, encontram-se analisar os processos de: importação de 
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aeronaves e componentes aeronáuticos, exportação de aeronaves, revisão de aeronaves e seus 
componentes aeronáuticos no exterior. A COTAC, é credenciada pelo Sistema SISCOMEX para ser 
Órgão Anuente de Liberação de LI - Licenciamento para importações e exportações de produtos 
aeronáuticos, tendo sido, em 2004, o nono maior Órgão Anuente, com 16.208 liberações. 
 
COTEC - Coordenação Geral de Tecnologia e de Sistemas de Informação  
Formula e coordena a proposta de política de informática e as atividades decorrentes e administra os 
sistemas de informação e os contratos firmados com os fornecedores dos serviços de importação. 
 
COTEC/SRF/MF – 
Coordenação Geral de Tecnologia e de Sistemas de Informação da SRF (Secretaria da Receita 
Federal)  
Formula e coordena a proposta de política de informática e as atividades decorrentes e administra os 
sistemas de informação e os contratos firmados com os fornecedores dos serviços de importação. 
 
CPF - Cadastro de Pessoa Física  
É um documento obrigatório exigido pela SRF para toda pessoa física. 
 
CPT - Carriage Daid To  
O vendedor é responsável pelo transporte da mercadoria até o destino indicado. Qualquer despesa 
adicional corre por conta do comprador, a partir do momento em que a mercadoria for entregue à 
custódia do transportador. (v. Incoterms). 
  
Credenciamento  
Tp. Forma de contratação prevista na legislação anterior que permitia que um trabalhador ficasse 
permanentemente à disposição de um tomador de mão-de-obra, sem vínculo empregatício e sem 
participar do rodízio.  
  
Crédito  
O mesmo que crédito documentário e carta de crédito. 
  
Crédito Diferido ou Crédito por Pagamento Diferido  
Trata-se de crédito com pagamento a prazo, sem emissão de saque. É utilizado, principalmente, nos 
países onde a tributação alcança a emissão de saques a prazo. 
  
Crédito Direto (Straight credit)  
É o crédito que tem como Banco Designado o próprio Banco Emitente. Nenhum outro Banco está 
autorizado a pagar, aceitar ou a negociar o referido crédito. O crédito é restrito ao próprio Banco 
Emitente. 
 
Crédito Documentário  
Trata-se de compromisso bancário de pagamento condicionado, emitido por um banco (Banco 
Emitente), por conta e ordem de um Tomador (em regra, o comprador), em favor de um 
Beneficiário (geralmente o vendedor). O Banco Emitente assume o compromisso de pagar certa 
quantia, à vista ou a prazo ao Beneficiário, desde que este comprove, documentalmente, ter 
cumprido todos termos e condições indicados no referido instrumento. O mesmo que carta de 
crédito. 
 
Crédito Irrevogável  
Crédito que só pode ser emendado ou cancelado com a anuência das partes envolvidas. Trata-se de 
compromisso firme do Banco Emitente e do Banco Confirmador, se houver. 
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Crédito Livremente Negociável  
Diz-se do Crédito que permite ao Beneficiário apresentar os documentos a qualquer banco (credit 
available with any bank). 
  
Crédito por Aceite (utilizável por aceite)  
Crédito com pagamento a prazo. É apresentado um saque pelo Banco Emitente ou outro sacado 
indicado no Crédito, será pago no seu vencimento. Usualmente é descontado no ato da 
apresentação. 
 
Crédito por Negociação  
Crédito em que o pagamento é efetuado ao beneficiário, contra os documentos em ordem. O banco 
negociador “compra” o risco da operação. Atribui valor aos documentos. 
 
Crédito por Pagamento) (Utilizável por..)  
Trata-se de crédito para pagamento à vista. É o mesmo que Ordem de Crédito por Pagamento. 
 
Crédito Restrito  
Aquele que indica o banco (Nominated Bank/Banco Designado) ao qual os documentos devem ser 
apresentados. 
 
Crédito Revogável  
Crédito que pode ser ser cancelado ou emendado sem prévia anuência do Beneficiário, e quando já 
utilizado. 
 
Crédito Rotativo  
Aquele que se reabilita após a sua utilização, permitindo ao Beneficiário sucessivas utilizações, sem 
necessidade de qualquer emenda. 
 
Crédito tributário  
Montante do tributo devido à Administração Pública.. 
  
Crew – Tripulação  
Tp. Também pode designar um tripulante.  
 
Criptografado  
Mensagem ou ficheiro com o conteúdo codificado, indicado, impedindo deste modo a sua leitura 
por utilizadores não autorizados. 
  
Cros-docking¹  
Sistema no qual os bens entram em um centro de distribuição (CD), sem ali serem armazenados. 
Permite aumentar o giro dos estoques. Pode englobar recebimento, separação e roteirização de 
diversos produtos num mínimo intervalo de tempo, podendo envolver atividades que agregam valor 
físico com etiquetagem e re-embalagem. 
  
Cross-docking²  
Sistema de expedição de pedido imediato ao recebimento para evitar a estocagem. Recebimento de 
pedido em um armazém para outro, que consolida as cargas e as despacha. O processo abrange 
recebimento, separação, roteirização e despacho de produtos no mínimo intervalo de tempo, 
podendo envolver atividades que agregam valor, como reembalagem e etiquetagem. 
 
 
 



 

 57 

CRT – Conhecimento Rodoviário Internacional de Cargas  
Conhecimento de embarque rodoviário propriamente dito. Trata-se de um contrato de entrega de 
carga. 
  
CTM- Contrato de Transporte Multimodal  
Documento projetado para unificar os vários utilizados atualmente, e citados na convenção sobre 
Transporte Multimodal Internacional de Cargas; por esse documento, o transportador assumiria a 
responsabilidade, perante o dono da carga, de realizar todo o transporte nas condições estipuladas. 
No Brasil existe o Conhecimento de Transporte Multimodal, regido pela lei 6.288, de 11 de 
dezembro de 1975, com a regulamentação do decreto 80.145, de 15 de agosto de 1977, em seu 
capítulo V. Pode ser emitido por qualquer empresa transportadora nacional legalmente autorizada a 
operar no sistema de transporte intermodal. 
  
CTO - Combined Transport Operator  
É um transitório ou freight forwarder, que oferece o transporte intermodal (door to door). Termo 
sinônimo de Multi Modal Transport Operator (MMTO). 
  
CTPETRO Centro Tecnológico de Petróleo  
Fundo setorial abastecido pelos royaties do Petróleo, de responsabilidade conjunta ANP-MCT e 
operado pela FINEP, destinado ao desenvolvimento tecnológico do setor petróleo e gás. 
  
Cubado (cubed out)  
Espaço relativo ao percentual do volume cúbico do veículo utilizado no transporte.  
 
Cubagem (cubage)  
Volume cúbico usado ou disponível para estocagem ou expedição. 
  
CUCI - CLASSIFICAÇÃO UNIFORME DO COMÉRCIO INTERNACIONAL  
Nomenclatura associada ao código NCM da mercadoria. Está subdividido em seção, capítulo, 
grupo, subgrupo e item. 
 
CUODE - CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO USO OU DESTINO ECONÔMICO DA 
MERCADORIA  
Nomenclatura associada ao código NCM da mercadoria, subdividindo em CUODE, uso/destino e 
grau de elaboração. 
  
Currency code amout  
Na mensagem SWIT MT 700, indica a moeda e o valor do crédito. 
 
Curva de Pareto (Classificação ABC)  
No final do século XIX, o Italiano Vilfredo Pareto notou que a maioria da riqueza dos países é 
controlada por umas poucas pessoas. Posteriormente, verificou-se que esse mesmo raciocínio 
aplica-se a diversos aspectos da atividade empresarial e pode ser conhecido como Curva de Pareto 
80-20 A, B, C. 
  
Custeio baseado em atividades (activity based costing – ABC)  
Método de contabilidade gerencial que proporciona um melhor entendimento a respeito dos custos 
de uma empresa. 
  
Custo anual de aquisição (aquisition annual cost)  
Custo total para a aquisição ou produção de material durante o ano. Seu cálculo é feito pela 
multiplicação da demanda anual pelo custo de aquisição por unidade. 
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Custo anual de manutenção de estoque (stock keeping annual cost)  
Custo total da manutenção de estoque durante um ano. Seu cálculo para um tipo de material é feito 
multiplicando-se o nível de estoque médio pelo custo anual de capital. 
  
Custo Brasil  
Denominação genérica dada a uma série de custos de produção ou despesas incidentes sobre a 
produção ou ineficiências, que tornam difícil ou desvantajoso, comparativamente, para o exportador 
brasileiro colocar seus produtos no mercado internacional ou, então, tornam inviável ao produtor 
nacional competir com produtos importados. Tais custos envolvem aspectos legais, institucionais, 
contratuais, tributários, de infra-estrutura, corporativos e concorrenciais. 
  
Custo de aquisição (aquisiton cost)  
Componente do custo administrativo e de suprimento. Corresponde ao preço do fornecedor e dos 
processos para disponibilizar a matéria-prima na empresa. 
  
Custo de armazenagem (warehousing cost)  
Componente do custo de estoque. Abrange os custos gerados pelo armazém (área, instalações, 
equipamentos, estrutura de estocagem, sistemas de movimntação de materiais e mão-de-obra, entre 
outros). 
 
Custo de capital (money cost)  
Custo para manutenção de uma unidade monetária aplicado em determinado período de tempo, 
como um ano. É expresso em percentual (%) sobre o valor do inventário. 
 
Custo de falta (stockout cost)  
Custo da indisponibilidde de estoque de um produto solicitado pelo cliente, podendo implicar perda 
parcial ou total da venda ou até mesmo do cliente. Abrange custos como lucros não auferidos em 
função de venda perdida e pode gerar custos adicionais quando força a urgente reposição, em 
função de compra ou mudança não planejadas. 
  
Custo de mudança de fabricação (changeover cost)  
Custo decorrente de mudança de uma produção.  
 
Custo de obsolescência (obsolescence cost)  
Custo decorrente de um estoque obsoleto, pode ser ampliado para abranger custos de sucateamento 
e inservíveis. 
 
Custo de oportunidade (opportunity cost)  
Taxa de retorno do capital esperada por uma empresa de investimento diferente em sua carteira. 
 
Custo de posse (holding cost)  
Custo relativo a posse de uma unidade ou item no estoque por período tempo. Abrange custos como 
os de capital, taxas, seguro, estocagem, movimentação, administração, perda, obsolescência e 
deterioração. 
  
Custo de re-pedido (reorder cost)  
Custo de colocação de um pedido repetido de um item, externamente a um fornecedor e 
internamente à fábrica. Pode abranger elementos como preparação do pedido, administração, 
transporte, processamento do recebimento, inspeção, além de lotes e outras despesas de produção 
no caso da fábrica. 
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Custo de reposição (supplying cost)  
Correspondente ao processo de suprimentos (custo de materiais no momento em que são entregues 
aos departamentos de clientes de compra para o respectivo uso). Inclui custos de pedido, aquisição, 
transporte, compra, estoque, economia de capital e custo de utilização. 
  
Custo direto (direct cost)  
Custo variável, podendo diretamente atribuído a determinada atividade ou operação, com a 
contabilização de todos os seus custos diretos identificáveis. 
  
Custo do ciclo de vida (life cycle cost)  
Custos reais de cada produto, da sua criação e desenvolvimento inicial até o serviço ao cliente final 
e suporte ao mercado. 
  
Custo do estoque (inventory cost)  
Custo da estocagem dos produtos, geralmente expresso em percentual do valor do inventário (inclui 
custo de estocagem, capital, taxas, segurança e depreciação dos equipamentos). 
  
Custo do pedido (order cost)  
Componente dos custos de suprimento. Custo relativo da estrutura necessária ao funcionamento do 
suprimento (ou custo por cada entrega realizada pelo fornecedor). Abrange custos como os de 
pedido e reclamações de compra, recebimento, controle de qualidade (inspeção de recebimento, 
movimentação de materiais, pagamentos etc). 
 
Custo e frete (cost and freight – C&F)  
Expressão indicativa de que o vendedor assume os custos de transporte até o destino do produto, 
ficando o respectivo risco de perdas e danos por conta do comprador. 
  
Custo fixo (fixed cost)  
Custo invariável em relação ao volume de produção (salários, aluguéis, etc.). 
 
Custo global do fornecimento (global supplying cost)  
Custo de um item, fornecido com qualidade, confiabilidade, tempo de resposta, lotes de 
reabastecimento, falta de aperfeiçoamento, obsolescência, etc. 
  
Custo indireto (indirect cost)  
Custo não associado diretamente a uma atividade ou produção (exemplo: despesas administrativas). 
Custo interno de falha (internal failure cost)  
Custos dos erros antes do produto chegar ao cliente final. Abrange sujeira, falhas de usinagem, 
rejeitos em função de qualidade, peças expedidas erradas e trabalho não realizado. 
  
Custo logístico decrescente (decreasing logistic cost)  
Custo logístico por unidade, decrescente com o volume de embarque, em contraste com o custo 
total. 
  
Custo logístico total (total logistic cost)  
Soma de todos os custos logísticos envolvidos, desde a aquisição de matéria-prima até a 
distribuição ao cliente final. 
  
Custo marginal (marginal cost)  
Custo adicional para a produção de um unidade a mais. 
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Custo padrão (standard cost)  
Custo orçado de uma operação, processo ou produto, incluindo material utilizado, custos de 
fabricação e as despesas gerais. 
  
Custo para atender (cost to serve)  
Custo de atendimento a uma expectativa de nível de serviço ao cliente. 
  
Custo por passagem (cost-pass through)  
Sistema de divisão de custos, no qual o custo parcial de um palete é transferido do comprador para 
o recebedor da carga. 
  
Custo por unidade estocada (inventoried cost per unit)  
Custo que representa o valor dos produtos, incluindo o preço de compra e os custos de transporte. 
No caso de produtos fabricados dentro da empresa, inclui os custos inerentes a esse processo. 
 
Custo total da distribuição (total cost of distribution)  
Soma dos custos de compra, transporte e estocagem dos produtos acabados em movimento, a partir 
do final da produção. Abrange os custos diretos e indiretos, o que pode representar mais de 50 
diferentes elementos de custos logísticos. 
 
Custo total de propriedade (total cost ownership)  
Soma dos gastos de posse e utilização de um equipamento. Abrange custos de aquisição, 
manutenção, melhorias, atualização, seguro, treinamento, etc. 
 
Custo total de relacionamento (total cost relationship)  
Custos totais da cadeia de abastecimento no relacionamento entre duas empresas. 
  
Custo variável (variable cost)  
Custos operacionais que variam de acordo com a mudança de uma unidade no volume de produção 
(comissões de vendas, material consumido diretamente, etc.). 
  
Custo, seguro, frete (cost, insurance, freight – CIF)  
Expressão idêntica à custo e frete, acrescentada a responsabilidade do vendedor pelo seguro contra 
danos e perdas da mercadoria durante o transporte. 
 
Custo-alvo (target-cost)  
Planejamento do lucro e sistema de gerenciamento de custos, focado nas necessidades e valores dos 
clientes, traduzindo essa preocupação na entrega de produtos e serviços. O termo é empregado 
também para indicar critério para projeto no desenvolvimento de produtos. 
 
Customização em massa (mass customization)  
Capacidade de produção em massa para produtos customizados a um baixo custo e volume elevado. 
 
Custos de Transações  
São os custos que as empresas enfrentam sempre que recorrem ao mercado, ou seja, são custos 
referentes à negociar, redigir e garantir o cumprimento de contratos. Esses custos são geralmente 
comparados com os relacionados à internalização da atividade por uma firma nos processos 
decisórios. 
 
Custos Fixos  
São custos que não dependem da quantidade produzida. 
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Custos Irrecuperáveis ou Afundados(Sunk Costs)  
São custos que não podem ser recuperados quando a empresa decide sair do mercado. A extensão 
dos custos irrecuperáveis depende principalmente: 1) do grau de especificidade do uso do capital; 2) 
da existência de mercados para máquinas e equipamentos usados; 3) da existência de mercados para 
o aluguel de bens de capital; 4) do volume de investimentos necessários para garantir a distribuição 
do produto (gastos com promoção, publicidade e formação da rede de distribuidores). 
 

DAC - Depósito Aduaneiro Certificado  
Regime Aduaneiro especial que permite o depósito, no mercado interno, sob regime alfandegado, 
de produtos já comercializados com o exterior, considerados exportados para todos os efeitos 
fiscais, creditícios e cambiais. 
  
DAD  
Depósito Aduaneiro de Distribuição.  
  
DAE  
Despacho Aduaneiro de Importação e Exportação de Remessas Expressas.  
  
DAF - Delivered at Frotier  
Compete ao vendedor entregar a mercadoria no ponto combinado na fronteira, mas antes da divisa 
do país limítrofe. (v. Incoterms). 
  
Dano  
Avaria sofrida pela carga ou o prejuízo sofrido pelo segurado, em consonância com as condições do 
contrato de seguro.  
  
DARF (Documento de Arrecadação da SRF)  
Documento utilizado para pagamento de tributos federais.  
  
DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)  
Documento utilizado pela SRF para pagamento de tributos federais.  
  
DAS  
Modalidade adotada para o despacho aduaneiro de mercadoria procedente do exterior.  
  
Data de início mais tarde (late start date-LS)  
Última data para início de uma atividade para não atrasar o projeto.  
  
Data de término mais tarde (late finish date – LF)  
Última data para completar uma atividade sem interferir no projeto como um todo. 
  
Data de vencimento da cotação (quotation expiration date)  
Data em que a cotação de preço perde a validade.  
  
Data limite de expedição (ship-age limit)  
Última data de expedição de um produto para o cliente.  
  
Data mais cedo (earliest due date)  
Data em que as atividades de um projeto podem ser executadas o mais cedo possível.  
  
Data mais cedo de início (early start date)  
Data de início mais cedo de uma atividade.  
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Data mais cedo de término (early finish date)  
Data mais cedo de conclusão de uma atividade.  
  
Data mais tarde (late due date)  
Data de execução de uma atividade, o mais tarde possível.  
  
Data mais tarde de início (late start date)  
Data de início de uma atividade, o mais tarde possível, sem alterar o projeto como um todo.   
 
Data mais tarde de término (late finish date)  
Data mais tarde de término de uma atividade, sem alterar o projeto como um todo.  
  
Datafreight Receipt  
Documento que confirma que o contêiner foi recebido para o despacho ou embarque. Assemelha-se 
a um Bill os Lading, porém, não constitui um título de crédito. 
  
Date and place of expire  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica a data e o local de vencimento do crédito para a apresentação 
dos documentos. V. Period for presentation  
 
Date of inssue  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica a data da emissão do crédito. Não deve ser confudido com a 
data da transmissão da mensagem. 
  
Date of issue  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica a data da emissão do crédito. Não deve ser confundido com a 
data da transmissão da mensagem.  
  
DAVI  
Permite à SRF rastrear as operações efetuadas pelos intervenientes aduaneiros. 
  
DCR PARA ZONA FRANCA DE MANAUS  
Identificação de Demonstrativo do Coeficiente de Redução (DCR). Número identificador constante 
do DCR para a Zona Franca de Manaus.  
  
DCS – Departure Control System  
Sistema utilizado para fazer o check-in dos passageiros. Em alguns casos, DCS e ARS referem-se 
ao mesmo sistema, mas geralmente são sistemas diferentes (o ARS transfere dados para o DCS. 
Após o fechamento do vôo, o DCS devolve os dados para o ARS). Note que as companhias aéreas 
às vezes prestam serviços de check-in (usando o próprio DCS) a outras empresas aéreas.  
 
DDE  
Declaração de Despacho de Exportação. 
 
DDP - Delivered Duty Paid (Entregue direitos alfandegários pagos até o local de destino designado)  
Nesse termo, o vendedor somente cumpre sua obrigação de entrega quando a mercadoria tiver sido 
posta em disponibilidade no local designado do país de destino final. O vendedor assume todos os 
riscos e custos, inclusive impostos, taxas e outros encargos incidentes na importação. Ao contrário 
do termo EXW, que representa o mínimo de obrigações para o vendedor, o DDP acarreta o máximo 
de obrigações para o vendedor. O termo DDP não deve ser utilizado quando o vendedor não estiver 
apto para direta ou indiretamente obter os documentos necessários à importação da mercadoria . 



 

 63 

Esse termo pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte, inclusive multimodal. V. 
Incoterms.  
  
DDU - Delivered Duty Um Paid (Entregue Diretos Não Pagos)  
Nesse termo, o vendedor somente cumpre sua obrigação de entrega quando a mercadoria tiver sido 
posta em disponibilidade no local designado do país de destino final. Todos os riscos de perdas e 
danos das mercadorias são assumidas pelo vendedor até a entrega no local designado, à exceção de 
impostos, taxas e demais encargos oficiais incidentes na importação e dos custos e riscos do 
desembaraço de formalidades alfandegárias. V. Incoterms.  
  
DEA  
Depósito Especial Alfandegado. 
 
Dead line  
Prazo limite para entrega da carga para embarque. 
  
Deadline  
Prazo limite para a entrega da carga para embarque. 
  
DEAIN - Delegacia Especial de assuntos Internacionais  
Órgão a quem compete as atividades de tributação e fiscalização concernentes às operações de 
preços de preços de transferência, à tributação em bases mundiais e à valorarão aduaneira, bem 
como as atividades de tecnologia e de sistemas de informação e de programação e logística.  
  
Debênture  
Título emitido por uma sociedade anônima com a finalidade de captar recursos. Pode ou não ser 
conversível em ações.  
  
DECAM  
Departamento de Câmbio.  
 
DECEX/SECEX/MDIC  
Departamento de Operações de Comércio Exterior, da Secretaria de Comércio Exterior, do 
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. É o Órgão gestor do Governo 
Federal da operacionalidade de Comércio Exterior. Possui as competências de: expandir as vendas 
externas brasileiras a patamar coerente com o potencial do país, aperfeiçoar os mecanismos de 
comércio exterior brasileiro e implementar ações direcionadas à  sua simplificação e adequação ao 
ambiente de negócios cada vez mais competitivo. O DECEX é o órgão Coordenador do Sistema 
SISCOMEX Licenciamento para Importação (LI). 
 
DECK  
Convés ou piso do navio. 
 
Declaração de carga (cargo declaration)  
Também chamado, às vezes, de declaração de frete, o termo é aplicado aos documentos conforme 
as especificações exigidas pela alfândega relacionada à carga (frete) transportada. 
  
Declaração de Importação - DI  
Documento base do despacho de importação que deve conter a identificação do importador e da 
mercadoria, a classificação, o valor aduaneiro e a origem da mercadoria, entre outras informações.  
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Declaração de Trânsito Aduaneiro  
Documento que acompanha a mercadoria transferida de um local alfandegado para outro.  
  
Declaração de Transito Aduaneiro Simplificado  
Segue o mesmo esquema do DTA mas, nessa modalidade, a carga tem que ser retirada da zona 
primária em 24 horas no máximo. Foi criada para agilizar a passagem de carga pelo local 
alfandegado, desobstruindo o sistema. 
 
DECON/SECEX/MDIC  
Departamento de Defesa Comercial, da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - É o órgão do Governo Federal responsável em 
defender os interesses brasileiros no que tange a práticas de dumping, subsídios e salvaguardas.  
  
DEFENSA  
Objeto maleável que se coloca ao longo do acostamento do terminal portuário para proteger o casco 
do navio. As defensas marítimas ou portuárias constituem-se em forma de segurança que oferece 
proteção ao terminal portuário na operação de atracação de navios. 
  
Déficit Comercial  
É o déficit que ocorre quando as importações de um país superam as exportações.  
  
DEFIS  
Departamento de Fiscalização do BACEN. 
 
DEFMM  
Departamento do Fundo da Marinha Mercante.  
  
DEFMM – Departamento do Fundo da Marinha Mercante  
Órgão vinculado ao Ministério dos Transportes.  
  
DEINT/SECEX/MDIC  
Departamento de Negociações Internacionais, da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - É o órgão do Governo Federal responsável em 
assessorar o MRE - Ministério de Relações Exteriores em Negociações Internacionais na elaboração 
e acompanhamento dos Acordos Internacionais firmados entre o Brasil e/ou MERCOSUL com as 
demais nações.  
  
Delay  
Atraso, demora. 
  
Delineamento de experimento (design of experiment)  
Processo de estruturação estatística dos estudos válidos em qualquer ciência. Técnica de 
gerenciamento da qualidade utilizada para avaliação do efeito de mudanças controladas e planejadas 
com cuidado, com o objetivo de melhorar os processos de produção. 
  
Demanda (demand)  
Necessidade inerente a um produto ou componente específico, originada de uma série de fontes 
(internas ou externas).  
  
Demanda anormal (abnormal demand)  
Alteração imprevista no nível de pedidos dos clientes. 
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Demanda de armazém (warehouse demand)  
Necessidade de reabastecimento de um item no estoque em um determinado armazém. 
  
Demanda de pico (pick demand)  
Período com quantidade demandada maior em comparação com outro.  
  
Demanda dependente (dependent demand)  
Demanda diretamente associada ou decorrente da estrutura de uma lista de materiais, de outros 
artigos ou produtos finais. Podem ser calculadas, motivo pelo qual não necessitam de previsão.  
  
Demanda duradoura (evergreen demand)  
Demanda por um longo período de tempo.  
  
Demanda durante o lead time (lead time during demand)  
Número de unidades de um material durante o processo ou lead time de renovação de estoque. 
 
Demanda esperada durante o lead time (expected demand during the lead time)  
Demanda média diária multiplicada pelo lead time médio. 
  
Demanda independente (independent demand)  
Necessidade de um item não relacionada a outros. 
  
Demanda instável (instable demand)  
Demanda por um material que possui padrão irregular de intervalo a intervalo.  
  
Demanda interfábricas (interplant demand)  
Necessidade de uma fábrica por um material ou peça produzida por uma de suas divisões ou por 
outra empresa. 
  
Demanda irregular (lumpy demand)  
Entrada irregular de pedidos que provocam picos e quedas na demanda da fábrica.  
  
Demurrage  
Adicional cobrado do embarcador ou consignatário, em função do excesso de tempo de uso 
permitido de determinado equipamento.  
  
Demurrage ou Sobreestadia  
Multa determinada em contrato, a ser paga pelo contratante de um navio, quando este demora mais 
do que o acordado nos portos de embarque ou de descarga. 
  
Densidade (density)  
Característica física de medição de massa de um produto pela unidade de volume. Fator 
considerado importante, desde que a densidade afete a utilização do veículo de uma transportadora. 
  
Densidade de embalagem (packaging density)  
Número de caixas por volume ocupado.  
  
Dependência de entrega (delivery dependability)  
Capacidade para cumprimento de datas e quantidades de entregas previstas de forma consistente.  
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DEPLA/SECEX/MDIC  
Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior, da Secretaria de 
Comércio Exterior, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Órgão 
responsável na coordenação de planejamento e apoio (principalmente em informações estatística) 
para a SECEX, bem como para todo o MDIC e o público externo.  
Depositário  
Administrador do recinto ou local alfandegado. Pessoa Jurídica responsável pelo armazenamento da 
carga internacional em Recintos Aduaneiros das zonas aeroportuárias. 
  
Depósito de contêineres (depot)  
Local para estocagem, recebimento e entrega dos contêineres vazios a operadores ou embarcador. 
  
Depreciação de estoque (inventory writeoff)  
Dedução do valor do estoque na declaração financeira quando um item não é mais vendável devido 
a perdas ou avarias. 
  
DEQ - Delivery Ex Quay  
Mercadoria entregue no cais com direitos pagos no porto de destino designado. V. Incoterms.  
  
DES - Delivery Ex Ship  
Quando o vendedor transfere os bens no porto de destino mencionado a bordo do navio, sem 
estarem descarregados nem desbaraçados para importação, assumindo todas as despesas e riscos 
relacionados com o transporte até aquele porto antes de sua descarga nesse local. 
  
Deságio²  
Diferença para menos, entre o valor nominal e o preço de compra de um título de crédito. 
  
Deságio¹  
Custo financeiro de uma operação (de câmbio). É o juro incidente na operação de exportação. Sob o 
ponto de vista do exportador, é uma despesa. Sob o ponto de vista do Banco representa receita.  
  
Descarregamento  
Ação de descarregar ou retirar uma mercadoria de um veículo transportador.  
  
Desconsolidação (deconsolidating)  
O contrário de consolidação.  
  
Desconsolidação de carga (deconsolidating)  
O contrário de consolidação. 
 
Desconto (rebate)  
Desconto legítimo para a organização que compra em função de quantidade estipulada ou valor em 
espécie em período específico. Prática legal ou ilegal, que consiste na devolução pela transportadora 
de parte do valor do transporte ao embarcador, estimulando este a utilizar a mesma novamente.  
  
Desconto por quantidade comprada (purchase quantity discount)  
Redução de preço em função da compra em grandes quantidades.  
  
Descrição de Preços  
Situação em que uma firma fixa preços distintos, para produtos idênticos, conforme o comprador. 
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Descrição do produto da importação e/ou exportação  
Todo produto necessariamente terá que ter uma descrição dessa mercadoria, sendo que tal descrição 
é de competência legal do DINOM/COANA/SRF/MF.  
  
Deseconomia de escala (scale uneconomy)  
Aumento do custo unitário provocado por volume adicional da saída, além do ponto de melhor nível 
operacional para uma instalação.  
 
Desembaraço Aduaneiro  
Ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência aduaneira, seguido da autorização para a 
entrega da mercadoria ao importador.  
  
Desenvolvimento colaborativo do produto (collaborative product development - CPD)  
Processo que estabelece total definição de produto. Para isso, o software CPD permite que os 
processos incorporem os requisitos de toda a empresa no produto final, a partir das hierarquias de 
sua modelagem, versões, ciclo de vida e interfaces no suporte a tomadas de decisão.  
  
Desenvolvimento colaborativo do produto (collaborative product development – CPD)  
Processo que estabelece total definição de produto. Para isso, o software CPD permite que os 
processos incorporem os requisitos de toda a empresa no produto final, a partir das hierarquias de 
sua modelagem, versões, ciclo de vida e interfaces no suporte a tomadas de decisão. 
  
Desmontagem para expedição (knock-down)  
Desmontagem dos artigos para reduzir o espaço cúbico da expedição.  
  
Desova (wharfing)  
Retirada de itens de um contêiner.  
  
Desovar  
Retirar a carga do contêiner. Contrasta com estufar. 
  
Despachante Aduaneiro  
Profissional que providencia a documentação e acompanha, junto à alfândega, a liberação de 
mercadorias importadas ou a exportar, expressamente autorizado pela empresa interessada.  
  
Despachante aduaneiro (custom agent)  
Intermediário entre o expedidor e a aduana. Viabiliza o transporte para os expedidores e representa 
embarcadores e transportadores junto aos agentes fiscais. 
  
Despacho (dispatch)  
Carregamento envolvendo controle, abastecimento de combustível, motorista, equipamentos e 
espaços nos terminais.  
  
Despacho aduaneiro  
Cumprimento das formalidades aduaneiras necessárias para permitir o ingresso das mercadorias 
para consumo, para exportar ou para colocá-las sob outro regime aduaneiro.  
  
Despacho para Consumo  
Significa colocar a mercadoria disponível para uso, em condições de livre circulação no mercado 
interno, após terem sido pagos os tributos, quando devidos.  
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Despatch ou Presteza  
Prêmio determinado em contrato, a que faz jus o contratante de um navio, quando este permanece 
menos tempo do que o acordado nos portos de embarque ou de descarga.  
  
Despeação  
Ato de soltar as cargas a bordo ou em container, em que foi feita uma peação utilizando-se materiais 
diversos.  
  
Desperdício (wastage)  
Perda de produtos na movimentação, vazamento, extravio, etc.  
  
Despesa com transporte (carrier haulage)  
Desembolsos de correntes de serviços de transporte oferecido pelo transportador sob os termos e 
condições dos documentos de transporte e tarifas.  
  
Despesas de embarque do armador e desembarque do importador  
Condição de transporte, segundo a qual as despesas de embarque correm por conta do armador e as 
de desembarque por conta do importador.  
  
Destination  
Na mensagem SWIFT MT 700, o Banco Destinatário da mensagem. O mesmo que receiver.  
  
Destino (destination)  
Ponto ou localização no qual a carga é descarregada e/ou o transporte é encerrado. 
  
Desvio (deviation)  
Diferença entre a quantidade de produtos necessária e a acordada. Diferença positiva é chamada 
surplus (excedente), negativa, é shortage (falta).  
  
Desvio autorizado (authorized deviation)  
Permissão para o fornecedor ou fábrica produzir um bem que não apresenta conformidade com os 
desenhos e especificações aplicáveis.  
  
Desvio de rota (diversion)  
Serviço de transporte que possibilita alterações no destino ou consignatário de uma expedição em 
trânsito, com ou sem taxa adicional. Só pode ser feito com autorização do embarcador dos produtos. 
 
Desvio médio (average deviation)  
Medida de precisão do modelo de previsão: soma dos valores absolutos de erros de previsão ao 
longo de uma série de períodos dividido pelo número de períodos.  
  
DES² - Direito Especial de Saque  
Moeda do FMI. Cada país membro tem seus DES na proporção das cotas que possui.  
  
DES¹ - Delivered Ex Ship  
Compete ao vendedor colocar a mercadoria à disposição do importador a bordo do navio, não 
desembaraçada no ponto do destino designado. V. Incoterms.  
  
DFMA - Design for manufacture and assembly  
Desenvolvimento do produto desde o início das atividades, visando uma manufatura e uma 
montagem simples e econômica.  
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DFPC - Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados  
Foi criada e subordinada ao extinto Departamento de Material Bélico - DMB em 20 de outubro 
1982, a partir da fusão da Assessoria Técnica com a Seção de Fiscalização, Importação, Depósito e 
Tráfego de Produtos Controlados, daquele Departamento, tendo iniciado as suas atividades em 1º de 
março de 1983. A Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados - DFCP é o órgão de apoio 
técnico-normativo do Departamento Logístico - D Log, incubido de superintender as atividades 
referentes à fiscalização dos produtos controlados pelo Exército Brasileiro, bem como do material 
de emprego militar - MEM, da gestão do Departamento destinado à exportação. Portanto, A DFPC, 
é credenciada pelo Sistema SISCOMEX para ser Órgão Anuente de Liberação de LI - 
Licenciamento para Importações e Exportações de produtos controlados pelo Exército Brasileiro, 
tendo sido, em 2004, o décimo segundo maior Órgão Anuente, com 8.621 liberações.  
  
DI (Declaração de Importação)  
Declaração formulada pelo importador no SISCOMEX, que contém as informações para o 
desembaraço e a admissão da mercadoria importada em território nacional.  
  
DI de Importação  
No momento do desembaraço de uma mercadoria, o importador terá que preencher esse formulário 
da SRF - Secretaria da Receita Federal, que possui mais de 30 campos, com todas as informações 
da referida importação exigidas pelo órgão. De posse da DI registrada na SRF, o importador recolhe 
os impostos e taxas para que a mercadoria seja desembaraçada. V. Declaração de Importação. 
  
Diagrama de fluxo (flow diagram)  
Representação gráfica do fluxo ou movimento de materiais. 
 
Dial-up  
Designação de um tipo de ligação ou de um ato de ligação à internet, nesse caso, pelo 
estabelecimento de uma chamada (telefônica - Dial) para um computador, por meio de um modem. 
  
DICAR  
Divisão de Controle da Arrecadação, do Departamento do Fundo da Marinha Mercante – DEFMM. 
  
Diferenciação (differentiation)  
Capacidade de oferta de serviços diferentes dos oferecidos pelos concorrentes. 
  
Diferimento  
Muitos países taxam excessivamente os documentos financeiros. Para evitar essa tributação, criou-
se o mecanismo do diferido, que é um documento parecido com a confissão de dívida no qual o 
devedor reconhece o débito e se compromete a efetuar o pagamento no vencimento.  
  
Dimensionamento de lote de itens múltiplos (multiple-item lot-sizing)  
Processos ou sistemas para determinar a quantidade total de ordens de reabastecimento para um 
grupo de itens relacionados. 
  
Dimensionamento dinâmico de lote (dynamic lot sizing)  
Qualquer técnica de dimensionamento de lote que cria uma quantidade de pedidos sujeita a 
recômputo contínuo. 
  
Discriminação de mercadorias (proper shipping name)  
Descrição de produtos específicos em todos os documentos e notificações de expedição aplicável a 
produtos.  
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Disponibilidade (availability)  
Capacidade logística. Em se tratando de taxa de estoque e percentual de pedidos, unidades e linhas 
atendidas completamente.  
  
Disponível para promessa (available-to-promise – ATP)  
Parte não comprometida do estoque de produção planejada de uma empresa mantida em um 
programa mestre para cobrir pedidos futuros dos clientes. A quantidade ATP (available-to-promise) 
em um primeiro pedido é um balanço do estoque não comprometido e se calcula normalmente para 
cada período em que haja um recebimento programado no MPS (master production system - Plano 
Mestre de Produção). No primeiro período o ATP é igual ao estoque físico menos os pedidos dos 
clientes em atrasos. Em qualquer período que contenha recepções programadas, o ATP é igual ao 
MPS menos os pedidos dos clientes nesse mesmo período e dos períodos seguintes antes da 
próxima recepção programada. 
 
Dispositivo de carga unitizada (unit load device)  
Qualquer dispositivo de estocagem e movimentação de materiais ou sistemas que combinam 
produtos em quantidades que podem ser movimentadas ou estocadas, combinadas em unidades 
únicas. 
  
Dispositivo de elevação (spreader)  
Utilizado para a suspensão de contêineres e carga unitizada. 
 Distribuição  
Segmento da logística empresarial que corresponde das operações associadas à transferência de 
bens de sua produção até o local designado no destino e ao local das informações associado. A 
distribuição física deve garantir que os bens cheguem em boas condições comerciais, 
oportunamente e competitivos.  
  
Distribuição (distribution)  
Alocação e transporte de produtos para vários locais. Parte da cadeia de abastecimento responsável 
pela movimentação entre clientes e fornecedores.  
  
Distribuição bimodal (bimodal distribution)  
A que apresenta duas curvas, com duas modas diferentes. Situação em que estão presentes duas 
amostras diferentes, como setores, máquinas, operadores, etc.  
  
Distribuição compartilhada (shared distribution)  
Plano que permite o compartilhamento de armazém e transporte por duas mais empresas, de forma a 
reduzir custos totais ou obter economia de escala. Esse tipo de distribuição pode ser feita até mesmo 
por empresas concorrentes para a redução de custo de transporte e armazenagem. É muito utilizada 
nos mercados com baixo uso de veículos e muitas entregas em just-in-time diretamente nas lojas. 
 
Distribuição de erros de previsão (distribution of forecast errors)  
Estimativa feita para saber os erros que acompanham uma distribuição normal. 
 
Distribuição em fluxo (flow-through distribution  
Processo no qual os produtos de múltiplas localizações são levados para um armazém central e 
realocados de acordo com o destino de entrega e transporte no mesmo dia, para eliminar a 
estocagem e a movimentação dentro do armazém, reduzindo o nível de estoque. 
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Distribuição em fluxo (flow-through distribution)  
Processo no qual os produtos de múltiplas localizações são levados para um armazém central e 
realocados de acordo com o destino de entrega e transporte no mesmo dia, para eliminar a 
estocagem e a movimentação dentro do armazém, reduzindo o nível de estoque.  
  
Distribuição em pool (pool distribution)  
Combinação de pequenos pedidos para formar a carga de um caminhão ou vagão. 
  
Distribuição exponencial (exponential distribution)  
Distribuição contínua de probabilidades em que a de ocorrência aumenta ou diminui 
constantemente. É usada, no caso de aumento constante, para modelar fenômenos como nível de 
atendimento ao cliente e custos. No caso de diminição (negativa), é usada para modelar fenômenos 
como o valor dado a qualquer período de tempo da demanda no ajuste exponencial. 
  
Distribuição física (physical distribution)  
Atividade relacionada com o fluxo de produtos de conversão ao cliente final. Parte da logística 
empresarial correspondente ao conjunto das operações associadas à transferência de bens objetos de 
uma transação, desde o local de sua produção até o local do destinatário, bem como ao fluxo de 
informações inerentes a esse processo.  
  
Distribuição normal (normal distribution)  
Distribuição estatística na qual a maior parte das observações ficam próximas da média, sendo que 
o desvio médio pode pode maior ou menor. Graficamente, esse tipo de distribuição se apresenta 
como uma curva em forma de sino.  
  
Distribuição reversa (reverse distribution)  
Processo de coleta de produtos usados, danificados ou ultrapassados e/ou sua embalagem de 
usuários finais. Também conhecida como logística reversa.  
  
Distribuidor (distributor)  
Terceiro responsável pela distribuição dos produtos manufaturados. Compra e venda de 
mercadorias.  
  
DIVCAR  
Divisão de Controle da Arrecadação da Mercante.  
  
DIVOPE  
Divisão de Operações da Mercante. 
  
DIVPAC  
Divisão de Programação e Acompanhamento da Mercante.  
  
DMM  
Departamento de Marinha Mercante. 
  
DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral  
Autarquia federal, criada em 2 de maio de 1994, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. O 
DNPM tem por finalidade promover o planejamento e o fomento da exploração mineral e do 
aproveitamento dos recursos minerais e superintender as pesquisas geológicas, minerais e de 
tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de 
mineração em todo o Território Nacional. O DNPM é credenciado pelo Sistema SISCOMEX para 
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ser Órgão Anuente de Liberação de LI - Licenciamento para importações e exportações de produtos 
minerais, tendo sido, em 2004, o décimo quarto maior Órgão Anuente, com 281 liberações.  
  
DNS – Domain Name System  
Sistema de nomeação de domínio na internet. 
  
Doca (dock)  
Interface entre a expedição e o transporte para facilitar o carregamento e o descarregamento dos 
produtos.  
  
Docas² ou Docks  
Local intermediário em que as mercadorias ficam entre a expedição e os transportes (vários 
modais), a fim de facilitar e agilizar a operação de carregamento e descarregamento.  
  
Docas¹  
Tp. Parte de um porto de mar ladeada de muros ou cais, onde as embarcações tomam ou deixam 
carga. (é um termo portuário). 
  
Documentação adicional de produto (additional product documentation – APD)  
Documentação formal relacionada ao produto ou parte dele, exceto formas e documentos técnicos.  
  
Documentary Credit nº  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica o número de referência do Banco Emitente (Isssuing Bank).  
  
Documento de Embarque  
O conjunto dos documentos exigidos pelo Crédito.  
  
Documento de Seguro  
Documentos exigidos, particularmente, nas CIF e CIP - Apólice ou Certificado de Seguro.  
  
Documento de Transporte  
Exclusivamente os documentos emitidos por transportador, armador, operador de transporte, em 
geral, ou pelos agentes destes (os conhecimentos de embarque, em regra).  
 
Documento de transporte combinado (combined transport document – CTD)  
Documento negociável ou não, que constitui contrato de desempenho e/ou aquisição de 
desempenho de transporte combinado de produtos. 
  
Documento de Transporte Multimodal  
Conhecimento de embarque que cobre o transporte realizado por, pelo menos, duas modalidades 
diferentes, emitido pelo transportador ou operador de transporte Multimodal OTM. 
  
Documentos Comerciais  
São documentos relativos ao embarque da mercadoria, ou Fatura Comercial - Conhecimento de 
Embarque, Packing List, etc. São documentos representativos de direito ou de propriedade, ou 
outros documentos similares, ou quaisquer outros documentos que não constituem documentos 
financeiros.  
  
Documentos Financeiros  
São Letras de Câmbio, Notas Promissórias, Cheques, Recibos de Pagamento e outros documentos 
utilizados para obtenção de pagamento em dinheiro.  
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Documents requered  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica os documentos exigidos pelo Crédito, tais como fatura 
comerciais, documentos de transporte, documentos de seguro, certificados, etc.  
  
Dolo  
Fraude cometida pelo Segurado para impor à segurradora uma obrigação. Se comprovado o dolo, o 
seguro é automaticamente cancelado.  
  
DORT - Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho  
Qualquer doença ocupacional, que venha a provocar ou não o afastamento do trabalho.  
  
Dossiê  
O dossiê consiste em uma coleção de documentos relativos a um processo, a um indivíduo e, por 
extensão, a qualquer assunto.  
  
Dossiê de Intervenientes Aduaneiros  
A SRF está prestes a criar um sistema de inteligência com informações sobre importadores, 
exportadores, despachantes e contadores envolvidos em operações comerciais que passem pelo país. 
O sistema oferecerá à Receita uma imensa base de dados com o perfil e a vida fiscal de cada uma 
dessas pessoas físicas e jurídicas. O material poderá ser usado nas investigações sobre sonegação, 
contrabando e pirataria. Essas informações irão ajudar a Receita a selecionar melhor quem vai 
passar pelo canal verde ou vermelho e quem deve ser investigado. A intenção é que, no futuro, o 
sistema ainda faça uma classificação de risco de cada empresa ou pessoa física envolvida com o 
comércio exterior, para que fiscais saibam exatamente onde processar as irregularidades. Em uma 
terceira fase, o próprio sistema tomará por base essa classificação e informará automaticamente ao 
SISCOMEX, sistema responsável pelas operações de importações e exportação, quem são os 
contribuintes que devem cair no chamado canal vermelho, nas áreas aduaneiras, para que os 
produtos e pessoas ou empresas sejam revistados sempre que cruzarem a fronteira. A idéia é evitar 
que laranjas e empresas antigas que estavam quase desativadas sejam usadas para trazer mercadoria 
falsificadas para o Brasil.O país perde em tributos 30 bilhões por ano com a pirataria.  
  
Dow Jones  
Índice de ações da Bolsa de Nova York. 
  
Download  
Fazer um download de um ficheiro é o ato de transferir o ficheiro de um computador remoto para o 
seu próprio computador, usando qualquer protocolo de comunicação. 
 
DPF - Departamento de Polícia Federal  
Órgão ligado ao Ministério da Justiça. Em março de 1944, na antiga Capital da República, Rio de 
Janeiro, a Polícia do Distrito Federal foi transformada em Departamento Federal de Segurança 
Pública - DFSP. Apesar de no seu nome trazer a expressão Federal, o DFSP, como ficou conhecido, 
somente atuava na área do Distrito Federal, no que dizia respeito à segurança pública, agindo em 
nível nacional apenas na parte de polícia marítima, aérea e de fronteiras. Já na metade do ano de 
1946, as atribuições do DFSP foram estendidas para todo o território nacional em alguns casos, 
como o comércio clandestino de entorpecentes e crimes contra a fé pública, quando de interesse da 
Fazenda Nacional. Todavia, com a nova Constituição Federal, promulgada em 18 de setembro 
daquele ano, os Estados passaram a ter poderes para atenderem às suas necessidades de governo e 
administração, sendo considerada uma espécie de limitação dessa autonomia a existência de um 
órgão de segurança com atuação nacional. Com a mudança da Capital Federal, em 1960, o DFSP 
transferiu-se para Brasília, ficando com o então Estado da Guanabara os seus serviços de segurança 
pública, bem como grande parte de seu efetivo. Devido à carência de pessoal, o DFSP teve que ser 
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reestruturado, buscando-se como modelo as polícias da Inglaterra, EUA e Canadá, passando a ter, 
efetivamente, atribuições em todo território brasileiro a partir de 16 de novembro de 1964, dia da 
edição da Lei nº 4.483 e até hoje comemorada como sua data maior. Ainda em 1967, o DFSP trocou 
de nome, surgindo o Departamento de Polícia Federal - DPF, por meio do art. 210 do Decreto - Lei 
nº 200, de 25 fevereiro de 1967. O DPF é credenciado pelo Sistema SISCOMEX para ser Órgão 
Anuente de Liberação de LI - Licenciamento para importações e exportações de produtos ligados a 
segurança, tendo sido, em 2004, o décimo maior Órgão Anuente, com 13.684 liberações. 
 
DPMAF/PF  
Divisão de Polícia Marítima, Aeroportuária e Fronteiras da Polícia Federal. 
  
DRAFT - Draft Bill of exchange (Saque - Letra de Câmbio)  
Ordem escrita incondicional dada por uma pessoa (sacador) a outra (sacado), instruindo o sacado a 
pagar determinada quantia ao sacador em data determinada/fixada no futuro. O saque pode ser à 
vista, a dias da vista ou em data determinada. V. Saque. 
  
Drafts at  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica a exigência de saque e o seu prazo ou vencimento. 
  
Dragagem  
Serviço de escavação em áreas marítimas, normalmente execultadas nos canais de acesso, áreas de 
fundeio, manobras e atracação dos portos para manutenção ou aumento da profundidade. 
  
Drawback  
Para operacionalizar o Drawback, a SECEX concebeu sistemática informatizada de controle das 
três modalidades de operações (suspensão, isenção, restituição), denominada Sistema Drawback 
Eletrônico, que opera em módulo próprio integrado ao SISCOMEX, permitindo controle ágil e 
simplificado dessas operações. O Sistema Drawback Eletrónico constitui notável avanço na 
operacionalização do regime aduaneiro especial, integrando-se ao SISCOMEX nas vertentes de 
importação e exportação. Além de agilizar e modernizar o processo, a nova sistemática facilita essa 
operação, conferindo maior segurança ao controle desse regime. O regime aduaneiro especial de 
Drawback é um instrumento de estímulo às exportações que permite às empresas brasileiras o 
aperfeiçoamento e a modernização de seus produtos, mediante agregação de componentes 
importados. Criado pelo Decreto-lei 37/66, o regime é a desoneração de impostos na importação 
vinculada a um compromisso de exportação. Caracterizado como incentivo, compreende suspensão 
ou isenção do recolhimento de taxas e impostos incidentes sobre a importação de mercadorias 
utilizadas na industrialização, ou acondicionamento de produtos exportados ou a exportar. O 
módulo permite o registro de Drawback em documento eletrónico, com todas as etapas (solicitação, 
autorização, consultas, alterações, baixa informatizada). O Sistema possibilita o tratamento 
Administrativo automático nas operações parametrizadas e o acompanhamento das importações e 
exportações vinculadas ao RD (Registro de Drawback) integrado aos demais módulos do 
SISCOMEX. O tratamento Administrativo do Drawback eletrónico é constituído de tabelas 
necessárias à validação das informações prestadas pelo usuário nas fichas de dados de importação e 
exportação e fornece todos os elementos pertinentes às diversas críticas inerentes ao Regime de 
Drawback, desde o momento da concessão até o da comprovação das condições pactuadas. Estão 
incluídas no referido tratamento Administrativo diversos parâmetros de compatibilidade como: itens 
importados e produtos exportados; prazo concedido para o cumprimento do compromisso e ciclo 
produtivo do produto a exportar; NCM e tipo de Drawback, além de índices de participação dos 
itens importados sobre os exportados; percentual de subprodutos e resíduos; entre outros. O regime 
especial de Drawback pode ser aplicado nos seguintes casos: às mercadorias incorporadas para 
beneficamente no país e posterior exportação; às mercadorias (matérias-primas, produtos semi 
elaborados ou acabados) utilizadas na fabricação de outra exportação ou a exportar; à peça, parte 
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dela, aparelho e máquina complementar de aparelho, máquina, veículo ou equipamento exportado 
ou a exportar; à mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento ou apresentação de produto 
exportado ou a exportar, desde que propicie, comprovadamente, uma agregação de valor ao produto 
final; e aos animais destinados ao abate e posterior exportação. (Obs.: o benefício também poderá 
ser concedido para matéria-prima e outros produtos que, embora não integrando o produto 
exportado, sejam utilizados na fabricação em condições que justifiquem a concessão. 
  
Drawee  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica contra quem deverá emitido o saque. V. Sacado. 
  
Drayage  
Transporte a distâncias muito longas, utilizando-se vários modais. 
Drop & hoor  
Deixar semi-reboque em operação. 
  
Drop ship  
Termo usado geralmente para designar muitas paradas de um mesmo veículo nas entregas de 
produtos em muitos locais  
 
DSI – Declaração Simplificada de Importação  
Modalidade de declaração de importação utilizada de acordo com o tratamento aduaneiro a ser dado 
à mercadoria objeto do despacho. 
  
DTA – Declaração de Trânsito Aduaneiro  
Documento que acompanha a mercadoria transferida de um local alfandegado para outro.  
  
DUC - Declaração de Unidade de Carga  
Em fase de criação por meio de uma instrução normativa da SRF, padronizada em papel tipo BB de 
20 quilos, formato de 297 x 210 milímetros, cor branca com impressão em preto. Será o documento 
básico na admissão temporária ou trânsito das unidades de carga no país. 
  
Dumping  
Em Economia, se diz que uma empresa pratica dumping quando vende seus produtos abaixo de seus 
custos marginais. Já a OMC - Organização Mundial do Comércio, em seu artigo 19, define que uma 
empresa pratica dumping quando vende seus produtos a preços abaixo de seus custos totais (porém, 
não define como calcular tais custos), ou vender seus produtos no mercado doméstico a preços 
acima de suas vendas no mercado externo, ou ainda vender seus produtos a preços diferenciados 
entre dois ou mais mercados externos diferentes. É importante observar que um país só pode impor 
uma medida compensatória (Direito Antidumping) contra uma empresa exportadora que pratica 
dumping, se conseguir provar concomitante que existe dumping no produto em tela, causou dano ao 
mercado que importou o produto e a existência causal entre esses dois primeiros. 
 
Dunnage  
Tp. Material de estiva. 
 
Duty (Dever)  
Obrigação, imposto incidente nas importações e determinado pelas autoridades aduaneiras do país. 
As obrigações são geralmente calculadas sobre o valor das mercadorias (Imposto Ad Valorem), 
alguns calculados sobre o peso ou quantidade (Impostos especiais) ou uma combinação de vários 
fatores (Imposto Combinado). 
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Duty free  
Isento de taxas e tarifas. 
 

E-commerce - Comércio eletrônico  
Seleção, compra e pagamento de um produto, realizado via internet.  
  
E-Commerce – Comércio eletrônico  
Seleção, compra e pagamento de um determinado produto realizado via internet.  
  
EADI (Estação Aduaneira Interior)  
Concessionária ou permissionária prestadora de serviços em terminais alfandegados de uso público 
(portos secos).  
  
Eclusas  
Tp. Repartimento em rio ou canal, com portas em cada extremidade, usado para elevar ou descer 
embarcações de um nível de água a outro, a fim de facilitar-lhe ou mesmo possibilitar-lhe o acesso a 
determinados lugares. 
  
Economia Aberta  
Economia livre de restrições e controles burocráticos rígidos. Não existe economia totalmente 
aberta.  
  
Economias de custos de transação  
São reduções nos custos médios de produção derivadas da eliminação de gastos associados à 
transação com provedores ou distribuidores, que não se expressam nos preços acordados entre as 
partes.  
  
Economias de escala  
Redução de custo unitário decorrente de um aumento no volume (escala) de produção, seja de uma 
empresa, setor, região ou país.  
  
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  
Foi criada em 20março de 1969, como empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações. 
Sua missão é facilitar as relações pessoais e empresariais mediante a oferta de serviços de correios 
com ética, competitividade, lucratividade e responsabilidade social. A ECT é credenciado pelo 
Sistema SISCOMEX para ser Órgão Anuente de Liberação de LI - Licenciamento para importações 
e exportações de produtos postais e materiais afins, tendo sido, em 2004, o décimo sétimo maior 
Órgão Anuente, com 15 liberações. 
  
EDI - Electronic data interchange (intercâmbio de dados eletrônicos)  
Troca eletrônica de dados usando-se de compradores para criação armazenamento e remessa de 
dados. 
  
EFTA - European Free Trade Agreement (Tratado de Livre Comércio)  
Organização regional estabelecida em dezembro de 1959, pela convenção de Estocolmo, como 
alternativa ao Mercado Comum (Tratado de Roma). O EFTA foi formado com o intuito de 
promover uma zona de livre comércio para os produtos industrializados de seus pares. Em contraste 
com a Comunidade Européia, o EFTA não tem uma tarifa externa comum e nem uma política 
agrícola comum. Membros: Áustria, Finlândia, Liechtenstein, Noruega, Suécia e Suíça.  
  
EIZOF  
Entreposto da Zona Franca de Manaus.  
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Embalagem  
Tp. Elemento ou conjunto de elementos destinados a envolver, conter e proteger produtos durante a 
sua movimentação, transporte, armazenagem, comercialização e consumo.  
  
Embarcação (Vessel)  
Veículo utilizado no transporte marítimo, cabotagem, lacustre ou fluvial. 
  
Embarcação fundeada  
Tp. Designa a embarcação ancorada ao largo (na baía, angra, enseada ou qualquer outro local 
protegido). Os pontos de fundeio poderão estar dentro ou fora da área do porto organizado e são 
delimitados pela autoridade marítima. 
  
Embarcação propulsada  
Embarcação com seu próprio propulsor. 
  
Embarcações de lançamento de tubos  
A embarcação ou barcaça de lançamento de tubos proporciona o elo final entre a plataforma de 
produção e a instalação de terra. Ela também lança as conexões de entroncamento através de 
hidrovias e oceanos. Nesse caso, o tubo é o ponto fixo, é a barcaça que se move. Os tubos são 
soldados em postos de trabalho móveis e em seguida as uniões são testadas, se necessário, antes do 
lançamento na água por uma longa rampa que se projeta da popa. A rampa é projetada de modo a 
permitir que a linha de tubos desça ao fundo do mar sem sofrer colapso. A técnica é conhecida 
como lançamento em “S”, por causa da forma que a linha de tubos toma entre a barcaça e o fundo 
do mar. Para lançar tubos em águas profundas, as seções são soldadas na posição vertical antes de 
entrar na água. Essa técnica é conhecida como lançamento em “J”, novamente representando a 
forma da trajetória da linha de tubos. 
  
Embarcações Tipo AHTS (Anchor Handler Tug Supply)  
Embarcações de apoio marítimo para o setor petrolífero tem sido a mola propulsora para todo o 
desenvolvimento das atividades de apoio cujad embarcações estão se tornando cada vez mais 
específicas para determinados tipos de operação. Os navios AHTS são embarcações maiores e com 
maior potência de motor, utilizados para operação de manuseio de âncoras, reboque e suprimento. 
A plataforma de petróleo tem um custo médio unitário de US$ 40 milhões. 
  
Embarcações tipo Crew  
Embarcação de apoio marítimo para indústria petrolífera de passageiros.  
  
Embarcações Tipo LH (Line Handiers)  
Navio especializado no manuseio de espias, usado nas operações de transporte ou ancoragem das 
plataformas, transportando os cabos entre a plataforma e o rebocador ou até a bóia para conexão 
com cabos da âncora. Embarcações de 1.200 a 1.500 HP e 500 TPB. 
  
Embarcações Tipo MPSV (Multipurpose Supply Vessel)  
Navio multitarefa, suprimento e manuseio de âncoras.  
  
Embarcações Tipo PSV (Plataform Supply Vessel)  
Embarcação dedicada à resposta de acidentes com vazamento de óleo (OSRV - Oil Spill Recovery 
Vessel), um mini-supridor.  
  
Embarcador  
Tp. Interessado na exportação da mercadoria. Aquele que entrega uma mercadoria para embarque, 
não necessariamente o exportador, ou aparece no conhecimento de embarque como tal.  
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Embargo  
Proibição de exportar ou importar mercadorias ou serviços para determinados países, em razão de 
medidas tomadas por órgãos representativos das nações e mesmo por alguma nação isoladamente, 
mas com grande presença econômica e militar entre as demais nações. Exemplo: embargo ao 
Iraque, determinado pela ONU; embargo imposto a Cuba pelos EUA; embargo à Etiópia e Eritréia, 
pela ONU.  
  
Embarques Parcelados  
Aqueles que obedecem a uma programação estipulada no Crédito. Também chamados de 
embarques escalonados ou programados.  
Embarques Parciais  
Diz-se quando os bens relativos a uma operação são embarcados em vários lotes distintos. Não se 
caracterizam como parciais os embarques efetuados no mesmo navio, na mesma viagem, para o 
mesmo destino, ainda que tenham sido realizados em datas e locais diferentes, com diferentes 
conhecimentos de embarque, desde que as demais condições do crédito tenham sido cumpridas. 
  
Emenda  
Aditamento a um Crédito. Pode ter caráter de alteração, inclusão, exclusão ou explicativo. 
  
Emissão planejada (planned issue)  
Emissão de um item previsto pelo MRP, conforme alocação ou necessidade bruta.  
  
Empilhadeira (forklift)  
Equipamento para empilhar e mover carga em armazéns, pátios, portos, etc.  
 
Empilhadeira de mastro retrátil/pantográfica  
A que avança a carga, permitindo que os garfos alcancem ou posicionem um palete ou unitizador de 
produtos. 
  
Empilhadeira para corredor estreito (narrow aisle truck)  
Usada em operações em corredores mais estreitos do que o normal, geralmente pantográfica, possui 
mastro retrátil.  
  
Empilhadeira para corredor muito estreito (very narrow aisle truck)  
Empilhadeira lateral ou trilateral que utilizam torres e mecanismos para estocagem e retirada de 
cargas unitizadas.  
  
Empilhadeira selecionadora de pedido (ordem picking lift truck)  
Equipada com plataforma de carga e controle do operador como um todo no mastro.  
  
Empowerment  
Transferência de autonomia para os funcionários aumentarem o domínio de competência por 
melhores resultados.  
  
Empresa de Courrier  
Empresa que opera na prestação de serviço de transporte internacional porta a porta, desde que o 
destinatário não seja a própria empresa.  
  
Empresa de Navegação Nacional  
É a pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede no país, que tenha por objetivo 
o transporte aquaviário, autorizada a operar pelo órgão competente.  
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Empresa virtual (virtual enterprise)  
Organização de várias empresas em busca de oportunidades de negócios. 
  
Empresa-a-consumidor  
V. Business-to-consumer (B2C). 
  
Empresa-a-empresa  
V. Business-to-business (B2B).  
  
Empurrador  
Embarcação utilizada nos embarques fluviais, para empurrar as barcaças ou equivalente. 
  
Encargo (burden)  
Custo expresso em unidade monetária.  
  
Encerramento de inventário (ending inventory)  
Declaração das quantidades disponíveis ou valor monetário de uma SKU no final de um período, 
geralmente determinado por estoque físico.  
  
Encolhimento (shrinkcage)  
Redução de medida no granel.  
  
End  
Em um Crédito, significa o final do mês, do dia 21 ao último dia. 
  
Endosso  
Transferência de propriedade de um título mediante declinação escrita, geralmente feito pelo seu 
próprio verso. 
 
Endosso (endorsement)  
Transferência do direito de obtenção da entrega de produtos do transportador por meio da assinatura 
do destinatário no verso de um conhecimento de embarque.  
  
Endosso em Branco  
V. Blank Endorsed Bill of Landind. 
  
Engenharia auxiliada por computador  
Sistema para auxílio de projetos de engenharia.  
  
Entrada (no país)  
Ocorre quando os agentes envolvidos na operação não estiverem ofertado (produzido ou 
exportando) no ou para o Brasil, nenhum tipo de produto ou serviço definido na dimensão produto 
do mercado relevante.  
  
Entreposto Aduaneiro  
Regime especial que permite a importação de mercadoria estrangeira para armamento em recinto 
alfandegado de uso público, com suspensão do pagamento dos impostos. 
  
Entreposto Aduaneiro Direto  
Tipo de Regime Aduaneiro de Importação.  
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Entreposto Aduaneiro Indireto  
Tipo de Regime Aduaneiro de Importação.  
 
Entreposto aduaneiro na exportação  
É o que permite a armazenagem de mercadoria destinada à exportação sendo devido em regime 
comum e regime extraordinário.  
  
Entreposto Industrial  
Tipo de Regime Aduaneiro de Importação. 
  
Entreposto industrial sob controle informatizado  
Regime especial que permite à empresa importar com suspensão do pagamento dos tributos, sob 
controle informatizado, mercadorias para serem submetidas à operação de industrialização e 
posterior exportação. 
  
Equipamentos de Armazenagem  
São equipamentos utilizados para armazenagem de armazéns e centros de distribuição, podendo ser: 
prateleiras (para armazenagem de caixas, e unidades pequenas); porta paletes (para a armazenagem 
de paletes de duas vigas horizontais onde se apóia o palete); porta paletes drive in e drive through 
(porta vários níveis projetados para armazenagem com paletes. Utilizado para a armazenagem de 
diversos em um mesmo lote de mercadorias); porta paletes dinâmicos (flow rack) (porta para roletes 
e com inclinação, que permitem que paletes introduzidos numa extremidade fluem para a outra por 
gravidade. Automizam a prática FIFO; porta paletes push back (porta paletes com inclinados para 
frente, no qual podem ser armazenados três paletes na profundidade. Os paletes são em frente até 
que as três posições estejam cheias. Retira o primeiro palete, os demais correm para gravidade; - 
Sistema para armazenagem dinâmica para (Flow rack) (semelhantes aos porta paletes dinâmicos 
adequados a caixas e cestas). 
  
Escotilha (Hatch)  
São aberturas nos conveses, por onde as cargas são arriadas e içadas. São as tampas dos porões. 
Geralmente, numera-se os porões da proa para a popa. Assim, porão nº 1 é o mais à proa, sendo 
seguido pelo porão nº 2, e assim por diante. 
  
Espaço cúbico permitido (attainable cubic feet – ACF)  
Aquele utilizado pelo equipamento disponível, a partir de orientações, regulamentações e restrições 
de segurança. 
 
Especulação  
Negociação em mercado com objetivo de ganho, em geral de curto prazo.  
  
Estação Aduaneira de Fronteira – EAF  
Deve estar instalada em imóvel da União e ser administrada pela SRF ou por empresa habilitada 
como permissionário. Admite-se, a título precário, a instalação em imóvel da empresa 
permissionárias nos locais onde não existam estações aduaneiras em funcionamento. Como regra 
geral, os serviços de controle de veículos de carga em transporte internacional de verificação de 
mercadorias em despacho aduaneiro e outras operações de controle determinado pela SRF serão 
executadas nessas estações aduaneiras. 
  
Estação Aduaneira Interior  
São depósitos alfandegados localizados na zona secundária (fora do porto organizado), geralmente 
interior. Recebe as cargas ainda consolidadas, podendo nacionalizá-las de imediato ou trabalho 
como entreposto aduaneiro. Dessa forma, a EADI armazena a mercadoria do importador pelo 
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período que este desejar, em regime de suspensão de impostos, podendo fazer a nacionalização 
fracionada. São terminais alfandegados de uso público instalados em região onde houver expressiva 
concentração de carga de importação ou destinada à exportação cuja permissão de funcionamento 
depende de processo licitatório realizado pela SRF. A EADI destina-se exclusivamente a receber, 
sob controle fiscal, mercadoria importada ou a exportar podendo nela ser executados todos os 
serviços aduaneiros, incluindo os de processamento de despacho. Na importação, a permissionária 
assumirá a condição de depositária da mercadoria, a partir do momento em que atestar o seu 
recebimento em documento hábil. Além disso, deverá manter controles de entrada, permanência e 
saída de mercadoria, bem como de veículos e de unidades de carga, que poderão ser exigidos a 
qualquer tempo de fiscalização aduaneira. Nas EADI devem ser realizadas operações com 
mercadorias submetidas aos regimes aduaneiros comuns e suspensivos (entreposto aduaneiro na 
importação e na exportação, admissão temporária, transito aduaneiro, drawback, exportação 
temporária, depósito alfandegado certificado e depósito especial alfandegado). 
 
Estação de destino  
Estação ferroviária na qual se entrega a mercadoria ao consignatário.  
  
Estação de Origem  
Estação ferroviária na qual se entrega a mercadoria para transporte.  
  
Estações Aduaneiras  
Podem ser: de fronteira, quando situada na zona primária de ponto alfandegado de fronteira, ou área 
contígua; de interior, quando situada em zona secundária.  
  
Estaleiro  
Lugar onde se constroem e/ou consertam embarcações.  
  
Estiva  
A arrumação da carga no navio.  
  
Estiva  
Ato da retirada (importação) e ou colocação (exportação) da mercadoria de um navio.  
  
Estoque Administrado pelo Fornecedor - VMI - Vendor Managed  
Parceiria em que o fornecedor repõe os estoques de base nos níveis de estoque informados pela 
própria base eletrônica (EDI, internet ou outros meios). O cliente, com a informação, sabe somente 
sobre seus níveis de estoques, preferencialmente, de maneira automática de forma a minizar os 
custos de controle de estoques e pedidos são reduzidos ao mínimo. O VMI permite: a redução dos 
custos para cliente e fornecedor; a redução dos níveis de estoques; a melhoria dos níveis de serviço 
ao cliente para as faltas; a melhoria do planejamento da produção do cliente pela visibilidade que o 
mesmo adquire da variação de estoques do cliente; a minimização dos erros de entrada de dados de 
comunicação computador-a-computador; a formação de uma parceria genuína entre 
cliente/fornecedor.  
  
Estrado ou Palete  
Tp. Acessório de embalagem constituído-se em tabuleiro de madeira, metal, plástico ou outro 
material, com forma adequada para ser usada por empilhadeira ou guindaste.  
 
Estuário  
É a parte de um rio que se encontra em contato com o mar. Por esta razão, um estuário sofre a 
influência das marés e possui normalmente água salobra. 
  



 

 82 

Estufar  
Colocar cargas no contêiner, contrasta com desovar.  
  
Euro  
Moeda Única da União Econômica e Monetária, adotada por todos Estados membros da União 
Européia (Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo e 
Portugal) em primeiro de janeiro de 1999. A designação Euro foi criada pelos chefes de Estado e de 
Governo na reunião do Conselho Europeu realizado em Madri em dezembro de 1995. 
  
Eurobond  
Bonds mercados em países da Europa, porém não em sua moeda local. Exemplo: o lançamento do 
Eurobond, em dólares americanos, na Inglaterra, é uma típica operação de Eurobonds.  
Eurodólares  
Dólares norte-americanos depositados nos bancos comerciais fora dos EUA. O empréstimo tomado 
na Europa, na moeda americana, também é chamado eurodólares.  
  
EX  
Número sequencial que identifica um destaque de um código NCM. 
  
Ex (De)  
Indica o ponto de onde se aplica uma cotação. Quando utilizada em cotações de preço, tais como Ex 
Factory ou Ex Dock, significa que o preço inclui todos os custos no ponto de origem. Nesses casos, 
a obrigação do vendedor quanto ao preço de fábrica ou cais, citando-se o ponto de origem: fábrica 
São Paulo e cais Santos, por exemplo. O vendedor coloca a mercadoria à disposição, naquele preço 
estipulado, num período fixado, no ponto estipulado/cotado.  
 
Ex-Tarifário - Exceção Tarifário  
O MERCOSUL outorgou prerrogativas ao governo brasileiro de redução tarifária de até 0% para 
bens de capital (BK) e bens de informática e telecomunicações (BIT), sem produção regional (no 
território dos quatro países membros do MERCOSUL). A CAMEX - Câmara de Comércio Exterior 
é o órgão que aprova essas exceções por meio de resoluções com validade de 2 anos.  
  
EXM  
Ex Works.  
 
EXM – Ex Works  
Determina que a mercadoria fica disponível no local designado pelo vendedor. Todas as despesas e 
riscos cabem ao comprador, desde a retirada do local designado até o destino final. São mínimas as 
obrigações e responsabilidades do vendedor. V. Inconterms. Termo Internacional de Comércio.  
 
Expedição (shipping)  
Preparo dos produtos antes do embarque, uma junção ou transit point, para acelerar a operação de 
transporte. Esse processo deve ser feito em área específica que inclui equipamentos para 
embalagem, identificação, pesagem dos produtos e carregamento do veículo.  
  
Expedição de transferência (handover shipment)  
Aquela transferida a outro agente de transporte, para liberação em alfândega e entrega de acordo 
com Incoterms, com base no determinado pelo consignatário.  
  
Expedidor (forwarder)  
Responsável por serviços afins e formalidades envolvidas na operação de transporte dos produtos.  
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Expedidor de frete (freight forwarder)  
Responsável pela preparação, consolidação e desenvolvimento das operações de carregamento e de 
distribuição, respondendo pelo transporte da origem ao destino. De posse de cargas industriais 
(fracionadas) de um transportador, responde pelo processo aduaneiro e documentação para 
embarques internacionais.  
  
Expedidor de frete aéreo (air freight forwarder)  
Responsável pela negociação de taxas junto às companhias aéreas e respectiva revenda às 
transportadoras. 
  
Expedidor de frete internacional (international freight forwarder)  
Quem manuseia os papéis, os consolida, podendo também estender a consolidação à carga.  
  
Expiry  
V. Date and place of expiry. 
Expiry (V. Date and place of expiry)  
Exportação temporária. Saída de produtos do país, por tempo determinado, com suspensão do 
pagamento de impostos, inclusive o de exportação, condicionada à sua reimportação no estado que 
foram exportados.  
  
Explosão (explosion)  
Análise de uma lista de materiais no total de cada um dos itens para a fabricação de determinado 
produto.  
  
Exporta Fácil  
Modalidade de exportação criada pelos Correios exclusivamente para pequenos exportadores, em 
que o exportador precisa apenas preencher um formulário único, com informação de 
endereçamento, recibo de postagem, declaração para alfândega, conhecimento aéreo de embarque 
de carga e guia de instruções para emissão da declaração simplificada de exportação (DSE) do 
Sistema de Comércio Exterior – SISCOMEX.  
  
Exportação  
É a saída de mercadoria nacional ou nacionalizada do território aduaneiro brasileiro. Essa saída está 
baseada em especialização do país na produção de bens para os quais tenham maior disponibilidade 
de fatores produtivos garantindo excedentes exportáveis. A exportação implica em: entrada de 
divisas, exceto nos casos de exportação temporária, e geração de caixa. 
  
Exportação e/ou Importação com Cobertura Cambial  
Uma entidade financeira internacional (na maioria das vezes um Banco) assume o risco dessa 
operação.  
  
Exportação e/ou Importação sem Cobertura Cambial  
Não existe uma entidade financeira internacional para assumir o risco cambial. 
  
Exportação em consignação  
Exportação realizada sem uma venda concretizada, com a finalidade de promoção comercial ou 
abertura de mercado. Caso a mercadoria consignada seja efetivamente vendida, emite-se a fatura 
comercial e liquida-se o câmbio. Caso não ocorra a venda em um prazo de 180 dias, a mercadoria 
retorna ao país.  
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Exportação em consignação  
Exportação realizada sem uma venda concretizada, com a finalidade de promoção comercial ou 
abertura de mercado. Caso a mercadoria consignada seja efetivamente vendida, emite-se a fatura 
comercial e liquida-se o câmbio. Caso não ocorra a venda em um prazo de 180 dias, a mercadoria 
retorna ao país.  
  
Exportação Temporária  
Saída de produtos do país por tempo determinado, com suspensão do pagamento de impostos, 
inclusive o de exportação, condicionada à sua reimportação no estado em que foram exportados.  
  
Exportação temporária para aperfeiçoamento passivo  
Saída de mercadoria nacional ou nacionalizada por tempo determinado, para ser submetida a 
processo de transformação, elaboração, beneficamente ou montagem no exterior e posterior 
reimportação do produto resultante.  
  
Exportador (VENDEDOR ESTRANGEIRO)  
O vendedor de uma mercadoria ao exterior, no caso, ao Brasil. 
 
Extensão para encosto de carga (load backrest extension)  
Equipamento removível que se estende na vertical da estrutura do veículo de transporte para suporte 
e estabilidade da carga elevada. 
  
Externalidades (economias externas)  
Ocorrem quando o bem estar de um consumidor ou as possibilidades de produção de uma firma são 
diretamente afetados pelas ações de um outro agente da economia. De outra forma, as externidades 
podem ser definidas como os efeitos, sobre uma terceira parte, derivadas de uma transação 
econômica sobre a qual a terceira parte não tem controle. Externalidades positivas são efeitos que 
aumentam o bem estar dessa terceira parte (por exemplo, reduzindo os custos de produção), 
enquanto externalidades negativas são efeitos que reduzem o bem estar (por exemplo, aumentando 
os custos de produção). 
 
Extra-rol  
Tp. Pessoas embarcadas em navios mas não integrantes da tripulação. A tripulação consta de 
documento denominado rol de equipagem, daí o termo extra-rol.  
  
Extranet  
Rede de conexões privadas, baseada na internet, utilizada entre departamentos de uma empresa ou 
parceiros externos na cadeia de abastecimento, trocando informações sobre compras, vendas, 
fabricação, distribuição, contabilidade entre outros. 
  
EXW - Ex Works - A partir do Local de Produção  
Nesse termo, o exportador encerra sua participação no negócio quando condiciona a mercadoria na 
embalagem de transporte (caixa, saco, etc) e a disponibiliza, no prazo estabelecido, no seu próprio 
estabelecimento. Assim, cabe ao importador estrangeiro adotar todas as providências para retirada 
da mercadoria do estabelecimento do exportador, transporte interno, embarque para o exterior, 
licenciamentos, contratações de frete e de seguro internacionais, etc. O termo EXW não deve ser 
utilizado quando o vendedor não está apto para, direta ou indiretamente, obter os documentos 
necessários à exportação da mercadoria. Como se pode observar, o comprador assume todos os 
custos e riscos envolvidos no transporte da mercadoria do local de origem até o destino. V. 
Incoterms. 
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FA.S - Free Alonside Ship - Livre no Costado do Navio. Nesse termo, a responsabilidade do 
vendedor se encerra quando a mercadoria é colocada ao longo do costado do navio transportador, 
no porto de carga. A contratação do frete e do seguro internacionais fica por conta do comprador. 
Esse termo só pode ser utilizado no transporte.  
 
Fábrica externa (external factory)  
Fornecedores são vistos como extensão da capacidade de fabricação da empresa sujeitos às políticas 
internas da empresa. 
  
Fábrica focalizada (Focused factory)  
Fábrica que produz uma série de produtos semelhantes.  
  
Fábrica virtual (virtual factory)  
Modelo virtual da fábrica que simula todas as atividades reais, com previsões precisas.  
  
Fabricação contínua (continuous manufacturing)  
Sistema de produção em que o equipamento produtivo é organizado em uma sequência, conforme 
os passos envolvidos na fabricação de um produto.  
  
Fabricação dispersa (dispersed manufacturing)  
Fabricação de um produto em diferentes localidade. 
  
Fabricação em camadas (tiered manufacturing)  
Conceito da indústria automotiva em que os fornecedores são conceituados como de primeira, 
segunda e terceira camada. Sendo que os fornecedores de primeira camada abastecem diretamente 
uma montadora.  
  
Fabricação em Fluxo (flow manufacturing)  
Produção com o mínimo de interrupções e ao menor custo possível, reduzindo o tempo de cada 
fase, minimizando o estoque e aumentando o seu giro.  
  
Fabricação em Linha (in line manufacturing)  
Produção linear, direta sem desvios ou recuos.  
  
Fabricação em lote (batch manufacturing)  
Produção de materiais intercalada com outras operações desse processo. 
  
Fabricação em lote (batchmanufacturing)  
Produção de materiais intercalada com outras operações desse processo.  
  
Fabricação em massa (mass manufacturing)  
Produção em grande quantidade com mão-de-obra e equipamentos especializados. 
  
Fabricação fiscalizada no produto (product focused manufacturing)  
Atividade de produção ou serviço com apenas alguns projetos padronizados, com taxas altas, 
geralmente maiores que os índices de demanda. O resultado destina-se a estoques de bens acabados.  
  
Fabricação focalizada (focused manufaturing)  
Conceito que visa diminuir a competição, com especialização no processo de produção. 
  
Fabricação focalizada no processo (process focused manufaturing)  
Produção de muitos produtos único em lotes pequenos também chamada de job shop.  
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Fabricação intermitente (intermittent manufacturing)  
Produção na qual um produto é fabricado com interrupções em um período determinado.  
  
Fabricação repetitiva (repetitive manufacturing)  
Produção de unidades planejadas e executadas conforme um programa, em volumes e velocidade 
elevados.  
  
Fabricação sincronizada (synchronised manufacturing)  
Produção na qual todas as partes da organização trabalham juntas para sincronização do processo.  
  
Fabricante contratado (contract manufacturer)  
Empresa que produz para outra.  
  
Fabricante original de equipamento (original equipment manufacturing – OEM)  
Aquele que compra, incorpora os produtos de outro fornecedor aos seus. 
  
Fabricar para estoque (make-to-stock)  
Processo em que os produtos são completados antes do recebimento de um pedido do cliente e 
feitos com base na previsão de venda.  
  
Fabricar sob pedido (make to order)  
Processo de engenharia (especificação e projeto do produto) empregado na produção iniciado após 
a formalização do pedido pelo cliente.  
  
Face de separação (picking face)  
No armazém, local para separação de pedido de menos de um palete.  
  
Faceamento (facing)  
Características do sistema de separação de pedidos. 
  
Factoring  
Operação de desconto de documentos de exportação, com a compra desses documentos pela Casa 
de Factoring, sem direito de regresso sobre o exportador. Operação realizada com papéis acima de 
180 dias e para bens de consumo durável. O descontente pode exigir uma garantia bancária ou 
seguro de crédito para fazer a operação.  
  
Fadiga (fatigue)  
Redução da força diante de esforço voluntário. 
  
Faina  
Tp. Designa um tipo específico de movimentação de carga.  
  
Falta em estoque (stock-out)  
Indisponibilidade de produto no estoque.  
  
Família (family)  
Grupo de itens finais cuja semelhança de projeto permite planejamento agregado e monitoramento 
conjunto das vendas.  
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FAO - Fund and Agriculture Organization  
Órgão da ONU, fundado em outubro de 1945, cujo objetivo é elevar o grau de nutrição e a 
qualidade de vida, aumentar a produtividade na agricultura e conseguir melhores condições (de 
vida) para a população rural. Sua sede é em Roma, Itália. 
  
Faróis TUF  
É cobrada pela Capitania dos Portos taxa de utilização de faróis TUF. 
  
FAS - Free Alongside Ship  
Entrega ou transferência de bens no costado do navio, no porto, previamente determinadas. É feita 
pelo vendedor, com o comprador assumindo custos e riscos de perdas ou danos. 
  
Fato gerador do Imposto de Importação  
Momento em que ocorre a obrigação de pagar o tributo. Considera-se aqui a entrada da mercadoria 
no território aduaneiro, ocorrendo, para efeito de cálculo, na data de registro da declaração de 
importação. 
 
Fator crítico de sucesso (critical success factor)  
Condição física ou comportamenta a ser satisfeita para o atendimento das necessidades do cliente. 
 
Fator de carga (load factor)  
Cociente da carga útil de uma produção (recursos) ou de um departamento (armazéns, estoques, 
etc.) e capacidade disponível em determinado período. 
  
Fator de carregamento (stowage factor)  
Relação entre frete (volume) e peso da carga.  
  
Fator de estiva (stowage factor)  
Espaço no navio ocupado por uma tonelada de carga, medida tanto em pesos cúbicos como em 
metros cúbicos.  
  
Fator de redução (shrinkage factor)  
Percentual no registro mestre de um item para compensar a perda durante a produção (aumentando-
se as necessidades brutas ou reduzindo-se a quantidade esperada de pedidos planejada ou em 
aberto).  
  
Fator de risco ergonômico (ergonomic risk factor)  
Condição de uma atividade, operação ou processo que podem levar a lesões por esforços repetitivos 
(LER) e DORT.  
 
Fator de sensibilidade de lote (batch sensibility factor)  
Multiplicador utilizado para arrendondamento e determinação do número de lotes para a produção 
de uma determinada quantidade de itens.  
 
Fator que modela o desempenho ergonômico (ergonomic performance shaping factor)  
Característica do ambiente de trabalho que influencia o desempenho do profissional. 
 
Fatura (invoice)  
Documento de transação comercial entre empresas.  
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Fatura Comercial - Comercial Invoice  
Documento que comprova a venda da mercadoria e que transfere ao comprador sua posse, não a 
propriedade. Documento usado internacionalmente para comprovar a venda mercantil. Nela devem 
aparecer todos os detalhes possíveis da operação, nome do vendedor, endereço, nome comprador e 
endereço, nome do consignatário (que poderá ser o comprador), nome do representante e de uma 
forma sumária, as condições em que foi efetuada a venda e prazo. Modalidade de pagamento (nesse 
caso, cobrança bancária), etc. A Fatura Comercial deverá incorporar todos os dados da Fatura - 
Forma, que é documento que dá origem ao negócio.  
  
Fatura Pró-forma  
Fatura emitida em caracter preliminar com todas as características (preço unitário, prazo, condições 
de pagamento, nome e endereços do comprador e vendedor, etc.) da fatura definitiva. Não implica 
pagamento por parte do comprador. É geralmente emitida para atender a determinações de 
autoridades aduaneiras. Aceita e assinada pelo comprador, representa o contato de compra e venda. 
Faturamento (billing)  
Determinação das taxas adequadas e dos custos totais para expedição e emissão de uma fatura de 
frete.  
  
FAZ - Free Along Side Ship  
Correm por conta do vendedor, ao preço contratado, todas as despesas até a colocação da 
mercadoria no cais do porto de embarque, ao lado do costado do navio.  
  
Fazer ou comprar (make-or-buy)  
Decisão de produzir um item internamente ou adquiri-lo de um fornecedor. 
  
FCA - Free Carrier - Transportador Carrier  
Nesse termo o vendedor (exportador) completa suas obrigações quando entrega a mercadoria pronta 
para exportação aos cuidados do transportador internacional indicado pelo comprador, no local 
designado do país de origem. Por conseguinte, cabe ao comprador (importador) contratar frete e 
seguro internacionais. Esse termo pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte. V. 
Incoterms. 
  
FCL - Full Container Load  
Quando a carga despachada ou recebida por um usuário preenche totalmente a capacidade do 
contêiner.  
  
FCR - Forwarder's Certificate Receipt  
Documento que atesta o recebimento dos bens, emitido por transportador de carga. 
  
FDA - Food and Drug Administration  
Departamento que fiscaliza drogas e alimentos, do Governo dos EUA. 
  
FDA - Food and Drug Administration  
Agência do governo norte-americano que regulamenta as atividades relativas a alimentos e 
medicamentos, com inspeção de fábricas e armazéns. 
  
FDEPM - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo  
Fundo que substituiu o salário-educação e que financia os sistemas de cursos profissionais para os 
trabalhadores portuários. É administrado pela Marinha. 
  
Fechamento de praça  
Contratação de um espaço no navio ou qualquer veículo transportador de carga.   
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Feeder  
Serviço marítimo de alimentação do porto hub (ponto central para coleta, separação e distribuição 
de uma área para outra, utilizando-se outros pontos) ou de distribuição das cargas nele 
concentradas. O termo feeder também pode se referir a um porto secundário (alimentador ou 
distribuidor) em determinada rota. Cabe salientar que um porto pode ser hub para determinadas 
rotas de navegação e feeder para outras. Quanto menores os custos de transbordo, maior o 
hinterland (potencial gerador de cargas do porto ou sua área de influência terrestre) portuário.  
  
Feeder Ports  
Termo utilizado em portos concentradores de carga (hub ports), em que uma carga é enviada a esse 
grande porto para ser reenviada, ou transbordada, a portos menores. Os portos alimentadores desses 
grandes portos são chamados de feeder ports.  
  
Feeder Vessel  
Termo utilizado em portos concentradores de carga (hub ports), em que uma carga é enviada a esse 
grande porto para ser reenviada, ou transbordada, a portos menores. Os transportes nas pontas, tanto 
inicial como final, são realizados por navios alimentadores chamados de feeder vessels. 
 
FEFO (firs to expire first-out)  
Sistema de controle de estoques em que o material que primeiro deve ser utilizado. 
  
Fiança  
1. Obrigação acessória assumida por terceira pessoa, que se responsabiliza total ou parcialmente 
pelo cumprimento da obrigação do devedor, caso este não a cumpra ou não possa cumpri-la. 2. 
Abandonar obrigação alheia. 3. Garantia. 
  
Ficha de identificação de segurança material (material safety data sheet – MSDS)  
Documento de acompanhamento do produto sobre sua segurança e possíveis propriedades químicas 
na estocagem, armazenagem, movimentação, etc.  
  
FIFO (first-in-first-out)  
Sistema de controle de estoques em que o material que primeiro deve ser utilizado primeiro. 
  
Fila (queue)  
Linha de espera em um centro de trabalho para processamento de tarefas. 
  
Filmes esticáveis (stretch film)  
Folha plástica que com a ação de uma força estica-se por meio de movimento rotacional para a 
unitização ou unificação de cargas.  
  
Filmetermo-retrátil (shrink film)  
Folha plástica biorientada que se contrai com a fonte de calor, possibilitando a unitização da carga. 
  
FILO (first-in last-out)  
Sistema de controle de estoques em que o material que primeiro deve ser ultilizado por último. 
  
Filo-free in liner out  
Linha de espera em um centro de trabalho para processamento de tarefas.  
  
Filo-free in liner out  
Condição de transporte indicativa de que as despesas de embarque do exportador e as de 
desembarque do armador.  
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Filo-free in liner out²  
Livre de entrada e responsável pela saída.  
  
Filo-free in liner out¹  
Linha de espera em um centro de trabalho para processamento de tarefas.  
  
Finanças do projeto (project finance)  
Exame da viabilidade técnica e econômica dos projetos, incluindo a identificação de riscos e formas 
de minimizá-las e as fontes de capital interessadas em patrociná-los.  
  
FIO (Free in and out)  
Isenção dada ao armador de taxas no embarque e no desembarque. As despesas de embarque 
correm por conta do exportador e as de desembarque ficam a cargo do importador.  
  
FIRCE - Departamento de Fiscalização de Capital Estrangeiro  
Órgão do Banco Central do Brasil, que, como o nome diz, fiscaliza a entrada e saída do capital 
estrangeiro no país. 
  
First half  
Em um Crédito, significa a primeira metade do mês, do dia 1º ao dia 15.  
  
Fita magnética (magnetic strip)  
Tipo de identificação feita por fita de material magnético, com informações codificadas que podem 
ser lidas por scanner, presa a um contenedor ou à mercadoria.  
  
Flexi-Van  
Semi reboque rodoviário sobre plataforma ferroviária especial. 
  
Flotéis  
Embora a maior parte das atividades de construção sejam realizadas em estaleiros e canteiros ou 
junto à orla, muitas vezes é preciso um intenso programa de interligação de sistemas e 
comissionamento no campo, no caso de a unidade de produção de petróleo estar no ponto designado 
offshore. Essa operação exigirá grandes equipes de engenheiros, técnicos e pessoal de apoio. Todos 
precisarão de acomodações e alimentação, longe de terra, enquanto trabalham numa instalação que 
nesse estágio estará inabitável. O flotel oferece uma solução. Essa unidade pode acomodar 
guarnições de trabalho de até 650 pessoas com segurança e relativo conforto. Em alguns cenários é 
possível que ela seja interligada à instalação por meio de uma grande ponte articulada e retrátil. Os 
recursos incluem oficinas, paióis de armazenagem e guindastes para apoiar a operação de 
interligação de sistemas. As instalações para transporte podem dar apoio a vôos de ida e volta à 
terra, juntamente com um helicóptero servindo de ponte de ligação entre as diversas instalações 
dentro do campo, oferecendo, efetivamente, um heliporto central com ação radial. As acomodações 
também incluirão, em geral, instalações para entretenimento, esportes e exercícios físicos. Os flotéis 
são, em geral, embarcações semi-submersíveis, mais estáveis e confortáveis do que navios 
monocasco. A classificação se concentra em maior parte nas características estruturais e de 
segurança não inteiramente diferentes daqueles dos grandes navios de passageiros. 
  
Flow shop  
Tipo de organização de manufatura, com diferentes equipamentos localizados de forma contígua 
uns aos outros, com base em sua atividade para a produção.  
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Flutuante  
Livre flutuação de taxa de câmbio no mercado, que será fixada tendo em vista a demanda e oferta 
das divisas, sem a intervenção do BACEN.  
  
Fluxo abaixo (downstream)  
Processos após a fabricação, para fornecimento de produtos e serviços aos clientes, envolvendo 
armazenagem, distribuição e transporte para os pontos de venda.  
  
Fluxo acima (upstream)  
Processos antes da fabricação ou conversão de produtos e serviços, destinados à aquisição de 
matérias-primas. 
  
Fluxo contínuo (continuous flow)  
Movimento contínuo de produtos, materiais, informações, pessoas, com paradas somente para a 
agregação de valor.  
  
Fluxo contínuo de distribuição (continuos flow distribution)  
Transferência de produtos para atender às exigências do cliente enquanto se minimiza os custos 
totais da distribuição.  
  
Fluxo contínuo de distribuição (continuous flow distribution)  
Transferência de produtos para atender às exigências do cliente enquanto se minimiza os custos 
totais da distribuição. 
  
Fluxo contínuo de produção (continuous flow production)  
Produção sem lotes, com fluidez contínua.  
  
Fluxo de demanda (demand flow)  
Técnica de aceleração da montagem de produtos finais, utilizando-se do conceito de peças em 
supermercado, usadas para atender às necessidades imediatas dos clientes. 
 
Fluxo de reabastecimento (flow replenishment)  
Modelo de reabastecimento para um estabelecimento de varejo, com registro dos estoques, mantido 
por fabricante e vendedor aos clientes, registrado pelas transações nos pontos de venda. 
 
FMEA  
Análise de falha e efeito. 
 
FMI - Fundo Monetário Internacional  
Instituição mundial criada na Conferência Internacional de Bretton Woods, New Hampshire, EUA, 
em julho de 1944, com a presença de delegados de 44 países. Estabeleceu-se em maio de 1946, na 
capital americana, Washington, com 39 membros fundadores, inclusive o Brasil. O FMI é formado 
atualmente por 183 membros que se juntaram voluntariamente para formular consultas recíprocas 
num fórum determinado a manter um sistema estável de compra e venda de suas moedas, para que 
os pagamentos em moeda estrangeira pudessem ser feitos facilmente e sem atrasos entre seus 
integrantes. Sua primeira preocupação é manter o equilíbrio do balanço de pagamentos dos seus 
países membros. A instituição faz empréstimos aos integrantes que têm problemas financeiros com 
outros membros, mas sob condições nas quais o país assistido se compromete com reformas 
econômicas que possam eliminar essas dificuldades. 
  
FMM  
Fundo de Marinha Mercante. 
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FOB - Free on Board (Livre a Bordo)  
Nesse termo, a responsabilidade do vendedor sobre a mercadoria vai até o momento da transposição 
da amurada do navio (ship's rail), no porto de embarque, muito embora a colocação da mercadoria a 
bordo do navio seja também, de início, tarefa do vendedor. Ressalte-se que o transportador 
internacional é contratado pelo comprador (importador). Logo, na venda FOB o exportador precisa 
conhecer qual o termo marítimo acordado entre o comprador e o armador, a fim de verificar quem 
deverá cobrir as despesas de embarque da mercadoria. Esse termo só pode ser utilizado no 
transporte aquaviário (marítimo, fluvial ou lacustre).  
  
Folga (free float)  
Folga de uma atividade por meio da dedução de sua duração da diferença entre o tempo mais 
recente possível de início da seguinte e o mais recente possível de seu próprio início.  
  
Fonte (source)  
Busca de materiais necessários, fornecedores e serviços para a sustentação de uma cadeia de 
abastecimento.  
  
Fonte múltipla (multisourcing)  
Aquisição de um produto ou serviço de mais de um fornecedor.  
  
For transportation to  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica o local de destino convencionado para transporte.  
  
Força maior  
Um acontecimento inevitável, mas que poderia ter sido previsto mas não controlado ou evitado.  
  
Form of credit documentary  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica se o crédito é irrevogável e/ou transferível.  
  
Forma de Pagamento  
Tanto o exportador como o importador devem evitar os riscos de natureza comercial que estão 
sujeitos às transações internacionais. Ao remeter a mercadoria ao exterior, o exportador deve tomar 
precauções para receber o pagamento. Por sua vez, o importador necessita de segurança quanto ao 
devido recebimento da mercadoria, nas condições acertadas com o exportador. Definir com clareza 
a forma de pagamento que deverá ser observada em uma operação de exportação é de fundamental 
relevância para ambas as partes. Assim, a escolha da modalidade de pagamento deve atender 
simultaneamente aos interesses do exportador e do importador. São as seguintes as modalidades de 
pagamento ao Comércio Exterior: pagamento antecipado; cobrança documentária; e carta de crédito 
ou crédito documentário. 
  
Fórmula de Wilson do tamanho de lote (wilson lot-size formula)  
Utilizada para cálculo da quantidade ótima do pedido. 
  
Fórmula Welch (Welch formula)  
Fórmula para reduzir o estoque a um número de produtos, para reduzir os custos de estoque ou 
aumentar os custos de setup. 
  
Fornecedor (vendor)  
Empresa ou indivíduo que abastece de produtos ou serviços o comprador. 
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Fornecedor global (global sourcing)  
Estratégia de aquisição de materiais de fornecedores, independente de sua posição geográfica no 
mundo.  
  
Fornecedor terceirizado (third-party provider)  
Quem fornece produtos ou serviços a outras empresas. 
  
Fornecedor único (single source supplier)  
O responsável pelo fornecimento de 100% dos negócios. 
  
Fortuna do mar  
Evento oriundo de caso fortuito ou força maior, ocorrido no mar ou por causa dele. 
  
Fracionamento de carga (break bulk)  
Subdivisão de um grande embarque em diversos produtos para atender à distribuição. Também 
pode ser feito para reduzir um grande embarque de um único produto em diversos embarques para 
atendimento de compradores diversos. No embarque marítimo, é utilizado quando as embalagens 
não são conteinerizadas.  
  
Freely Negotiable Credit  
O mesmo que available whith any bank. V. Crédito Livremente Negociável. 
 
Freight Collect  
Frete a cobrar ou a pagar. Pode ser pago em qualquer lugar, porém, em regra, é para destino. 
 
Freight Forwarders  
Transitório de carga. 
 
Freight Payable at Destination  
Semelhante ao freight collect, porém, só pode ser pago no destino. 
  
Freight Prepaid ou Freight Paid  
Frete pré-pago ou pago. Diz-se do frete, em regra, pago na origem, ocasião do embarque dos bens. 
  
Fretador (charterer)  
Quem assina contrato de fretamento com o proprietário da embarcação ou aeronave, aluga-os ou 
obtém-nos por completo via leasing ou de parte deles.  
 
Fretamento  
Tp. Contrato segundo o qual o fretador cede a embarcação a um terceiro (afretador). Poderá ser por 
viagem (Voyage Charter Party - VCP), por tempo (Time Charter Party - TCP) ou visando a uma 
partida de mercadoria envolvendo vários navios (Contract Of Afreigtment - COA). O fretamento a 
casco nu envolve não só a cessão dos espaços de carga do navio, mas, também, a própria armação 
do navio, em que o cessionário será o empregador da tripulação. 
  
Frete (freight)  
Quantia em dinheiro paga antecipadamente ou na entrega dos produtos transportados de um local a 
outro; rendimento resultante da movimentação da carga.  
  
Frete Collect  
Frete por conta do importador. 
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Frete de porta a porta (door to door freight)  
Cobrança relativa à movimentação da carga, desde as instalações do fornecedor até às de entrega. 
  
Frete prepaid  
Frete pago pelo exportador (antecipado). 
  
Fulfillment  
Atendimento de pedidos por correio ou telefone, incluindo separação e envio de itens. 
  
Full-Container-Ship  
Navio porta-contêineres, embarcação especializada construída ou adaptada para o transporte 
exclusivamente de contêineres. Atualmente, são empregados no Brasil navios com capacidade 
média para 600 contêineres de 20 pés, e no próximo ano deverão começar a operar outros com 
capacidade para cerca de 1.200 unidades, mas já são construídos navios no país capazes de receber 
até mais de 1.750 unidades de 20 pés, como o recém-entregue Ace Concorde, construído no Rio de 
Janeiro pela Ishibras. No exterior há navios para até 3.000 contêineres. 
  
FUNAPOL  
Fundo de Aparelhamento e Operacionalização da Atividade Fim da Polícia Federal. 
  
FUNDAF  
Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização.  
  
FUNDAP  
Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias. Programa de incentivos fiscais 
administrado pelo Governo do Estado do Espírito Santo. Por meio do sistema FUNDAP, as 
empresas com sede no Estado, que realizam operações de importação e/ou exportação de produtos 
não tradicionais, na forma da legislação, através dos portos do Espírito Santo, são habilitadas a 
receber financiamento, com prazo total de 25 anos, sendo 5 anos de carência e 20 anos para 
amortização da dívida, com juros de 12 % ao ano, sem correção monetária, de valor equivalente a 
7,2 % a 9 % do valor das saídas de mercadorias do estabelecimento cadastrado, na condição de 
aplicar, no mínimo 7 % desse financiamento em investimento no Estado. Criado pela Lei 2.508, de 
22 de maio de 1970, e regulamentado pelo Decreto 163 -N, de 15 de julho de 1971, o FUNDAP 
bjetiva a ampliação da renda do setor terciário do Estado, por meio do incremento e diversificação 
do intercâmbio comercial com exterior. Ampliar a renda dos setores primário e secundário do 
Estado, por meio da promoção de novos investimentos em projetos agropecuários, indústria, de 
pesca, de turismo, de florestamento e reflorescimento, de serviço, de saúde, de educação, social, de 
transporte, de infra-estrutura não governamental, de construção, de natureza cultural ou de 
comércio. A Gestão dos recursos financeiros do FUNDAP cabe ao Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo S/A - BANDES, e seu orçamento é aprovado em ato do governador do Estado. O 
FUNDAP alcançará seus objetivos mediante a aplicação dos recursos que o constituem, através de 
operações entre o BANDES, na qualidade de gestor financeiro, com empresas que exerçam 
atividade exclusiva de comércio exterior, em financiamentos às operações de intercâmbio comercial 
que: a) estejam sujeitas ao pagamento do Imposto sobre operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e prestações de serviços de transporte, interestadual e intermunicipal, e de 
comunicação (ICMS) ao Estado do Espírito Santo; b) sejam efetuadas por empresas que tenham 
sede no Estado do Espírito Santo. 
  
Fundeadouro  
Onde os navios fundeiam; Ancoradoura.  
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Fundeio  
Local seguro próximo ao porto, onde os navios ficam aguardando autorização para atracar no cais 
disponível ou determinado. 
  
Funding - Recursos financeiros  
Recursos necessários a uma empresa para implantar suas atividades (compra de matéria-prima, 
pagamento da folha, etc.) ou utilizados em seu ativo fixo. Esse funding, de acordo com sua 
aplicação e retorno, pode ser de curto ou longo prazo.  
  
Fundo de Pensão  
Conjunto de recursos, provenientes de contribuições de empregados e da própria empresa, 
administrados por uma entidade a ela vinculada, cuja destinação é a aplicação em uma carteira 
diversificada de ações, outros títulos mobiliários e imóveis, ativos aplicados nos mercados 
financeiros.  
  
Furo Direcional Horizontal  
Trata-se de uma tecnologia inovadora que possibilita a instalação de dutos a grandes profundidades, 
utilizando um sistema de sondas perfuradoras que permite a execução de túneis sob qualquer 
obstáculo, seja uma montanha, um rio, uma rodovia ou ainda sob áreas de utilização humana como 
praias. O grande diferencial dessa tecnologia está nos resultados apresentados não só no aspecto 
operacional mas, principalmente, naqueles relacionados à não- degradação do meio ambiente. Essa 
tecnologia vem sendo amplamente aplicada no segmento offshore para o transporte de óleo ou gás 
das plataformas para o continente, principalmente nas zonas de transição entre o mar e a terra, 
sejam essas praias, pântanos, mangues ou restingas, considerados ecossistemas sensíveis à 
intervenção humana. Também é bastante utilizada na construção de oleodutos e gasodutos terrestres 
quando são necessárias as travessias de rios, represas e lagos.  
 
Furto (pilferage)  
Subtração fraudulenta de produtos de uma carga em armazéns, embarcação ou qualquer outro meio 
de transporte. 
 
Fusão (merge)  
Combinação de duas ou mais empresas, com operações em separado. 
 

G7 - Group of seven  
Grupo dos sete (países mais ricos/industrializados do mundo): EUA, Canadá, Japão, Alemanha, 
Itália, França e Inglaterra. A partir de 1997, entrou a Rússia, sendo denominado então de G-8 - 
Group of eight. 
 
Garantia (warranty)  
1. Documento que assegura a autenticidade e/ou a boa qualidade de um produto ou serviço, 
assumindo junto ao comprador ou usuário o compromisso de ressarci-lo em caso de ineficiência ou 
perda comprovada. A garantia pode ser real e pessoal. 2. Comprovante da existência de mercadorias 
em um armazém que pode ser usado como garantia para empréstimos. 
  
Garantia Pessoal  
A que estabelece um direito pessoal daquele a quem é dada. Exemplo: aval em garantia pessoal do 
avaliador ao emitente da nota quanto ao seu credor.  
 
Garantia Real  
A que constitui um direito real em favor daquele a quem é dada. Exemplo: hipoteca de um imóvel, 
que é um direito real sobre um bem imóvel.  
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Gargalo (bottleneck)  
Um recurso, instalação, função ou departamento é considerado um gargalo quando a exigência 
sobre ele é maior ou igual a sua capacidade máxima.  
  
Gateway  
Ponto de troca de produtos para transporte (a carga passa para outro transportador ou meio de 
transporte). 
  
GATT  
Abreviatura do termo em inglês para Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. V. OMC. 
 
GDS – Global Distribution System  
Método de distribuição predominante para vôos regulares, referente principalmente a Amadeus, 
Apollo, Galileo, Sabre e Worldspan. Também são o canal principal de distribuição de reservas de 
automóveis e hotéis – especialmente para viagens de negócios. Note que as companhias aéreas cada 
vez mais procuram formas de distribuição mais baratas que os GDS. O exemplo principal é a venda 
a passageiros (ou representantes) através da internet, em que as reservas são feitas diretamente ao 
sistema de reserva das companhias aéreas (desconsiderando os GDS completamente).  
  
Gerenciamento avançado da cadeia de abastecimento  
Estabelecimento e manutenção, de forma sincronizada, de organizações incumbidas de construir e 
melhorar uma cadeia de valor num ramo de atividade específico.  
 
Gerenciamento da cadeia de abastecimento (supply chain management – SCN)  
Integração logística, desde o gerenciamento de materiais (compras de matérias-primas e/ou 
componentes), tecnologia da informação e planejamento estratégico para atender o consumidor.  
 
Gerenciamento da capacidade (management capacity)  
Estabelecimento, medição, monitoramento e ajuste dos limites ou níveis de capacidade para a 
execução de programas e planos de fabricação, com ênfase em prioridades, realizada em quatro 
níveis (recursos, capacidade preliminar, necessidade de capacidade e controle de entradas e saídas).  
  
Gerenciamento da logística (logistic management)  
Planejamento, implementação e controle do fluxo de matérias-primas, estoque de semi-acabados, 
acabados e do fluxo e de seu respectivo fluxo de informações, da origem ao consumo. 
  
Gerenciamento de categorias (category management)  
Administração de tipos de produtos como unidades estratégicas (unidades de negócios).  
  
Gerenciamento de demanda (demand management)  
Controle e gestão de toda a demanda para a garantia do cumprimento do planejamento mestre, com 
ênfase em atividades como previsão, entrada de pedidos, compromisso de entrega, necessidade dos 
armazéns, necessidades entre plantas e de  
 
Gerenciamento de estoque (inventory management)  
Garantia da disponibilidade de produtos por meio da administração de inventário (planejamento, 
localização e monitoramento de unidades de produtos). 
 
Gerenciamento de estoque agregado (aggregate inventory management)  
Níveis globais de estoques desejados, com controles para a garantia do cumprimento de metas por 
meio de decisões individuais de abastecimento.  
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Gerenciamento de evento colaborativo (collaborative event management – CEM)  
Softwares especializados para planejamento e controle de atividades, que possibilitam a integração 
de consórcios e prestadores de serviços.  
  
Gerenciamento de material (material management)  
Grupo de funções gerenciais para apoio do fluxo de materiais (aquisição, planejamento, controle de 
material e de processo, estocagem, expedição e distribuição de produtos acabados). 
 
Gerenciamento de pedido (order management system – OMS)  
Sistema informatizado de administração do processo de captação e execução dos pedidos dos 
clientes, integrado com sistemas CRM (Front Office) e ERP (Back Office).  
  
Gerenciamento de processos (process management  
Envolve padronização, melhoria e redesenho de processos para atender necessidades e expectativas 
de clientes. 
  
Gerenciamento de processos (process management)  
Envolve padronização, melhoria e redesenho de processos para atender necessidades e expectativas 
de clientes. 
  
Gerenciamento de projeto (project management)  
Conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas aplicadas ao projeto, de forma a atingir e até 
mesmo exceder as expectativas.  
  
Gerenciamento do comércio empresarial (enterprise commerce management)  
Processo que auxilia na identificação, avaliação e mapeamento das aplicações, processos e 
tecnologias críticas para suporte dos colaboradores, clientes e fornecedores. 
  
Gerenciamento do conhecimento (knowledge management)  
Processo que se constitui de esforços para a gestão do conhecimento na organização, como os 
empreendidos em tecnologia da informação.  
  
Gerenciamento do desenvolvimento do produto (product development management)  
Sistema que responde pela administração da especificação, concepção, design, detalhamento, 
programação, produção e lançamento de novos produtos. 
  
Gerenciamento do fornecedor (supplier management)  
Atividade com efeito sobre os controles dos fornecedores para definição de seu comportamento.  
  
Gerenciamento do processo (process management)  
Administração para identificar, avaliar, redefinir e implementar o fluxo de atividades, com o 
objetivo de atender às necessidades do cliente. 
  
Gerenciamento do pulmão (buffer management)  
Técnica para gerenciar a proteção de materiais.  
  
Gerenciamento do relacionamento c/ fornecedor (supplier relationship management)  
Soluções para coleta e acompanhamento de dados do fornecedor, com o objetivo de otimizar o 
processo de suprimento e relacionamento.  
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Gerenciamento do relacionamento c/cliente (customer relationship management)  
Integração dos aspectos da tecnologia da informação, desde atividades de marketing e vendas até 
contas a pagar.  
  
Gerenciamento do tráfego (traffic management)  
Seleção do tipo de transporte e respectivo tipo de carregamento.  
  
Gerenciamento dos recursos humanos (employment resource management – ERM)  
Tipo de software especializado em gestão de recursos humanos. 
  
Gerenciamento por função (function management)  
Administração do agrupamento de cargos por habilidades e necessidades de minimizar riscos.  
 
Gerenciamento total de fabricação (total manufacturing management – TMM)  
Redefinição da produção com base em JIT, controle de processo, melhoria contínua, 
comprometimento máximo com o sistema de gestão, baseado no custo total.  
  
Gestão à vista (visual management)  
Sistema que apresenta as informações necessárias para o gerenciamento por meio de quadros, 
painéis, indicativos da atividade, de forma a promover a participação de todos no processo de 
melhoria.  
  
Giro de estoque (inventory turn)  
Total de renovações do estoque durante o ano, calculado por meio da divisão da demanda anual do 
item pelo saldo médio em estoque.  
  
Giro estoque total na cadeia abastecimento (total supply chain inventory turn)  
Total de unidades vendidas por ano dividido pela média das unidades de produtos acabados nas 
mãos dos fabricantes e distribuidores numa cadeia de abastecimento. 
  
Globalização  
Integralização mundial dos fatores de produção, em busca da eficiência, tendo como objetivo a 
satisfação do consumidor final. Os países desenvolvidos levam nítida vantagem na guerra da 
globalização. O avanço tecnológico na área de telecomunicações favoreceu a velocidade da 
globalização. Maior receita e maior lucro são apenas conseqüência da globalização e não causas. As 
causas estão na eficiência da gestão dos fatores de produção, ou seja, na administração.  
  
GMUC - Guia de Movimentação de Unidade de Carga  
Como o DUC, é um documento em fase de criação por uma nova instrução normativa da SRF, que 
o define como documento indispensável à saída de zona primária aduaneira, livre trânsito no 
território nacional e controle da devolução para o exterior das unidades de carga e/ou seus 
acessórios e equipamentos, admitidos por meio do DUC. O documento possui as mesmas 
características físicas do DUC. 
  
Goodwill  
Imagem que se tem do mercado, um dos valores intangíves que se adquire diante de fornecedores e 
clientes  
Gráfico de Gantt (Gantt chart). Cronograma com as atividades graficamente visualizadas por meio 
de barras horizontais, acompanhando uma escala de tempo (time line). 
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Granel  
Tp. Carga quase sempre homogênea, não embalada, carregada diretamente nos porões dos navios. 
Ela é subdividida em granel sólido e granel líquido.  
  
Granel Líquido  
Tp. Todo líquido transportado diretamente nos porões do navio, sem embalagem e em grandes 
quantidades, e que é movimentado em dutos por meio de bombas. Ex: álcool, gasolina, suco, de 
laranja, melaço, etc. 
  
Granel sólido  
Tp. Todo sólido fragmentado ou grão vegetal transportado diretamente nos porões do navio, sem 
embalagem e em grandes quantidades, e que é movimentado por transportadores automáticos, tipo 
pneumático ou de araste e similares ou aparelhos mecânicos, tais como eletroímã ou caçamba 
automática. Ex: carvão, sal, trigo em grão, minério de ferro, etc. 
  
Graneleiro (bulk carrier)  
Convés único de embarcação projetado para transportar cargas secas, não embaladas, como grãos, 
minério de ferro ou carvão. 
  
Guias – correntes  
Tp. Estrutura destinada a desviar a corrente de um rio ou de um estuário, de modo que provoque o 
aprofundamento do canal pelo aumento da força da corrente.  
  
Guindaste (crane)  
Equipamento utilizado para elevação de materiais e transferências de pesados. 
 

Hard Money  
Moeda forte no país de origem e no mundo e de fácil conversibilidade. 
 
HAWB - Hause Airway Bill  
Conhecimento Aéreo emitido pelo Consolidador da carga. - House AWB (código com 11 posições) 
- AWB emitido pelo Transportador Aéreo Nacional e/ou Agente Consolidador, para cada carga que 
integra o Despacho Consolidado tendo como destinatário o importador ou consignatário.  
  
HAWB - House Airway Bill  
Conhecimento Aéreo emitido pelo consolidador da carga. 
  
Headway  
Intervalo entre trens.  
  
Hectométrico  
Marco colocado de cem em cem metros, ao lado direito da linha, subdividindo o intervalo entre dois 
marcos quilométricos.  
  
Hedge  
São operações destinadas à proteção do investidor que quer reduzir o risco de suas aplicações. 
Mecanismo cambial de proteção contra possível desvalorização de uma moeda. 
  
HH  
House-house (porta-a-porta).  
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Hinterland  
Potencial gerador de cargas do porto ou sua área de influência terrestre. O hinterland depende, 
basicamente, do potencial de desenvolvimento da região em que o porto está localizado e dos custos 
de transporte terrestre e feeder (serviço marítimo de alimentação do porto hub ou de distribuição 
das cargas nele concentradas).  
  
Hipoteca  
Sujeição de bens imóveis, navios ou aeronaves no pagamento de uma dívida, sem transferir ao 
credor a posse do bem gravado. É uma garantia real.  
  
Histograma (histogram)  
Gráfico de barras verticais representando a distribuição da frequência, no qual as classes de itens 
são relacionadas no eixo x e os ítens no y. 
  
Holding  
É a empresa que detém o controle acionário de outra empresa, ou de um grupo de empresas 
subsidiárias.  
  
Homens hora (HH)  
Soma das horas consumidas pelo total de homens que executam determinado serviço. 
  
Horário  
A relação completa das tabelas em vigor para trens autorizados a circular em determinado trecho, 
respeitadas as regras; contém ainda instruções especiais para operação de trens naquele trecho. 
  
Horário flexível (flextime)  
Acordo em que os funcionários escolhem o horário de trabalho cumprindo, entretanto, o número de 
horas estabelecidos pelo empregador. 
 
Horizonte de planejamento (planning horizon)  
Tempo relacionado a um plano específico. É expresso em unidades de tempo conforme acordo 
mútuo. Em sistemas de MRP, o horizonte de planejamento é determinado pelo tempo que vai da 
data presente até uma data futura de geração dos planos de materiais.  
  
Horizonte firme (time fence)  
Limite de tempo para a identificação de mudanças em uma programação-padrão. 
 
Hot Money  
Empréstimo de curtíssimo prazo, normalmente por um dia. Capital de curto prazo, que se desloca de 
um país para outro e, conseqüentemente, de uma divisa à outra, com fins especulativos. 
  
House (Casa)  
Expressão que se usa para contêiner, indicando que ele será ovado ou desovado na casa do 
embarcador ou consignatário.  
  
House Bill of Landing ou House B/L  
Conhecimento Marítimo emitido por um freight forwarder (transitório da carga). 
  
House to house (casa a casa)  
Esse é o sistema ideal da conteinerização, pois o contêiner com a carga segue desde a casa do 
exportador até a do importador, sem que ninguém toque na carga.  
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House to Pier (da casa do exportador até o pier do porto de destino)  
Nesse caso o transporte em contêiners e as despesas de enchimento de seu enchimento (stuffing) 
serão por conta do exportador, que, normalmente, efetua esse serviço nas dependências de sua 
fábrica ou depósito. As despesas de desova, no destino serão por conta do importador e os serviços 
efetuados pela Administração do Porto. 
 
Housekeeping  
Técnica para início e manutenção de processos de qualidade e produtividade total. 
  
Houses  
São os CE - Conhecimento de Embarque desmembrados (filhotes), resultantes da desconsolidação 
de CE Master. 
 
HP  
House-pier (porta-a-porto).  
  
Hub  
1. Ponto central para coleta, separação e distribuição de uma área para outra, utilizando-se de outros 
pontos. 2. Equipamento para interligar os diversos dispositivos da rede de computadores. 
 
Hub-aiport  
V. Aeroporto Hub. 
 
Hub-port  
V. Porto Hub. 
 

IATA - International Air Transport Association  
Organização internacional de empresas aéreas, fundada em 1945, para a promoção do tráfego aéreo 
comercial. Responsável pelo estabelecimento de certas regras e procedimentos para a aviação 
comercial de cargas e passageiros. 
 
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis  
Órgão do Ministério do Meio Ambiente cujos objetivos estão focalizados na adoção de medidas de 
homologação, controle e fiscalização ambiental nos âmbitos regional e nacional do Brasil. Foi 
criado em 22 de fevereiro de 1989, com a fusão de quatro entidades que trabalhavam na área 
ambiental: Secretaria do Meio Ambiente - SEMA; Superintendência da Borracha - SUDHEVEA; 
Superintendência da Pesca - SUDEPE; e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - 
IBDF. Em 1990, foi criada a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República - SEMAM, 
que tinha no IBAMA seu órgão gerenciador da questão ambiental, responsável por formular, 
coordenar, executar e fazer executar a Política Nacional do Meio Ambiente e da preservação e uso 
racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais renováveis. A atividade de 
fiscalização do IBAMA objetiva garantir que os recursos naturais do país sejam explorados 
racionalmente, em consonância com as normas e regulamentos estabelecidos para a sua 
sustentabilidade, visando diminuir a ação predatória do homem sobre a natureza. O IBAMA é 
credenciado pelo Sistema SISCOMEX para ser Órgão Anuente de Liberação de LI - Licenciamento 
para importações e exportações de produtos ligados ao meio ambiente, tendo sido, em 2004, o sexto 
maior Órgão Anuente, com 73.300 liberações. 
  
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
É uma importante empresa pública criada com o propósito básico de apresentar estudos e 
acompanhar as variações de contas macroeconômicas, tais como desemprego, custo de vida, 
inflação, etc.  
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IBSP - Internet Business Service Provider  
Empresa que se propõe a entregar serviços baseados na internet, organizados como portais e virtual 
marketplaces.  
  
IBV - Índice da Bolsa de Valores  
É o índice que mede a variação diária dos preços das ações mais negociadas na Bolsa de Valores. 
Se ele apresentar, no dia, mais alto que o anterior significa que os investidores tiveram lucro e se 
apresentar mais baixo, que tiveram prejuízo.  
  
ICC - International Chamber of Commerce - Câmara de Comércio Internacional  
Entidade sediada em Paris, França, com representações no Brasil, na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), 
que procura tornar mais fáceis, confiáveis e rápidas as relações cambiais entre os países. 
  
ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços  
Tributo reservado às Unidades da Federação e ao Distrito Federal que incide sobre as operações de 
circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços, de transporte interestadual ou 
intermundial ou de comunicações, ainda que a operação seja no exterior. Incide, pois, também sobre 
a mercadoria importada.  
  
Identificação material (material identification)  
Identificação e descrição de item, individualizando-o entre os demais por suas características físico-
químicas e aplicação.  
  
Identificação por rádio-freqüência (radio frequency identification)  
Colocação de transponders (que podem ser apenas lidos ou lidos e escritos) nos produtos, como 
alternativa ao código de barras, para permitir sua identificação a distância, ou fora de 
posicionamento, por um scanner.  
 
Identificação por rádiofreqüência (radio frequency identification)  
Colocação de transponders (que podem ser apenas lidos ou lidos e escritos) nos produtos, como 
alternativa ao código de barras, para permitir sua identificação a distância, ou fora de 
posicionamento, por um scanner. 
  
Identificador de aplicação (application identifier)  
Prefixo numérico para um código UCC/EAN-18 que define um dado codificado. 
  
IFB - Request or invitation for BID  
Solicitação de convite para apresentação de proposta ou lance de leilão. 
  
Iglus (gloos)  
Paletes e contenedores usados no transporte aéreo. O formato iglu é um projeto para ajuste aos 
contornos internos da parede do corpo do avião.  
  
II - Imposto de Importação  
É a alíquota ad-valorem definida para cada código da NCM/MERCOSUL. O conjunto de todas as 
tarifas ad-valorem constitui a TEC/MERCOSUL. A Comissão de Comércio do MERCOSUL é o 
órgão que possui prerrogativas de normatização da TEC, porém decisão dessa natureza terá que ser 
internalizada pelo governo brasileiro. O imposto incide sobre mercadorias estrangeiras, assim como 
aquelas definidas no artigo 84 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto nº 91.030/85, 
tendo como fato gerador a entrada de qualquer uma dessas mercadorias no território aduaneiro. 
Apesar de serem mercadorias estrangeiras, o Regulamento Aduaneiro exclui na incidência as 
seguintes situações: mercadoria concretamente declarada que chegar ao país por erro manifesto ou 
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comprovado de expedição e que for redestinada ao exterior; mercadoria em substituição a outra 
anteriormente importada que tenha se revelado, após o despacho administrativo, defeituosa ou 
imprestável para o fim a que se destinava; mercadoria que tenha sido objeto de perda; mercadoria 
devolvida ao exterior antes do registro da DI.  
  
IIF - Institute of International Finance  
Organização que representa os 200 maiores bancos privados do mundo.  
  
IMCO Intergovernmental Maritime Consultative Organization  
Organização Consultiva Marítima Intergovernamental. Ver IMO¹.  
  
IMCO Intergovernmental Maritime Consultative Organization Organização Consultiva Marítima 
Intergovernamental. VER IMOVER IMO. 
  
IMO - Internacional Maritime Organization - Organização Marítima Internacional  
Criada em 1948, em Genebra, a IMO é uma agência especializada das Nações Unidas, que tem 
como objetivo instituir um sistema de colaboração entre governos no que se refere a questões 
técnicas que interessem à navegação comercial internacional, bem como encorajar a adoção geral de 
normas relativas à segurança marítima e à eficácia da navegação. Compete à IMO, igualmente, 
estimular o abandono de medidas discriminatórias aplicadas à navegação internacional, examinar 
questões relativas a práticas desleais de empresas de navegação, tratar de assuntos relativos à 
navegação marítima apresentados por outros órgãos das Nações Unidas e promover o intercâmbio, 
entre os governos, de informações sobre questões estudadas pela Organização. O Brasil tornou-se 
membro da IMO em 1963. Desde 1967, vem sendo reeleito para o Conselho da Organização. Em 
dezembro de 1998, a coordenação dos assuntos relativos à IMO, que estava sob responsabilidade do 
Ministério das Relações Exteriores, foi transferida para a Marinha do Brasil.  
  
IMO²  
Código Lloyds da Embarcação – Código de identificação que substitui o código IRIN. 
  
IMO¹ - Internacional Maritime Organization - Organização Marítima Internacional  
Criada em 1948, em Genebra, a IMO é uma agência especializada das Nações Unidas, que tem 
como objetivo instituir um sistema de colaboração entre governos no que se refere a questões 
técnicas que interessem à navegação comercial internacional, bem como encorajar a adoção geral de 
normas relativas à segurança marítima e à eficácia da navegação. Compete à IMO, igualmente, 
estimular o abandono de medidas discriminatórias aplicadas à navegação internacional, examinar 
questões relativas a práticas desleais de empresas de navegação, tratar de assuntos relativos à 
navegação marítima apresentados por outros órgãos das Nações Unidas e promover o intercâmbio, 
entre os governos, de informações sobre questões estudadas pela Organização. O Brasil tornou-se 
membro da IMO em 1963. Desde 1967, vem sendo reeleito para o Conselho da Organização. Em 
dezembro de 1998, a coordenação dos assuntos relativos à IMO, que estava sob responsabilidade do 
Ministério das Relações Exteriores, foi transferida para a Marinha do Brasil.  
  
Importador(comprador nacional)  
O comprador de uma mercadoria vinda do exterior - proprietário da carga transportada. 
Imposto de Exportação  
Tributação aplicada sobre determinados produtos com o objetivo de regular sua comercialização 
internacional, impedir o desabastecimento interno ou mesmo dificultar a sua comercialização 
internacional.  
  
Imposto de Importação  
V. II. 
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Incorporação  
É a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outras que lhes sucedem em 
todos os direitos e obrigações.  
  
Incoterms - Internacional Comercial Terms - Termos Internacionais de Comércio  
Conjunto padrão de definições determinando regras e práticas neutras que servem para definir, 
dentro de um contrato de compra e venda internacional, os direitos e obrigações recíprocos do 
exportador e do importador. Freqüentemente, as partes de um contrato ignoram as diferentes 
práticas comerciais em seus respectivos países, o que pode levar a desentendimentos, disputas e 
litígios. Em razão disso, a CCI publicou, em 1936, regras internacionais para a interpretação dos 
termos comerciais, o que é conhecido como Incoterms, que recebeu aditivos e alterações em anos 
posteriores para trazer as regras para as atuais práticas do comércio internacional. O propósito dos 
Incoterms é prover um conjunto de regras internacionais para a interpretação dos termos comerciais 
usuais mais utilizados no comércio internacional, evitando, dessa forma, as incertezas das diferentes 
interpretações que tais termos possam ter em diferentes países. É importante ressaltar que dentre os 
vários contratos a serem celebrados entre importadores e exportadores (transporte, seguro e 
financiamento) os Incoterms estão relacionados somente ao Contrato de Compra e Venda. Os 
Incoterms são representados por 13 siglas de três letras. 
  
Indicador (metric)  
Indicador de desempenho de um negócio, processo ou projeto.  
  
Indicador focalizado em rede (network-focused metric)  
Indicadores de desempenho baseados em toda a cadeia de abastecimento, desde as matérias-primas 
até o consumidor final, tais como tempo de ciclo total ou retorno a essa cadeia.  
  
Inflação  
Perda do poder de compra da moeda local em razão de aumento dos custos internos.  
  
Informações (information)  
Conhecimentos relevantes obtidos por meio de dados relativos a um objeto, situação, problema, etc. 
  
Informações pré-expedição (pre-shipping information)  
Informação de um fornecedor para seu cliente relacionada, entre outras coisas, à data e método de 
expedição, número de fatura, etc, de produtos antes de serem expedidos. 
  
INMETRO  
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, autarquia federal, vinculada 
ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que atua como Secretaria 
Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), 
colegiado interministerial, que é o órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro). Objetivando integrar uma estrutura sistêmica 
articulada, o Sinmetro, o Conmetro e o Inmetro foram criados pela Lei 5.966, de 11 de dezembro de 
1973, cabendo a este último substituir o então Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM) e 
ampliar significativamente o seu raio de atuação a serviço da sociedade brasileira. No âmbito de sua 
ampla missão institucional, o Inmetro objetiva fortalecer as empresas nacionais, aumentando sua 
produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e 
serviços. Sua missão é promover a qualidade de vida do cidadão e a competitividade da economia 
através da metrologia e da qualidade. 
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INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor  
É calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Considera a variação dos 
preços em 11 regiões: Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Belém, 
Fortaleza, Salvador, Recife e Goiânia. Tem como base o orçamento de famílias com renda mensal 
entre um e oito salários mínimos. 
  
Inspeção alternada de lote (skip-lot inspection)  
Inspeção de lotes alternados recebidos de fornecedores na totalidade dos itens constantes na folha 
de especificações da qualidade.  
  
Inspeção de recebimento (incoming inspection)  
Conjunto de atividades de medição, exame, ensaio, verificação, quantidade, etc, de uma ou mais 
características do produto recebido, e a comparação dos resultados com requisitos especificados, 
para determinar a ocorrência de conformidade para cada uma dessas características.  
  
Instalação (facility)  
Prédios, estruturas, equipamentos, ruas, estacionamentos, etc, abrangendo a área em que estes se 
encontram, destinados às operações. 
  
Instalação de transporte (transportation facility)  
Termo que abrange os serviços realizados por transportadores na movimentação de um porto a 
outro (carros, veículos, aviões, navios, áreas de terminais, depósitos, etc.).  
  
Instalação Portuária  
Tp. Qualquer benfeitoria ou equipamento administrado dentro do porto. Poderá designar todo um 
complexo de instalações ou um único equipamento. Já “terminal” significa ponta, fim, isto é, o 
ponto de entrada ou de escoamento de um complexo industrial. 
  
Instalações de Mergulho Offshore  
Instalações próprias para mergulho construídas por meio de sistemas de mergulho saturado 
incorporados ou de equipamentos de mergulho a ar montados no convés para trabalho em águas 
rasas. 
  
Instalações Portuárias Alfandegárias – IPA  
Incluem os operadores de carga localizados na zona primária (dentro da área do porto organizado), 
entre eles os terminais privativos que podem não fazer a nacionalização das mercadorias ou 
transferi-las para destinatários alfandegados de carga na zona secundária. 
  
Instalment Shipsments  
V. embarques parcelados. 
  
Instrução de Cobrança  
Todos os documentos remetidos para cobrança devem ser acompanhados por uma instrução de 
cobrança indicando que a cobrança está sujeita à URC(Uniform Rules for Collections - Regras 
Uniformes para Cobrança) 522 e contendo instruções de cobrança completas e precisas, 
determinando as ações a serem tomadas com relação à documentação que segue anexada a mesma. 
Aos bancos somente é permitido agir estritamente com base nas instruções expressas na respectiva 
instrução de cobrança e de acordo com essas regras. A menos que, de outra forma autorizado na 
Instrução de Cobrança, os bancos desconsiderarão quaisquer instruções de qualquer parte/banco que 
não a parte/banco do qual eles recebem a cobrança.  
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Instrucs to pay/accept/negot bank  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica as informações do Emitente para o banco autorizado a pagar, 
ou a aceitar ou a negociar o Crédito.  
  
Insurance Documents  
V. Documentos de Seguro. 
 
Integração da aplicação da empresa (enterprise application integration – EAI)  
Estrutura comum para integração (porta-a-porta) dos processos e dados do negócio.  
  
Integração reversa (backward integration)  
Compra ou desenvolvimento de elementos do ciclo de produção e canal de distribuição dos 
fornecedores de matéria-prima.  
  
Integrador de sistema (system integrator)  
Fornecedor ou consultor contratado para fornecer ou subcontratar os equipamentos e softwares para 
a implementação de uma instalação ou sistema.  
  
Inteligência artificial (artificial intelligence)  
Habilidade de um computador no desempenho de ações consideradas inteligentes.  
  
Intercâmbio de dado logístico (logistic data interchange – LDI)  
Sistema informatizado que transmite informações logísticas eletronicamente.  
  
Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI - Eletronic Data Interchange)  
É a troca de documentos entre parceiros de uma cadeia de abastecimento ou fisicamente separadas 
de uma mesma empresa. As do códigos de barras, leitoras óticas e sistemas de de intercâmbio, 
constituem a base sobre a qual são implantadas as ferramentas que viabilizam o ECR.  
  
Intercâmbio eletrônico de dados (eletronic data interchange – EDI)  
Troca eletrônica de dados padronizada entre clientes, fornecedores e demais agentes da cadeia da 
produção e distribuição. 
  
Intermodal ou Multimodal  
Quando a unidade de carga é transportada em todo o percurso utilizando duas ou mais modalidades 
de transporte, abrangidas por um único contrato de transporte.  
  
Intermodalidade  
Transporte de mercadorias por dois ou mais modais, nos quais cada transportador assume a 
responsabilidade no trecho de sua prestação de serviço.  
  
International Consignment Note  
Conhecimento Rodoviário de Carga, o mesmo que roadway bill. 
  
Internet  
Rede mundial de computadores que conecta empresas e pessoas.  
  
Intervalo de pedido econômico (economic order interval)  
Fixação de intervalos uniformes entre os pedidos para reduzir o custo total de estoque, a partir do 
exame do custo de pedido e estoque.  
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Intranet  
Rede interna de computadores para compartilhamento de dados e informações numa instituição.  
  
Intrazonal  
Sistema que se destina á legislação referente aos acordos no âmbito da ALADI. Contém 
informações sobre as tarifas, as margens de presencias e as cotas negociadas baseado nas 
nomenclaturas NALADISA/SH. 
 
Inventário (inventory)  
Estoques ou itens que dão suporte à produção (matéria-prima e itens de material em processo), 
atividades de apoio (manutenção e reparo) e atendimento ao cliente (produtos acabados e 
sobressalentes). 
Inventário focado (spot inventory)  
Método de contagem física de estoque no qual somente um grupo específico de itens é envolvido.  
  
Inventário periódico (periodic inventory)  
Inventário físico em intervalos fixos (mensal, trimestral ou anual, etc). Sistema de classificação do 
controle de estoques para itens de demanda independentes, em que o número de itens de demanda é 
revisado em um intervalo fixo de tempo e o tamanho de cada pedido depende do estoque disponível 
no momento da revisão.  
  
Inventário perpétuo (perpetual inventory)  
Registro do estoque, e de respectivas transações, para cálculo de novo saldo.  
  
Inventário racional (rational inventory)  
A estrutura modal facilita o trabalho dos inventários, pela introdução da pré-contagem, peça-chave 
para o bom relacionamento entre a programação, produção e sistemas de informação industriais, em 
função da aderência entre as existências físicas e os registros do sistema de informação.  
  
Inventário rotativo (cyclical inventory)  
Técnica para auditoria da acuracidade de estoque na qual efetuam-se contagens cíclicas ao invés de 
uma vez por ano. Contagem física contínua dos estoques ao invés de periódica, distribuída por 
parcelas semanais ou diárias. Uma contagem cíclica de estoques pode ser feita quando o saldo de 
estoque é zerado ou quando o material solicitado é recebido ou consumido. Ela é feita regularmente 
e com maior freqüência para itens de valor elevado e rápida movimentação e com freqüência menor 
para itens de baixo valor e lenta movimentação. 
  
Investimento em estoque (stock investment)  
O mesmo que capital de giro em estoques.  
  
Invoice - Comercial Invoice (fatura comercial)  
Documento emitido pelo exportador, em formulário próprio, de preferência em inglês ou no idioma 
do país importador, observada a legislação do país. Esse documento representa a operação 
comercial em si e sua finalidade é formalizar a transferência da propriedade da mercadoria para o 
comprador, devendo, com isso, mencionar as principais características da venda: dados do 
exportador e importador, descrição da mercadoria, preço, condições de venda, forma de pagamento, 
etc. “Pro-Forma” Invoice (fatura para fins de cotação de preços).  
  
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras  
Imposto que incide sobre as remunerações de todas as atividades bancárias e financeiras, com 
exceção dos juros propriamente ditos.  
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IPI  
Imposto de Importação. 
  
IPI - Imposto de Produto Industrial  
Imposto federal (arrecadado pela SRF), que incide em todos produtos industrializados, cobrado na 
primeira saída (da fábrica ou na importação). O imposto incide sobre produtos industrializados, 
nacionais e estrangeiros, obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI (Lei n.º 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 1º, e 
Decreto-lei n.º 34, de 18 de novembro de 1966, art. 1º). O campo de incidência do imposto abrange 
todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as disposições 
contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação NT 
(não-tributado) (Lei n.º 9.493, de 10 de setembro de 1997, art. 13). 
IRIN  
Identificador Rádio Internacional. 
  
Irrevocable Documentary Credit  
V. Crédito Irrevogável. 
 
ISDN - Integrated Services Digital Network  
Rede digital que integra serviços de diversas naturezas, como voz, dados, imagens, etc, devendo 
substituir gradualmente a infra-estrutura física de comunicações, em que cada serviço tende a 
trafegar por segmentos independentes. 
  
Isento de taxas no embarque e no desembarque (free in and out – FIO)  
Condição de transporte na qual as despesas de embarque são do exportador e as de desembarque do 
importador.  
  
ISO - Internacional Standards Organization - Organização Internacional de Padronização  
Órgão para definição de normas de qualidade. É um órgão privado, não governamental, que se 
destina ao estudo da padronização de materiais de um modo geral. Tem status consultivo na ONU e 
mantém ligação firme com a Secretaria da ONU e com várias agências, relacionando-se também 
com muitas outras organizações internacionais em assuntos de padronização. A ISO surgiu da união 
da International Federation of Natonal Standardizing Coordination Committee (UNSCC), em 1946, 
com membros de 25 países. Em 1979 já possuía 55 membros ordinários e mais cinco membros 
correspondentes, possuindo sede em Genebra. Na área de transportes marítimos, destacam-se os 
seus estudos e normas para a padronização de bandejas, contêineres (tema de estudos do Comitê nº 
104) e outros temas. Os estudos efetuados pela entidade levaram à aprovação dos contêineres de 10, 
20, 30 e 40 pés de comprimento, com altura de 4, 8 e 8 pés e 6 polegadas, e largura de oito 
polegadas, que foram padronizados, bem como os tipos de engate externo e seus pontos precisos de 
localização, localização dos painéis com caracteres informativos e de identificação, métodos de 
manuseio e de transporte, buracos para garfos de empilhadeiras, manutenção terminologia, 
segurança e outros itens.  
  
ISP98  
International Standdy Practices. V. Publicação 590. 
  
ISPS Code - International Ship and Port Facility Security Code  
Código Internacional de Segurança de Navios e Instalações Portuárias. É um plano de segurança da 
Organização Marítima Internacional - IMO, órgão da ONU que estabelece regras para a segurança 
portuária. O ISPS Code é um conjunto de medidas, que visa a intensificar o controle de cargas, 
veículos e pessoas que transitam entre o cais e o navio, como medida preventiva de proteção em 
função do aumento do risco de atentados terroristas. Esse documento normativo de 104 páginas, 
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estabelece os papéis e responsabilidades dos Estados participantes das Nações Unidas, das 
administrações locais e das indústrias portuárias e empresas de navegação, objetivando o 
estabelecimento de uma estrutura de cooperação internacional, de modo a detectar e dissuadir atos 
que ameacem a segurança no setor de transporte marítimo. O Código, que em síntese é uma 
tentativa norte-americana de envolver todos os países na luta anti-terrorista, estabelece, entre muitas 
coisas outras medidas, a adoção de procedimentos para prevenir que armas de destruição em massa, 
substâncias perigosas e dispositivos que possam ser destinados a causar danos em pessoas, navios 
ou portos, sejam introduzidos em uma instalação portuária ou a bordo de uma embarcação e se 
destinem a um porto dos EUA ou Europa. 
  
Issuing Bank  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica, também, o Banco Emitente. V. Banco Emitente. 
  
Item composto (parent item)  
Produto de uma lista de peças que é composto por todos os itens constantes nos subcomponentes.  
 
Item de Estoque  
V. SKU - Stock Keeping UNIT. 
  
Item de movimentação lenta (slow-moving item)  
Item de estoque com baixa rotatividade ou com um índice relativamente baixo de uso, em 
comparação ao uso normal mantido no estoque. 
 
Item equivalente de suprimento (supply equivalent item)  
Item de suprimento procedente de diferentes fontes de venda ou fabricação, com os mesmos dados 
descritivos e características de operação.  
  
Item permutável de suprimento (supply exchangeable item)  
Item de suprimento diferente em parte em suas características físicas, mas que, sem prejuízo de 
ordem operacional, podem ser utilizados para a mesma aplicação.  
  
Item reparável (repairable item)  
Item normalmente não consumido e que será reparado e utilizado como componente de uma peça 
normal em estoque. Alguns itens possuem tempos de reparação e suprimento semelhantes.  
  
IWW CUT  
Ligação em placa IRMA, ligadas a controladores e seção única. Eugênio/SUNCE/CECNA. 
  
IWW DFT  
Ligações em placas IRMA a controladores em seção múltipla. Eugênio/SUNCE/Cecna. 
  
IWW SA  
Ligação em rede Novel (Netware). Eugênio/Sunce/Cecna. 
  
IWW SNA  
Ligações em rede tipo SNA (modalidade host a host). Eugênio/Sunce/Cecna. 
  
IWW TCP/IP  
Ligações utilizando protocolo TCP/IP. - Eugênio/Sunce/Cecna. 
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JIT (just in time)  
Execução de todas as etapas da produção, do projeto à entrega do produto, com ênfase em estoque 
mínimo (apenas o necessário), maximização da qualidade (índice zero ou próximo disso em 
defeitos) e custo mínimo. 
  
JIT – Just-in-time  
É uma sistemática de gestão de estoques em que os componentes, as matérias-primas e mercadorias 
chegam ao local de destino exatamente quando necessário. O objetivo do sistema JIT é prover o 
material correto no local e no momento certos.  
  
Job shop  
Manufatura, com centros de trabalho organizados por tipos de equipamentos.  
  
Job shop manufacturing  
Fabricação que produz um lote de itens não repetitivos, produtos sob encomenda.  
  
Jogo Completo  
O conjunto das vias originais de um Conhecimento de Embarque. O próprio documento menciona 
em quantas vias originais foi emitido. Nem sempre essa informação aparece nos conhecimentos 
rodoviários, ferroviários, lacustres fluviais. O jogo completo se constitui de tantas vias originais 
quantas forem emitidas e não inclui cópias.  
  
Joint Venture  
1. Sociedade em cotas de participação, com objetivos definidos para uma única empreitada. 2. Um 
empreendimento conjunto. 3. Associação entre empresas ou entre países, sob a forma de capital, 
trabalho ou recursos naturais.  
  
Joints  
Associação de empresas que trocam em seus navios em determinadas operações. 
Jumborização  
Sistema desenvolvido na Europa em meados da década de 1970, que permite o aumento da 
capacidade de carga de um navio, mediante a realização de um corte transversal vertical em seu 
casco e interseção de um novo conjunto de porões, depois fundidos ao casco original. O navio sai 
do estaleiro em média três a quatro meses depois do início dos trabalhos, com o comprimento 
aumentado.  
  
Jurisdição Aduaneira  
É o poder de dizer (aplicar) o direito aduaneiro na esfera administrativa em casos concretos dentro 
de um território. O território sobre o qual recai a jurisdição é denominado território aduaneiro, 
compreendendo todo o território de um país, incluindo a parte aérea e as águas marítimas.  
  
Juros Futuros  
São os contratos negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) em que os investidores 
apostam na tendência das taxas no futuro.  
 
Just in Time  
1. Controle de estoque e produção que prescreve. 2. Controle preciso do movimento de matérias-
primas, peças e componentes no processo produtivo. As mercadorias chegam no momento da 
produção, permitindo a economia com estoques e espaços de armazenagem.  
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Just in Time²  
Controle preciso do movimento de matérias-primas, peças e componentes no processo produtivo. 
As mercadorias chegam no momento da produção, permitindo a economia com estoques e espaços 
de armazenagem.  
  
Just in Time¹  
Controle de estoque e produção que prescreve. 
 

Kaizen  
Palavra de origem japonesa, que significa melhoria constante e aperfeiçoamento em todo tipo de 
atividade.  
  
Kanban  
O sistema Kanban (cartão ou registro visível em japonês) de cartões existe para controlar e 
programar a produção e o estoque. Os cartões, de papel ou plástico, têm a função de situar a 
autorização para alguma atividade de produção ou de estoque. Há vários tipos de cartões utilizados 
no Kanban: cartões que autorizam produção; cartões que autorizam fornecimento; cartões que 
autorizam movimentação de estoques e posição para outra. Além disso, os cartões podem ter cores 
diferentes para dar prioridade da operação (normal, moderada e alta).  
  
Kanban Palavra japonesa para registro visível ou controle por cartão  
O sistema tem como princípio o fato de que as matérias-primas são movidas em recipientes, com 
movimentos controlados por kanbans (cartões), colocados nesses contenedores de forma visível. Os 
kanbans são cartões de plástico com a descrição do material contido no recipiente, sua quantidade, 
origem e destino dos movimentos e qualquer outra informação relevante. É um sistema de puxar, no 
qual os centros de trabalho sinalizam com um cartão. 
  
KISS  
Acrônimo para a máxima Keep it simple and straight, que recomenda algo como mantenha o que 
faz de forma simples e objetiva. 
  
Kitting  
Atividade desempenhada em armazéns, que consiste na montagem de peças e componentes para 
atender a uma demanda determinada. 
  
KLT (klen lagerung und transport)  
Transporte de componentes acondicionados em caixas plásticas modulares.  
  
Know-how  
Conhecimento especial de determinado assunto. 
  

L/C  
Abreviatura de Lettter of Credit (Carta de Crédito).  
  
Lacre (seal)  
Dispositivo usado para contêineres e caminhões para provar que eles mantiveram-se fechados 
durante o transporte. 
  
Lance  
Preço oferecido pelos representantes das sociedades corretoras em público pregão, para a compra ou 
venda de um lote de ação.  
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Lash - Lighter Aboard Ship²  
Sistema de transporte marítimo em que um navio-mãe projetado como graneleiro aberto recebe ou 
deixa nos portos de escala barcaças especiais com as mercadorias transportadas. As barcaças são 
posicionadas pelos rebocadores em uma abertura protegida na popa dos navios-mãe, sendo içadas 
para bordo desses por meio de uma ponte rolante, que se projeta para trás da popa sobre dois lances 
em um balanço paralelo. A ponte rolante percorre o comprimento do navio e posiciona as barcaças, 
que são empilhadas dentro das células nos porões do navio, como em um navio porta-contêineres 
celular. O sistema foi introduzido no Brasil pela armadora Delta Line Inc.  
  
Lash - Lighter Aboard Ship¹  
Embarcações que transportam barcaças, equipadas com guindastes capazes de elevá-las e estirá-las 
em posições transversais ao navio.  
 
Lastro  
Depósito em ouro que serve de garantia ao papel- moeda. Nas operações do nosso mercado 
financeiro, lastro são os títulos dados em garantia de uma operação de open market.  
  
Latest date of shipment  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica a data máxima para embarque (ou entrega de bens ao 
transportador).  
  
Lay-up  
Indica que uma embarcação não está operando.  
  
Layout de blocos (block layout)  
Plano desenvolvido em instalações, com início em blocos para cada função ou área entre as várias 
unidades de processamento.  
  
Layout funcional (functional layout)  
Agrupamento de operações similares em instalações, baseada em estrutura organizacional de acordo 
com a especialidade de cada departamento.  
  
LBC  
Letras do BACEN. Papel com taxa pós-fixada que rende a taxa Selic (média do over). 
 
 LCL - Less than Container Load  
Quando a carga despachada, ou recebida, não preenche a capacidade total do contêiner.  
  
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias  
Lei que estabelece as regras da elaboração do OGU. Define, por exemplo, qual o percentual que 
será gasto com investimentos, ou como os recursos serão distribuídos pelos vários estados e 
municípios. A LDO é aprovada pelo Congresso no primeiro semestre do ano para balizar a votação 
do OGU no segundo semestre.  
  
LE - Licença de Exportação  
Documento emitido pelas autoridades governamentais de alguns países que permite a licença de 
determinados produtos de exportação.  
  
Lead time  
Tempo computado entre o início da primeira atividade até a conclusão da última, em série de 
atividades.  
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Lead time de aquisição (procurement lead time)  
Tempo necessário para projetar um produto, modificar ou determinar equipamento, efetuar pesquisa 
de mercado e obter todos os materiais necessários. O lead time começa na identificação da 
necessidade de determinado material e termina na liberação dele para uso pela produção.  
  
Lead time de carregamento (loading lead time)  
Intervalo de tempo entre o momento em que a instrução de entrega pode ser executada e a data da 
nota fiscal ou data real de expedição dos produtos.  
  
Lead time de compra (purchasing lead time)  
Tempo entre a decisão de compra de um item e sua real liberação pelo controle de qualidade para 
inclusão no estoque ou entrega à produção.  
  
Lead time de expedição (shipping lead time)  
1. Número de dias úteis necessários para os produtos percorrerem do ponto de recebimento ao ponto 
de expedição. 2. Mais tempo de aceitação, expresso em dias, no ponto de recebimento. 
  
Lead time de expedição²  
Mais tempo de aceitação, expresso em dias, no ponto de recebimento. 
  
Lead time de expedição³  
Tempo total necessário para fabricar um item, excluindo o tempo de compra dos itens. Inclui os 
tempos de fabricação, preparação de máquinas, execução, movimentos, inspeção e estocagem ou 
processo.  
  
Lead time de expedição¹ (shipping lead time)  
Número de dias úteis necessários para os produtos percorrerem do ponto de recebimento ao ponto 
de expedição.  
  
Lead time de fabricação (manufacturing lead time)  
Tempo total necessário para fabricar um item, excluindo o tempo de compra dos itens. Inclui os 
tempos de fabricação, preparação de máquinas, execução, movimentos, inspeção e estocagem ou 
processo.  
  
Lead time de pedido (order lead time)  
Tempo de processamento interno necessário para transformar uma necessidade em um pedido e 
para a transmissão deste ao fornecedor.  
  
Lead time total (total lead time)  
Tempo para que um serviço seja totalmente executado, da sua solicitação à entrega. 
  
Lease  
Contrato de aluguel ou arrendamento. 
  
Leasing  
Arrendamento (mercantil). Operação financeira entre uma empresa proprietária/ fabricante de 
determinado bem e outra pessoa física ou jurídica, que usufrui desse bem mediante pagamento de 
prestações. Modalidade de crédito profissional formada por um contrato de locação de 
equipamentos mobiliários ou imobiliários, acoplado de uma promessa de venda ao locatário. 
Também designa aluguel de contêineres. As grandes empresas internacionais que possuem 
contêineres adotam sistematicamente o sistema de alugá-los por determinados períodos ou viagens, 
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devido ao alto custo desses equipamentos. No Brasil, o setor é ainda dominado pelas empresas 
estrangeiras, embora já comecem a aparecer empresas nacionais interessadas no serviço.  
  
Lei de Murphy (Murphy law)  
Termo que designa flutuação estatística ou que pode sair errado. 
  
Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993  
Lei que dispõe sobre o regime jurídico de exploração dos portos organizados e instalações 
portuárias e dá outras providências. 
 
Leilão reverso (reverse auction)  
Sistema de leilão em que o comprador anuncia o que pretende comprar e convida fornecedores para 
a apresentação de propostas para determinado tipo de produto, vencendo quem tiver melhores 
condições de preço e prazo, colocadas sob sigilo. 
  
LER - Lesões por esforços repetitivos  
Lesões por falta de ambiente ou posto de trabalho adaptado às características antropométricas.  
  
Letra de Câmbio  
Título de crédito, de saque internacional, que obedece o modelo oficial e é impresso normalmente 
em inglês. É emitida pelo credor (exportador) contra um devedor (importador), à ordem do 
beneficiário indicado, que poderá endossá-lo a quem será pago o valor no prazo, data e local 
determinado.  
  
Li - Licença de Importação  
Para que qualquer importação seja concretizada, primeiramente, o importador terá que entrar no 
Sistema de Comercio Exterior - SISCOMEX e solicitar a liberação do produto com seu respectivo 
Código Tarifário. O DECEX/SECEX é o órgão gestor dessa liberação, que pode ser automática (o 
próprio SISCOMEX libera automaticamente) ou não automática (a liberação fica sujeita a 
aprovação pelos Órgãos Anuentes).  
  
Liberação (dispatching)  
Alocação detalhada e subseqüente do controle dos recursos de produção para pedidos individuais 
necessários à conclusão deles, de acordo com o programa de produção.  
  
Liberado para receber (open-to- receive)  
Autorização para receber produtos, como pedido de compra em aberto ou programa de fornecedor. 
Representa impacto em curto prazo no estoque e normalmente é monitorado como uma técnica de 
controle na gestão de estoques.  
 
Liberado para receber (open-to-receive)  
Autorização para receber produtos, como pedido de compra em aberto ou programa de fornecedor. 
Representa impacto em curto prazo no estoque e normalmente é monitorado como uma técnica de 
controle na gestão de estoques.  
  
Liberado sem inspeção (cleared without examination – CWE)  
Liberado pela alfândega sem ser inspecionado.  
  
Liberalismo Econômico  
Doutrina que afirma que o melhor sistema econômico é o que garante o livre jogo das iniciativas 
individuais dos agentes econômicos.  
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Libor  
É a taxa de juros cobrada sobre os empréstimos em moeda estrangeira e que vigora no mercado 
financeiro internacional de Londres.  
  
Libor – London Interbank Offered Rate  
Taxa de juros interbancária de Londres que regula grande parte das transações financeiras 
internacionais. É cobrada sobre os empréstimos em moeda estrangeira.  
  
Libra (Pound)  
Medida de peso inglesa, equivalente a 453,6 gramas.  
  
Lição de um ponto (One Point Lesson - OPL)  
Lição de um ponto utilizada para a capacitação de pessoas por meio da apresentação de apenas um 
tema por vez em um curto período de tempo (2 a 5 minutos). 
 
Lição de um ponto (One Point Lesson – OPL)  
Lição de um ponto utilizada para a capacitação de pessoas por meio da apresentação de apenas um 
tema por vez em um curto período de tempo (2 a 5 minutos).  
  
Licenciamento de Importação  
V. LI. 
 
Líder logístico (leader logistic)  
Empresa capaz de prover ou assumir total responsabilidade por todas as funções da cadeia logística. 
  
Ligação abastecimento-demanda (supply-demand linkage)  
Conexão de uma cadeia de demanda com uma cadeia de abastecimento, sendo o reabastecimento a 
resposta ao verdadeiro consumo puxado.  
  
Limite de carga (load limit)  
Máxima carga permitida em veículo de estrada, ponte ou aeroporto.  
  
Limite de sinalização (sgnalling limit)  
Níveis predeterminados relacionados com uma variável específica que funciona como um sinal, no 
qual o valor da variável relevante excede ou não atinge esses níveis. O planejamento pode ser 
ajustado com base nesse sinal. 
 
LINCE  
Conjunto de sistemas destinados ao fornecimento de informações gerenciais, dados estatísticos de 
caráter econômico-fiscal e dados para a operação da balança comercial brasileira.  
  
Lingada  
Tp. Amarrado de mercadorias correspondentes à porção a ser içada por guindaste ou pau- de- carga.  
  
Linha Azul  
Atende somente empresas habilitadas cujos despachos ocorram em locais alfandegados 
credenciados pela Receita Federal. Os objetivos da Linha Azul são: a) propiciar menores custos nas 
importações e nas exportações mediante a agilização nos despachos aduaneiros, conferindo, dessa 
forma, maior competitividade do produto brasileiro no mercado externo; b) diminuir o tempo do 
desembaraço de mercadorias também para as empresas não habilitadas à Linha Azul, tendo em vista 
que a simplificação do tratamento das grandes cargas liberará mão-de-obra para as demais 
operações aduaneiras. As condições para que a empresa seja habilitada à Linha Azul são: 1) ser 



 

 116 

empresa industrial; 2) estar inscrita, há mais de cinco anos, no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas - CNPJ (antigo CGC) ou possuir capital internalizado igual ou superior a três milhões de 
reais; -3) no exercício fiscal ou nos doze meses anteriores à apresentação do pedido de habilitação, 
ter cumprido pelo menos uma das exigências a seguir relacionadas: exportado em valor igual ou 
superior a trinta milhões de dólares americano ou o equivalente em outra moeda; importado em 
valor superior a trinta milhões de dólares ou o equivalente em outra moeda desde que suas 
exportações tenham sido de valor igual ou superior a 50% do valor das importações; 4) estar em 
situação regular quanto à aplicação de regime aduaneiro especial do qual tenha sido ou seja 
beneficiária, condicionada, no caso de contenciosos, à decisão final; 5) não tenha sido submetida à 
fiscalização especial de que trata o art. 33 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; 6) fazer jus 
à Certidão Negativa de Débitos ou à Certidão Positiva, com efeitos de Negativa, 7) dispor de 
sistema informatizado de controle das mercadorias, construído e mantido conforme especificações 
da Receita Federal, estabelecidas no Ato Declaratório COANA nº 029, de 4 de abril de 2000. Não 
poderá ser habilitada pessoa jurídica que atue nos seguintes ramos industriais: fumo e produtos de 
tabacaria; armas e munições; bebidas; jóias e pedras preciosas; extração de minerais; e produtos de 
madeira.  
  
Liquidação de Câmbio  
Será realizada quando do recebimento por parte do banco, das divisas que foram recebidas no 
exterior (Contrato de Câmbio de Venda), ou quando o banco proceder ao envio das divisas ao 
exterior (Contrato de Câmbio de Compra). 
  
Liquidação de Sinistros  
Processo de apuração dos prejuízos sofridos pelo segurado, tendo como finalidade fixar a 
responsabilidade do segurador e as bases da indenização. 
  
Liquidez  
Capacidade de uma empresa de satisfazer as suas obrigações de curto prazo, na data do vencimento.  
  
Lista de coleta (pick-up sheet)  
Documento utilizado para separação de itens em um almoxarifado. Geralmente essa lista 
corresponde ao BOM. 
  
Lista de embalagem (packing list)  
Documento com informações detalhadas dos itens contidos em determinada embalagem, caixa, 
palete ou contêiner para expedição ao cliente. Os detalhes incluem descrição de itens, códigos do 
cliente, quantidade expedida e SKU de itens expedidos.  
  
Lista de material aberta (flat bill of material)  
Gráfico de situação da produção para uma empresa que monta subitens em um produto acabado, em 
um único passo sem ter que realizar submontagem antes da montagem final.  
  
Lista de material de múltiplo nível (multilevel bill of material)  
Lista de materiais mostrando todos os componentes, direta ou indiretamente usados em uma 
montagem, juntamente com a quantidade necessária de cada componente. 
  
Lista de material de nível único (single-level bill of material)  
Apresentação dos componentes diretamente usados em itens compostos. Mostra apenas as relações 
um nível abaixo.  
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Lista de material fictícia (phantom bill of material)  
Técnica de codificação e estruturação das listas de materiais utilizadas para submontagens 
transitórias (não estocados). Para o artigo transitório, fixa-se um prazo, assim como a sua respectiva 
quantidade, segundo a técnica lote por lote, possibilitando que o MRP processe as reais 
necessidades através do artigo fictício, faça seus componentes, retendo sua capacidade de 
determinar as necessidades líquidas frente a existências ocasionais do artigo. A técnica também 
facilita o uso de lista de materiais comuns para a engenharia e fabricação. 
  
Lista de material modular (modular bill of material)  
Lista de planejamento organizada por opções ou módulos de produtos. Normalmente usada em 
empresas em que o produto apresenta muitos opcionais, como por exemplo nas montadoras de 
automóveis.  
  
Lista de material regeneradora (breeder bill of material)  
Lista de materiais que reconhece e planeja a disponibilidade e uso de subprodutos no processo da 
manufatura. A lista regeneradora permite o MRP completo e o custeio de produtos e subprodutos. 
  
Lista de pedido a prazo fixo (call-off list)  
Relação dos pedidos a prazo fixo.  
  
Lista de prioridade (priority list)  
Lista das ordens de fabricação em seqüência de prioridades. Normalmente é comunicada ao chão-
de-fábrica via pedido por escrito ou painel, e contém informações detalhadas sobre prioridades, 
localização e ordem de manufatura por operação. Também são geradas diariamente, em geral, e 
dispostas por centro de trabalho.  
  
Lista de separação (picking list)  
Lista dos itens a serem separados para atender às ordens de fabricação ou expedição.  
  
Lista de trabalho (bill of labour – BOU)  
Lista da capacidade e recursos humanos para a fabricação de uma unidade de determinado item ou 
família de itens. Geralmente usado para prever o impacto de um item na programação geral e 
utilização de recursos-chave. O planejamento aproximado da capacidade usa esses dados para 
cálculo das necessidades aproximadas de capacidade do programa-mestre de produção e/ou plano 
de produção.  
  
Lista dematerial modular (modular bill of material)  
Lista de planejamento organizada por opções ou módulos de produtos. Normalmente usada em 
empresas em que o produto apresenta muitos opcionais, como por exemplo nas montadoras de 
automóveis. 
  
Livestock  
Contêiners para o transporte de animais vivos, também conhecidos como gaiolas ou jaulas.  
  
Livre de extravio (free astray – FA)  
Termo de expedição que se aplica quando o consignatário assume a responsabilidade pela entrega 
da expedição ao ponto de consumo.  
 
Livre prática  
Tp. Autorização dada a uma embarcação procedente ou não do exterior a entrar em um porto do 
território nacional e iniciar as operações de embarque e desembarque de cargas e viajantes.  
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Livre sobre o veículo (free on truck – FOT)  
É um Incoterm no qual o vendedor é responsável pelos custos até o carregamento do caminhão; em 
geral, refere-se a uma plataforma.  
  
Loading on board  
V. on board.  
  
Locação semi-dinâmica  
Método de localização de materiais em um armazém que consiste na combinação do método de 
locação dinâmica e locação fixa.  
  
Localização em estoque (stock location)  
Sistema em que todos os locais em um armazém são codificados para facilitar a estocagem e 
recuperação do estoque. 
 
Logística (logistic)  
Processo de planejamento, implementação, controle do fluxo e armazenagem eficientes de matérias-
primas, estoque em processo, produto acabado e informações relacionadas, desde o ponto de origem 
até o ponto de consumo, como o objetivo de atender aos requisitos do cliente, em uma mesma 
organização. Em um contexto industrial, a arte e ciência de administração e engenharia para obter, 
produzir e distribuir materiais e produtos a um local específico e em quantidades específicas. O 
termo, no sentido usado pelos militares, também pode envolver o movimento de pessoas/recursos. 
  
Logística contratada (contract logistic)  
Contratação de terceiros para o planejamento, implementação e controle da eficiência, do custo do 
fluxo e da armazenagem da matéria-prima, bem como do estoque em processo, dos produtos 
acabados, além das informações relacionadas do ponto de origem ao ponto final, ou de qualquer 
outra parte que venha a informação.  
  
Logística da produção (manufacturing logistic)  
1. Atividade que administra a movimentação para o abastecimento dos pontos de conformação e 
montagem, segundo ordens e cronogramas estabelecidos pela programação de produção. 2. Desova 
das peças conformadas como semi-acabados, componentes e estocagem nos almoxarifados. 3. 
Deslocamento dos produtos acabados no final das linhas de montagem para os armazéns de 
produtos acabados  
 
Logística da produção²  
Desova das peças conformadas como semi-acabados, componentes e estocagem nos almoxarifados. 
  
Logística da produção³  
Deslocamento dos produtos acabados no final das linhas de montagem para os armazéns de 
produtos acabados.  
  
Logística da produção¹ (manufacturing logistic)  
Atividade que administra a movimentação para o abastecimento dos pontos de conformação e 
montagem, segundo ordens e cronogramas estabelecidos pela programação de produção.  
  
Logística da quinta parte (fifth party logistic)  
Uma forma terceirização dos serviços logísticos que inclui o gerenciamento das operações bem 
como análises e consultoria de como a empresa-cliente pode proceder a mudanças para a melhoria 
de sua competitividade.  
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Logística de abastecimento (inbound logistic)  
Parte da logística empresarial que corresponde ao conjunto de operações associadas ao fluxo de 
materiais e informações, desde a fonte de matérias-primas até a entrada na fábrica. Atividade que 
administra o transporte de materiais dos fornecedores para a empresa, descarregamento no 
recebimento e estocagem das matérias-primas e componentes. Estruturação de abastecimento, 
embalagem de materiais, retorno das embalagens e decisões sobre acordos no sistema de 
abastecimento da empresa.  
  
Logística de distribuição (distribution logistic)  
Administração do centro de distribuição, localização de unidades de movimentação nos seus 
endereços, abastecimento de áreas de separação de pedidos, controle da expedição, transporte de 
cargas entre fábricas e centros de distribuição e coordenação dos roteiros de transporte. 
 
Logística de quarta parte (fourth party logistic)  
Uma empresa terceirizada que opera tipicamente os serviços de armazenagem e transporte para um 
cliente e fornece o gerenciamento e análises dos processos de funções.  
  
Logística de terceira parte (third party logistic)  
Empresa que administra toda ou parte das operações logísticas de outra empresa.  
 
Logística de transporte  
Maneira pela qual se transfere uma mercadoria do ponto de origem ao ponto de destino, utilizando 
os melhores meios como transporte, portos, movimentação, armazenagem, rapidez, custo, 
segurança, etc. 
  
Logística integrada (integrated logistic)  
Amplo sistema de visão gerencial da cadeia de abastecimento, desde o fornecimento de matérias-
primas e insumos até a distribuição do produto acabado ao cliente final (consumidor). Pode 
considerar ainda o retorno dos resíduos oriundos dos produtos, tais como embalagens e o produto 
propriamente dito para reciclagem.  
  
Logística nos negócios (business logistic)  
Planejamento, implementação e controle da eficiência, fluxo efetivo e armazenagem de produtos 
acabados, serviços e informações desde o ponto de origem até o ponto de consumo para atender às 
necessidades dos clientes - inclui suprimentos, produção e distribuição. 
  
Logistica reversa (reverse logistic)  
Atividades e habilidades gerenciais logísticas relacionadas com a redução, administração e 
disposição de detritos perigosos ou não derivados de produtos ou embalagens. Inclui distribuição 
reversa, que faz com que os produtos e informações sigam na direção oposta das atividades 
logísticas normais. Historicamente, o processo logístico termina uma vez que o produto alcança o 
consumidor. A logística reversa mistura as atividades da logística clássica com as atividades de 
logística conservadora, executando atividades de reciclagem e controle as quais preservam o meio 
ambiente e conservam as matérias-prima. 
 
Loja Franca  
Regime Aduaneiro especial que permite a estabelecimento instalado em zona primária de porto, de 
aeroporto alfandegado, importar mercadoria com suspensão do pagamento de tributos até a sua 
venda ao passageiro em viagem internacional, contra pagamento em cheque de viagem ou em 
moeda estrangeira conversível. 
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London Institute of Undderwriters  
Instituto de Resseguros de Londres. 
 
Lote (batch)  
Quantidade definida de um produto ou componente, tratada e identificada como uma entidade no 
que diz respeito a certas operações, por exemplo, movimentação, processamento, aquisição, 
produção e transporte. 
  
Lote de transferência (transfer batch)  
Quantidade de um item movido entre centros de trabalho, seqüências durante a produção. A 
quantidade de unidades que são movimentadas de uma só vez de um recurso para o próximo.  
  
Lote dinâmico (part period balancing – PPB)  
Técnica dinâmica para dimensionamento de lote que usa a mesma lógica que o método de custo 
mínimo, acrescentando uma rotina chamada "look ahead/look back". Quando este é utilizado, 
calcula-se uma quantidade de lote e, antes de ser fixada, a demanda seguinte ou as demandas dos 
períodos anteriores são avaliadas para determinar se seria economicamente viável incluí-las no lote 
atual.  
  
Lote econômico (economic order quantity – EOQ)  
Quantidade e produtos que deve ser fabricada, comprada ou transportada de uma vez e que é 
calculada com base em análise econômica.  
  
Lote fracionado (split lot)  
Quantidade de ordem de manufatura fracionada em duas ou mais quantidades, geralmente depois do 
pedido ter sido liberado. As quantidades de um lote fracionado podem ser administradas 
paralelamente, ou uma parte da quantidade original pode ser enviada com antecedência para uma 
operação subseqüente enquanto é concluído o trabalho na quantidade restante. O objetivo de se 
dividir um lote é reduzir o lead time de parte do pedido. 
 
Lote fracionado (split lot)  
Quantidade de ordem de manufatura fracionada em duas ou mais quantidades, geralmente depois do 
pedido ter sido liberado. As quantidades de um lote fracionado podem ser administradas 
paralelamente, ou uma parte da quantidade original pode ser enviada com antecedência para uma 
operação subseqüente enquanto é concluído o trabalho na quantidade restante. O objetivo de se 
dividir um lote é reduzir o lead time de parte do pedido. 
  
Lote piloto (pilot lot)  
Pedido preliminar relativamente pequeno de um produto, com o propósito de correlacionar o projeto 
de produto com o desenvolvimento de um processo de fabricação eficiente. 
  
Lote por lote (lot for lot)  
Técnica de dimensionamento de lote que gera pedidos planejados em quantidades iguais para as 
necessidades individuais em cada período. 
  
LTN - Letras do Tesouro Nacional  
É equivalente ao BBC - Bônus do BACEN, tem juros prefixados e prazo máximo de 28 dias. Serve 
para cobertura de déficit orçamentário do governo.  
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Lucratividade direta do produto (direct product profitability)  
Um método contábil para determinar a contribuição de cada SKU para o lucro global por meio do 
refinamento das margens brutas dentro de uma rede de contribuições. Os custos diretos relacionados 
a estes SKUs são incorporados.  
  
Lucro operacional através da administração de tempo e estoque  
Método de representação gráfica para visualização dos lead times, estrutura de custo e estoques em 
vários pontos da cadeia de suprimentos. 
  

Manifesto de carga  
Tp. Documento que acompanha a carga, individualizando e quantificando. Também é conhecido 
como bill of landing. Documento que registra o transporte de mercadorias por qualquer via, 
contendo a identificação do veículo e sua nacionalidade, o local de embarque e o de destino das 
cargas; o número do conhecimento, a quantidade, a espécie, as marcas, o número e o peso dos 
volumes, a natureza das mercadorias, o consignatário de cada partida; a data do seu encerramento e 
o nome e a assinatura do responsável pelo veículo. 
  
Manifesto de carga (cargo manifest)  
Lista contendo todos os itens de carga expedidos em determinado vôo, embarcação ou veículo. Um 
manifesto geralmente engloba toda a carga e independe do fato desta ser entregue em um único ou 
vários destinos. Os manifestos, geralmente, listam a quantidade de peças, peso, nome e endereço 
dos destinatários. 
  
MANTRA - Sistema Integrado da Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento  
Representa o aperfeiçoamento do controle aduaneiro sobre veículos e cargas pendentes do exterior. 
Conjunto de sistemas que possibilitam o gerenciamento eletrônico do Manifesto e do Trânsito 
aduaneiro de cargas importadas. O MANTRA foi concebido pela SRF, desenvolvido pelo 
SERPRO, e implantado em janeiro de 1995 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Com 
êxito da implantação, a SRF expandiu o sistema para os outros aeroportos internacionais. Hoje o 
sistema é uma realidade nos principais aeroportos do país. O MANTRA possibilita receber 
diretamente do exterior a informação sobre a carga que vai chegar. Essa facilidade é possível devido 
ao EDI (Electronic Data Interchange), que consiste na transferência eletrônica direta das 
informações residentes em sistemas de controle de carga aérea das companhias para o sistema 
MANTRA, sem redigitação de dados. Tudo isso significa redução de tempo e de custos 
operacionais. Controla o fluxo da carga desde a sua informação, quando ainda se encontra no 
exterior, até sua saída da zona primária. Controla também, a movimentação e a colocação dessas 
cargas em armazéns alfandegados. Esses controles são em tempo real, possibilitando à autoridade 
aduaneira exercer o controle tempestivo de toda a movimentação da carga e trabalhar apenas com as 
exceções ou com as operações selecionadas mediante critérios objetivos. Embora em operação 
plena apenas nos principais aeroportos internacionais, o MANTRA já possui módulos implantados 
em todas as Unidades da Receita Federal que controlam o início e a conclusão dos Trânsitos 
Aduaneiros que envolvem mercadorias importadas. 
 
Manufatura ágil (agile manufaturing)  
Um passo além da manufatura enxuta, baseada nos princípios de entrega de valor ao cliente, sendo 
comprometido com a mudança, valorização do ser humano e formação de parcerias virtuais.  
  
Manufatura auxiliada por computador (computer aided manufacturing – CAM)  
Automação das técnicas de sistema de manufatura, incluindo controle numérico, controle de 
processo, robótica e planejamento dos recursos de manufatura.  
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Manufatura celular (cellular manufacturing)  
Produção de famílias de peças em máquinas operadas profissionais com multifunções.  
  
Manufatura discreta (discrete manufacturing)  
Fabricação de produtos diferentes. 
  
Manufatura integrada por computador (computer integrated manufacturing – CIM)  
Sistema computacional de integração das operações de fabricação. É um sistema de capacitação 
flexível para ensino treinamento de pessoal qualificado, facilitando a transmissão de conhecimento 
nas áreas de produção e/ou manufatura. 
 
Manuseio (handling)  
Todo e qualquer movimento de material com as mãos. Trata-se da atividade cujo deslocamento do 
material ocorre em curtas distâncias (menor que um metro). Esse manuseio pode ser efetuado 
empregando-se alguns dispositivos mecânicos, mas não existe o tal manuseio mecânico, exceto o 
executado por robôs de transferência.  
  
Manuseio a Bordo  
Composto da estiva das embarcações e da conferência de carga, definidas como a atividade de 
movimentação ou carregamento e descarga de mercadorias nos convés ou nos porões das 
embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação, peação e despeação, e a 
contagem dos volumes, anotação de suas características, procedência ou destino, verificação do 
estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto, e demais serviços 
correlatos. 
  
Manuseio em terra  
Também chamado de manuseio no terminal (terminal handing) ou ainda de capatazia, definida 
como a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações de uso público, compreendendo 
o recebimento, conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o 
carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados com aparelhagem portuário.  
  
Manutenção (maintenance)  
Combinação de todas as ações técnicas, econômicas e administrativas para manter ou alterar a 
condição de um item a fim de que possa desempenhar a função necessária. 
  
Manutenção, reparo e operação (maintenance, repair and operation – MRO)  
Uma categoria de matérias-primas com perfil de demanda especial. MRO freqüentemente demanda 
um projeto especial da cadeia de abastecimento e pode ser um importante fator de sucesso na gestão 
de estoques. 
 
MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
Este Ministério, originalmente denominado Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas, foi criado por decisão da Assembléia Legislativa em 28 de julho de 
1860. O MAPA tem como missão: formular e implementar as políticas para o desenvolvimento do 
agronegócio, integrando os aspectos de mercado, tecnológicos, organizacionais e ambientais, para o 
atendimento dos consumidores do país e do exterior, promovendo a segurança alimentar, a geração 
de renda e emprego, a redução das desigualdades e a inclusão social. O MAPA é credenciado pelo 
Sistema SISCOMEX para ser Órgão Anuente de Liberação de LI - Licenciamento para importações 
e exportações de produtos e insumos de agronegócios, tendo sido, em 2004, o quinto maior Órgão 
Anuente, com 158.459 liberações. 
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Mapeamento do processo (process mapping)  
Desenho das atividades do processo envolvido em uma porção particular de uma cadeia de 
abastecimento ou da totalidade desta, com particular detalhamento das ações entre seus membros.  
  
Marca  
Símbolo que representa uma série de informações sobre um produto, um grupo de produtos ou uma 
empresa. Identifica a origem, o produtor e a classificação do produto. 
  
Marca de calado (plimsoll mark)  
Marca, soldada de ambos os lados da embarcação, dando o limite de seu carregamento, dependendo 
do peso específico da água em que ela se situa.  
  
Marco (milestone)  
Marco ou ponto de controle (finais ou intermediários) em um cronograma para controle de projetos.  
 
Margem bruta (gross margin)  
Diferença entre receita de um pedido pelo valor de venda dos itens e o custo da respectiva 
mercadoria vendida. 
  
Margem de contribuição (contribution margin)  
Quantia igual à diferença entre a receita das vendas e os custos variáveis. 
  
Market place  
Sites em que compradores e fornecedores se comunicam, trocam informações, fazem transações, 
efetivam concorrências e leilões, coordenam informações estratégicas (como estoques) e 
administram pedidos. Business to business (B2B): realização de negócios entre as empresas pela 
internet; Busines-to-consumer (B2C), realização de negócios pela internet entre empresa e 
consumidor.  
  
MARPOL - Convenção Internacional para Prevenção de Poluição por Navios  
(International Convention for the Prevention of Polution from Ships)  
O Governo brasileiro é signatário, sendo que as embarcações estão submetidas à regulamentação 
das convenções SOLAS e MARPOL,as quais conjuntamente com as regras da classificadora 
estabelecem as normas e diretrizes para inspeções e vistorias de navios, equipamentos, instalações, 
estrutura, construção, manutenção das condições, sistema de gestão da segurança, entre outros, e 
ainda a emissão e aceitação de certificados. 
 
Master ou Captain  
Tp. Comandante, capitão do navio.  
  
Matéria-prima (raw material)  
A substância bruta principal e essencial com que é fabricada alguma coisa.  
  
Material  
Designação genérica para qualquer item usado direta ou indiretamente para a fabricação de um 
produto ou prestação de um serviço, como matérias-primas, peças, componentes, produtos, etc.  
 
Material em consignação (consigned material)  
Estoque de produtos com um cliente externo que ainda é propriedade do fornecedor. Nesse caso, o 
pagamento por tais produtos só é feito quando eles são utilizados pelo cliente.  
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Material em progresso (work in progress – WP)  
Itens de terceiros ou itens internos que estão sendo processados, mas que ainda não são um produto 
acabado. O termo estoque diferencia o material em progresso do estoque de material em processo. 
O último identifica o fato de que os materiais permanecem ociosos, como estoque, não sendo 
agregado nenhum valor.  
  
Material inativo (salvage material)  
Material não utilizado que possui certo valor no mercado e pode ser vendido.  
  
Material perigoso (hazardou material – Hazmat)  
Substância ou material capaz de oferecer risco à saúde, à segurança e à propriedade quando 
transportado.  
  
Material rejeitado (rejected material)  
Material que não cumpre as exigências de qualidade mas que ainda não foi enviado para retrabalho, 
refugo ou devolvido a um fornecedor. 
  
MAWB - Master Airway Bill  
Conhecimento Aéreo emitido pelo transportador para o consolidador da carga. - Master AWB 
(código com 11 posições)- AWB em que figura como remetente ou embarcador um Transportador 
Aéreo Nacional e/ou Agente Consolidador e como Destinatário um Transportador Aéreo Nacional 
e/ou Agente Desconsolidador.  
  
MCCA - Mercado Comum Centro-americano  
Mercado Comum (União Aduaneira) entre os seguintes países da América Central: Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua.  
  
MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia  
Responsável pela formulação e implementação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia, o 
MCT tem suas ações pautadas nas disposições do Capítulo IV da Constituição Federal de 1988, e 
foi criado em 15 de março de 1985. Sua área de competência abriga: o patrimônio científico e 
tecnológico e seu desenvolvimento; a política de cooperação e intercâmbio concernente a esse 
patrimônio; a definição da Política Nacional de Ciência e Tecnologia; a coordenação de políticas 
setoriais; a política nacional de pesquisa, desenvolvimento, produção e aplicação de novos materiais 
e serviços de alta tecnologia. O MCT é credenciado pelo Sistema SISCOMEX para ser Órgão 
Anuente de Liberação de LI - Licenciamento para importações e exportações de produtos ligados ao 
desenvolvimento de ciências e tecnologia , tendo sido, em 2004, o décimo primeiro maior Órgão 
Anuente, com 10.180 liberações.  
  
MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Órgão responsável pela condução do comércio exterior brasileiro e de outros segmentos da 
economia nacional: desenvolvimento industrial; desenvolvimento comercial; seguros privados e 
capitalização; previdência privada; propriedade industrial; registro do comércio; legislação 
metrológica; turismo; pesquisa e experimentação tecnológica; açúcar e álcool; siderurgia; não 
ferrosos; construção civil; café; sal; álcalis; borra, etc.  
  
Média móvel (moving average)  
Média aritmética de um certo número (n) das observações mais recentes. À medida que se realizam 
novas observações, abandona-se as observações mais antigas. O valor de n (número de períodos 
utilizados para se fazer a medida) reflete a capacidade de respostas frente à estabilidade.  
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Medição-chave (key méasurement)  
Medição que monitora um processo para garantir a eficiência do processo e a eficácia da qualidade 
do seu resultado.  
 
Meios de Pagamentos  
São os recursos considerados imediatamente disponíveis para a população. É calculdado do 
dinheiro em poder do público, mais os depósitos à vista nos bancos comerciais, inclusive o Banco 
do Brasil. 
  
Melhor da classe (best of breed)  
Melhor empresa, produto, serviço, etc, em suas classe ou segmento. 
  
Menor tempo de processamento (less time processing)  
Regra de prioridade para seqüenciamento das ordens de produção na qual a tarefa seguinte a ser 
processada é aquela que tem a menor duração de processamento entre as tarefas à espera. 
 
Mensagem de excessão (action message)  
Expedida conforme o ritmo do planejamento das necessidades de material. 
 
Mercado Aberto  
No sentido amplo, é qualquer mercado sem local físico determinado e com livre acesso à 
negociação. No Brasil porém, tal denominação se aplica ao conjunto de transações realizadas com 
títulos de renda fixa, de emissão pública ou privada. Mercado em que o governo coloca ou resgata 
títulos de sua emissão, visando a aumentar ou diminuir a liquidez da economia.  
  
Mercado de Opções  
A opção de compra de ações é um tipo de contrato que garante ao seu titular o direito de comprar 
um lote de ações a um preço fixado nesse contrato, durante um prazo determinado. A contraparte do 
contrato, o lançador, assume o compromisso de vender o lote ao preço fixado, até a data do 
vencimento, se o titular deseja exercer seu direito.  
  
Mercado Financeiro  
Mercado voltado para a transferência de recursos entre os agentes econômicos. No mercado 
financeiro, são efetuadas transações com títulos de prazo médio, longo e indeterminado, geralmente 
dirigidas ao financiamento dos capitais de giro e fixo.  
  
Mercado Futuro  
Mercado no qual são realizadas operações envolvendo lotes padronizados de commodities ou ativos 
financeiros, para liquidação em datas prefixadas. É o mercado onde se pode comprar e vender a 
futuro. A pessoa compra ou vende ações hoje, e a liquidação, isto é, o pagamento e a entrega dos 
papéis ocorre numa data futura prefixada.  
  
Mercado Monetário  
Relacionamento financeiro estabelecido entre fornecedores e tomadores de fundos de curto prazo. 
 
Mercado Negro  
Situação fictícia de cotação ou de negociação antecipada de um título, antes de seu lançamento 
oficial na bolsa.  
  
Mercado-alvo (target market)  
Segmento do mercado que uma empresa identificou como contendo um grupo de clientes com 
necessidades similares aos quais ela deseja atender.  
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Mercadoria  
Todo bem destinado ao comércio. 
  
Mercadoria Abandonada  
Considera-se abandonada, a mercadoria que permanecer em recinto alfandegado e que o seu 
despacho de importação seja iniciado no decurso dos prazos previstos em regulamento.  
 
MERCADORIA NALADI  
Nomenclatura aduaneira aprovada pela Associação e adotada como base comum para a realização 
das negociações previstas no Tratado de Motevidéu 1980, bem como para expressar as concessões 
outorgadas através de qualquer um de seus mecanismos e para a apresentação das estatísticas de 
comércio exterior dos países-membros. Está baseada na Nomenclatura do Conselho de Cooperação 
Aduaneira. 
  
MERCADORIA NBM HARMONIZADA  
Nomenclatura Brasileira de Mercadoria, que compreende posições, suposições e códigos numéricos 
correspondentes, notas de seções, de capítulos e das subposições, bem como as regras gerais para 
sua interpretação. A NBM/SH foi utilizada no Brasil até a criação do MERCOSUL em 01/01/95.  
  
Mercadoria pronta no chão (floor ready merchandise)  
Produto pronto pelo fabricante para ser enviado à expedição. Expedido ao varejista com etiquetas 
de preços, dispositivos de segurança necessários, etc.  
  
MERCOSUL - Mercado Comum do Sul  
Nos moldes do Tratado de Roma, de 1960, em que foi formalizada a criação da União Européia 
(U.E). Portanto o MERCOSUL foi criado para ser uma área de União Aduaneira (U.A), porém está 
longe de ser uma U.A perfeita devida a diversos problemas ocorridos desde a sua efetiva criação a 
partir de 1º de janeiro de 1995. Pelo Tratado de Assunção firmado em 1991 entre os governos da 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, no intuito de criar uma U.A entre esses países. Em dezembro 
de 1994, pelo Protocolo de Ouro Preto, foram assinadas todas as formalidades legais para que essa 
U.A fosse criada a partir de 1º de janeiro de 2005, quando foi implantada a TEC - Tarifa Externa 
Comum do MERCOSUL, NCM/SH - Nomenclatura Comum Harmonizada do MERCOSUL e 
demais instrumentações necessárias.  
  
MES - Manufacturing execution systems  
Sistemas integrados de controle da produção, que permitem programar ordens de produção, 
coordenar atividades de suporte, gerenciar as execuções do chão-de-fábrica e comunicar a posição e 
os problemas com as ordens de produção.  
  
Metas de inflação  
São os percentuais que o governo irá estipular para a variação da taxa de inflação. A intenção do 
governo brasileiro é que as metas sejam semestrais, segundo um índice de custo de vida do IBGE 
previamente selecionado. Esse modelo de controle de inflação por metas denominado “inflation 
targes” existe em vários países, entre eles a Nova Zelândia e a Inglaterra.  
  
Metas indicativas  
Ao contrário das metas quantitativas, não precisam ser alcançadas para liberação de empréstimos 
nos acordos assinado com o FMI. Portanto, são metas mais flexíveis.  
  
Metas quantitativas  
São as metas acertadas com os diretores do FMI e expressas em reais e não em percentuais, é o caso 
do superávit primário do setor público, por exemplo, que é fixado em milhões de reais.  
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Método de Brown (Brown method)  
Método de previsão de séries temporárias, baseado no arranjo exponencial utilizado quando existe 
uma tendência. Há um modelo para a tendência linear e outra para a quadrática.  
  
Método de Harisson (Harisson method)  
Método de previsão de séries temporárias, baseado no arranjo exponencial, apropriado quando 
existe uma componente fixa e outra aleatória de variação relativamente grande. O fator fixo é 
expresso em função de harmônicos, mediante séries de Fourier. 
 
Método de média móvel (moving average method)  
Método de previsão de curto prazo que calcula a média dos dados a partir de alguns períodos 
passados recentes para formar a previsão para período seguinte. 
  
Método de transporte (transportation method)  
Modelo linear de programação relacionado à minimização de custos relacionado às necessidades de 
abastecimento em várias localidades, de diversas fontes, com custos diferentes relacionados a várias 
combinações de fonte e localização. 
 
 Método de Weber (Weber method)  
Método gráfico para a localização de um único centro em uma rede logística. Essa localização 
acontece quando a rede logística tem um só nó ou este se isola do resto e não acontece uma 
alteração da demanda. 
 
Método Delphi (Delphi method)  
Método sistemático e interativo de análise no qual, a partir das opiniões livres e independentes de 
um grupo e especialistas, tenta se conseguir uma opinião contrasensada sobre os temas analisados. 
Técnica para a previsão qualitativa em que as opiniões de experts são associadas em uma série de 
reiterações/repetições. Os resultados de cada reiteração são usados para desenvolver a seguinte, para 
haver convergência na opinião dos experts.  
  
Método do caminho crítico (critical path method)  
Técnica usada para planejar e controlar as atividades necessárias para a execução de um projeto. 
Mostrando cada uma dessas atividades e o tempo associado, é possível determinar o caminho crítico 
e identificar os elementos que restringem o tempo total de projeto.  
  
Método dos mínimos quadrados (least square method)  
Método de ajuste de curvas que seleciona a linha de menor ajuste aos pontos pelo cálculo da 
mínima soma dos quadrados dos desvios dos pontos de linha. 
  
Método simplex (simplex method)  
Método de resolução da programação linear que fornece soluções otimizadas para problemas 
complexos que têm muitas variáveis e restrições.  
  
Metro Cúbico  
O resultado surgido da multiplicação das medidas lineares - comprimento, largura e altura. 
 
Mezanino (Mezzanine)  
Plataforma apoiada por colunas usada para estocagem ou operação, construída em plano superior, o 
qual permite o movimento de pessoas e equipamentos embaixo. 
  
MIC/DTA  
Manifesto Internacional de Carga/Declaração de Trânsito Aduaneiro. 
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Microeconomia  
É um processo técnico elaborado com vistas a determinar as condições gerais de equilíbrio da 
economia a partir do comportamento dos agentes econômicos individuais - produtores e 
consumidores. Em tal sentido, pode também ser considerado como um ramo tradicionalmente 
ligado à ideologia do individualismo e do liberalismo.  
  
Middle  
Em um Crédito, significa o meio do mês, do dia 11 ao dia 20. 
 
Middleware  
Software de interface que permite interação de diferentes aplicações de softwares, geralmente sobre 
diferentes plataformas de hardware e infra-estrutura, para troca de dados. 
  
Mini load  
Conceito de estocagem e separação em que o acesso aos materiais é feito automaticamente, 
conduzindo os contenedores de estocagem para um operador. O mini load (transelevador) pode ser 
totalmente automatizado utilizando-se um computador dedicado.  
  
Ministério das Relações Exteriores – MRE  
O MRE tem um papel fundamental no desenvolvimento do Comércio Exterior do Brasil, pois atua 
no campo da política internacional, das relações diplomáticas e consulares, do Programa de 
Cooperação Internacional, além de participar das negociações bilaterais, comerciais, financeiras, 
técnicas e outras com países e entidades estrangeiras. 
  
Modal  
O uso que as empresas fazem das alternativas de transporte.  
  
Modal ou Unimodal  
Quando a unidade de carga é transportada diretamente, utilizando um único veículo, em uma 
modalidade de transporte e com apenas um contrato de transporte.  
  
Modalidade de pagamento  
Maneira pela qual o exportador receberá o pagamento por sua venda ao exterior.  
  
Modelagem de distribuição (distribution modeling)  
Uso de técnicas quantitativas e abordagem de sistemas para a análise e otimização da operação de 
distribuição física. Utiliza-se uma ferramenta computadorizada para determinar e comparar os 
custos totais dos diversos projetos logísticos de uma empresa. 
  
Modelagem de estoque (inventory modeling)  
Avaliação de projeto alternativo de estoque ou parâmetros do mesmo, utilizando processos 
analíticos ou de simulação para apoiar o gerenciamento das decisões.  
  
Modelo de box-jenkins (box-jenkins model)  
Abordagem de previsão com base em modelos de regressão e média móvel. Baseia-se na 
observação histórica em intervalos variados de tempo do item a ser projetado e erros históricos nos 
valores previstos, não em regressões de variáveis independentes.  
  
Modelo de reabastecimento ótimo (optimal replenishment model)  
Processo matemático de determinação de qual quantidade pedir e quando, utilizando um ponto de 
pedido fixo ou intervalo de pedido fixo.  
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Modelo de referência das operações na cadeia de abastecimento  
Modelo de atividades desenvolvido pelo Supply Chain Council (EUA) para padronizar a descrição 
dos processos na cadeia de abastecimento.  
  
Modo  
Conjunto de técnicas que utilizam vias de transporte da mesma natureza (vias férreas, estradas, 
navegação marítima, navegação aérea).  
  
Modo (mode)  
Qualquer método de transporte incluindo o rodoviário, o ferroviário, o aéreo, o aquaviário e 
dutoviário. 
  
Módulo (module)  
Unidade separada ou distinta de hardware ou software que pode ser usada como um componente de 
sistema. 
  
Monitoramento de frota (fleet monitoring)  
Seguir a localização e condição de vários veículos da frota. 
Monopólio  
Situação de um mercado em que não existe concorrência na oferta, ou seja, só se apresenta um 
único vendedor. Sempre que existe um único comprador, a teoria econômica utiliza, atualmente o 
termo monopsônio, ou monopólio do comprador.  
  
Monopólio natural  
Situação de mercado em que o tamanho ótimo de instalação e produção de uma empresa seria 
suficiente para atender todo o mercado, de modo que existiria espaço para apenas uma empresa. 
Serviços de utilidade pública como fornecimento de gás, água, eletricidade etc., em geral são 
monopólios naturais regulamentados pelo Estado ou de propriedade estatal.  
  
Monopsônio  
Estrutura de mercado na qual uma empresa é única compradora de determinada mercadoria, 
normalmente matéria-prima ou produto primário.  
  
Monotrole aéreo eletrificado (eletric overhead monorail – EOM)  
Monovia aérea com eletrificação, no qual os troles suspensos são endereçados automaticamente a 
estações de trabalho.  
Monovia (monorail)  
Sistema de transporte mecânico e automático. Sistema elevado de transportador contínuo 
constituído de trilho e um suporte para carga. Os trilhos possuem uma corrente tracionada por um 
motor com mecanismo que transporta as cargas.  
  
Montagem (assembly)  
Etapa em que as peças ou componentes formam o produto adequado ao processo em questão.  
  
Montagem sob encomenda (assemble to order)  
Tipo de fabricação que converte matéria-prima e componentes de nível inferior a um nível 
predeterminado de manufatura e montagem ou configura-os conforme pedido do cliente. Produto 
fabricado contra pedido para que os componentes-chave (matéria-prima, semi-acabados, 
subconjuntos, fabricados, comprados, etc.) usados no processo final de montagem sejam planejados 
e estocados com antecipação ao pedido do cliente.  
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Montante (rack)  
Elemento fixo ou desmontável, colocado verticalmente sobre um palete e destinado a permitir o 
empilhamento.  
  
Moratória  
Disposição que suspende o pagamento num prazo fixado por lei ou por força de um contrato.  
  
Movimentação de material (material handling)  
Movimento de produtos em uma pequena distância dentro de uma área. Deslocamento de qualquer 
material em qualquer superfície ou combinação de superfícies, por quaisquer meios que incluam a 
estocagem (movimento com velocidade zero) numa mesma empresa. O deslocamento entre as 
empresas é denominado transporte.  
  
Movimentação e armazenamento de material/MAM (material handling and warehousing)  
Arte e ciência da embalagem, estocagem, controle e fluxo de matérias dentro de um complexo 
empresarial (indústria, terminal,depósito, etc.).  
  
Movimento de produtos (goods movement)  
Fluxo de um produto específico ou grupo de produtos expresso em termos quantitativos ou 
financeiros.  
  
MRP (material requeriment planning)  
É o planejamento das necessidades de materiais.  
 
MRZ – Machine Readable Zone  
É a área de um documento de viagem (passaporte ou visto) formatado (usualmente de acordo com o 
padrão estipulado pela ICAO) para a obtenção de dados pelos leitores do documento ou outros 
dispositivos. As informações podem variar, mas normalmente conterão nome, data de nascimento, 
sexo, número do documento (como o de um passaporte), país emitente, data de expiração (isto é, 
informações não referentes ao vôo contidas no APIS). Há também dígitos de verificação no MRZ 
para reduzir a probabilidade de leitura errônea. Note que o Brasil está em vias de introduzir 
passaportes com MRZs. A substituição dos atuais passaportes (que não têm MRZ), porém, deverá 
levar alguns anos.  
  
MS (Motor Ship)  
Navio a motor.  
  
MTM - Methods times measurement  
Envolve técnicas para cronometragem e cronoanálise.  
  
 
MTO - Multimodal Transport Operator  
V. OTM. 
  
Mudança líquida (net change)  
Abordagem pela qual o plano das necessidades de materiais é parcialmente regenerado no 
computador. Sempre que há necessidade de mudança nas necessidades, estoque ou lista de 
materiais, uma explosão parcial é processada somente nos componentes afetados pela mudança.  
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Multas na importação  
Penalidades pagas em dinheiro pela inobservância por parte do importador das normas 
estabelecidas, que podem ser administrativas ou fiscais. A multa pode ser também moratória, ou 
seja, por atraso de pagamento.  
  
Multimodal  
Termo que vem sendo preferido ao sinônimo intermodal, por ser considerado de conceito mais 
exato e por ser empregado pela Unctad e pela ONU na Convenção de Transporte Multimodal 
Internacional, ao invés do termo intermodal, usado inicialmente e de origem norte-americana.  
  
Multimodal Transport Document  
V. Documento de Transporte Multimodal. 
 
Multimodalidade (multimodality)  
Sistema pelo qual as mercadorias são transportadas, por diversos modos de transporte, sob 
responsabilidade de um único operador (legal e contratual). 
  
Múltiplo de embalagem (rounding order quantity)  
Arredondamento da quantidade de um pedido para atender a uma restrição imposta pelo fabricante 
ou otimizar os custos da cadeia de abastecimento.  
  
Múltiplos níveis onde usado (multilevel where-used)  
Registro de todos os componentes que lista todos os itens similares onde aquele determinado 
componente é usado diretamente, o nível seguinte mais elevado em que itens similares são usados e 
assim por diante, até o nível mais elevado (nível 0).  
  
MV (Motor Vessel)  
Navio a motor. 
  

Nacionalização  
Significa transferir da economia estrangeira para a nacional a propriedade da mercadoria. 
  
NAFTA - North American Free Trade Agreement  
Área de Livre Comércio da América do Norte Os três países componentes da América do Norte 
(Canadá, EUA e México) criaram essa área de livre comércio, em que as tarifas aduaneiras de todos 
os códigos entres eles estão bem próximas a 0%.  
  
NALADI-NCCA  
Código de classificação correspondente à mercadoria, importada de países pertencentes à ALADI, 
conforme tabela "NALADI-NCCA" administrada pela SRF. 
  
NALADISA/SH  
É a nomenclatura comum harmonizada adotada pelos 11 países membros da ALADI. Em todos os 
acordos assinados entre eles a nomenclatura oficial é a NALADISA/SH.  
  
Nano-supply chain  
Menor conceito de cadeia de abastecimento (começa com o abastecimento de matéria-prima pelo 
fabricante, com produção otimizada, e termina com o produto acabado). 
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NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotations System  
O sistema começou a operar totalmente informatizado em 8 de fevereiro de 1971. Nesse mercado, 
são negociadas as ações de alta tecnologia, como a Microsoft, Oracle, Curis, etc. Sua sede é em 
Nova York.  
  
NATUREZA CAMBIAL  
Código de classificação correspondente à mercadoria, conforme a tabela "NCM", administrada pela 
SRF.  
  
NATUREZA ESTATÍSTICA DE IMPORTAÇÃO  
Enquadramento das importações para fins estatísticos: 1) Administrativas - Internação (ZFM, ZPE, 
ALC), Admissão em Entreposto Aduaneiro/DEA/DAD/EIZOF, Embaixadas e Nacionalização de 
Entrepostos Industriais; 2) Especiais - Feiras, retorno, amostras, devoluções, Importação 
Temporária, etc; 3) Efetivas - Demais operações à vista e financiamentos, encomendas postais, 
investimentos, donativos, etc.  
  
Navegação de apoio marítimo  
Tm. A realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e 
na Zona Econômica, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos.  
  
Navegação de apoio portuário  
Tp. A realizada exclusivamente nos portos e terminais aquoviários, para atendimento a embarcações 
e instalações portuárias.  
  
Navegação de cabotagem  
Tp. A realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta, e as 
vias navegáveis interiores.  
  
Navegação de longo curso  
Tp. A realizada entre portos brasileiros e estrangeiros.  
  
Navegação interior  
Tm. A realizada em hidrovias interiores, em percurso nacional ou internacional.  
  
Navios de abastecimento (feeder ship)  
Navios que servem portos alimentados de um hub, servido por navios-base.  
  
Navios petroleiros  
Embarcações apropriadas para transporte de derivados de petróleo e gás.  
  
Navios porta-contêineres  
Embarcações apropriadas para transportar contêineres (transporte marítimo de contêineres - 
Denominado também TSL - Techno Superliner). 
  
Navios-sonda e unidades semi-submersíveis  
Permitem que a perfuração de um poço de petróleo seja realizada em aguas mais profundas, com o 
limite prático de que devam ser capazes de suportar o peso de uma coluna de perfuração que pode 
estender-se até 3.000 metros para baixo e, às vezes, o peso das armações que os mantêm no posto. 
As unidades semi-submersíveis têm dois ou mais cascos para proporcionar estabilidade contra os 
movimentos de balanço e caturro, essencial para operações de perfuração confiáveis e ininterruptas, 
enquanto seus grandes convés são necessários para acomodar os equipamentos e tubos de 
perfuração. 
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Navipeças  
São as partes, peças e componentes que fazem parte da composição de uma embarcação.  
NBC - F - Nota do BACEN - Corrigida pela variação do dólar flutuante  
Destina-se à proteção do investidor de uma desvalorização brusca da moeda nacional.  
  
NBC-E - Nota do BACEN - Série Especial  
É um papel corrigido pela variação do dólar comercial. Tem juros de 6% ao ano além de correção 
cambial. Prazo mínimo de 3 meses. Esse título é vendido com deságio sobre o valor nominal, o que 
aumenta sua rentabilidade. 
  
NBM - Nomenclatura Brasileira De Mercadorias  
Até dez/89 a NBM não era acoplada ao Sistema Harmonizado da OMA. A nomenclatura dessa 
época possuía 10 dígitos. 
  
NBM/Ex/Ato  
Destaque dentro da NBM, conforme ato legal.  
  
NBM/SH - Nomenclatura Brasileira De Mercadorias - Sistema Harmonizado  
O Brasil aderiu ao Sistema Harmonizado da OMA a partir de jan/89 e manteve sua nomenclatura 
em 10 dígitos, ficando nessa sistemática até dez/94.  
  
NCCA  
Nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira.  
  
NCM  
Nomenclatura Comum do Mercosul.  
  
NCM  
Nomenclatura Comum do Mercosul, é uma nomenclatura unificada desenvolvida para ser adotada 
entre os países membros do Mercosul e criada com base no Sistema Harmonizado, na qual todo 
importado ou exportado deve ser classificado individualmente conforme códigos aduaneiros. 
 
NCM/SH  
Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de 
Mercadorias. Classificação composta de 8 dígitos, definida entre os quatro membros permanentes 
da União Aduaneira, que posiciona a mercadoria para efeitos de comércio exterior, definido as 
alíquotas, a incidência de tributos, os incentivos existentes, os contingenciadores, inclusão em 
acordos internacionais, etc., e facilitando a comercialização, a análise e a comparação das 
estatísticas dos diversos países. Essa codificação é encontrada na TEC – Tarifa Externa Comum, 
publicação encontrado no mercado interno. A Nomenclatura Harmonizada foi implantada a partir 
de janeiro de 1995 junto com o MERCOSUL. Essa sistemática se encontra em vigor até os dias de 
hoje, podendo haver ajustes (mudanças) de Nomenclaturas procedidas pela própria OMA ou pela 
Comissão de Comércio do MERCOSUL. 
NCM/SH - Foi definido entre os quatro membros permanentes da União Aduaneira que a 
Nomenclatura Harmonizada do bloco teria 8 dígitos e foi implantada a partir de jan/95 junto com o 
MERCOSUL  
Essa sistemática se encontra em vigor até os dias de hoje, podendo haver ajustes (mudanças) de 
Nomenclaturas procedidas pela própria OMA ou pela Comissão de Comércio do MERCOSUL. 
  
NCN  
Sigla indicativa de ‘no commercial value’ (sem valor comercial).  
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Necessidade bruta (gross requiriment)  
Quantidade e tempo das necessidades totais de um material em particular, sem considerar 
disponibilidades de estoques ou recebimentos programados. 
  
Necessidade líquida (net requirement)  
Quantidade e tempo das necessidades totais de um material em particular, considerando-se os 
estoques disponíveis e os recebimentos programados, além do tamanho do lote e o lead time.  
Necessidade por período (fixed-period requirement)  
Dimensionamento de lote para determinar a quantidade de pedido de acordo com a demanda 
durante uma série de períodos.  
  
Negotiating Bank  
V. Banco Negociador.V.  
  
Negotiation Credit  
V. Crédito por Negociação.  
  
NIC  
Número de identificação da carga que serve como batimento entre o sistema SISCOMEX Presença 
de Carga e MERCANTE.  
 
NIC's - Newly Industrialing Countries  
Refere-se a um grupo de países em desenvolvimento que atingiu um estágio relativo de crescimento 
industrial e tem experimentado altas taxas de crescimento nos anos recentes. Conhecidos como 
NIC, são citadas as economias do Brasil, Hong Kong, Coréia, México, Cingapura e Taiwan. Essa 
expressão foi conhecida há mais de 15 anos, e o Brasil pouco cresceu nos anos 90. Todos os países 
citados têm comércio exterior (importação e exportação) superior ao brasileiro.  
  
NIC`s - Newly Industrialing Coutries  
Refere-se a um grupo de países em desenvolvimento que atingiu um estágio relativo de crescimento 
industrial e tem experimentado altas taxas de crescimento nos anos recentes. Conhecidos como 
NIC, são citadas as economias do Brasil, Hong Kong, Coréia, México, Singapura e Taiwan. Essa 
expressão foi conhecida há mais de 15 anos, e o Brasil pouco cresceu nos anos 90. Todos os países 
citados têm comércio exterior (importação e exportação) superior ao brasileiro.  
  
NIOSHI - National Institute for Occupational Safety and Health  
Instituto norte-americano que responde pelo desenvolvimento de normas de segurança e saúde 
ocupacional.  
  
Nível de agregação (aggregation level)  
Ponto-limite para a agregação de produtos no planejamento. 
  
Nível de estoque (stock level)  
Total de materiais no estoque disponível para uso. 
 
Nível de estoque desejado (target inventory level)  
Entre mínimo e máximo, nível médio de estoque. Considera estoque desejado o ponto de pedido, 
acrescentado de metade da quantidade de suas variáveis.  
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Nível de fabricação (fabrication level)  
O mais baixo nível de produção no sistema MRPII, englobando os componentes (que podem ser 
comprados externamento ou fabricados na empresa) como seus únicos artigos, em distinção dos 
conjuntos e subconjuntos. 
  
Nível de planejamento (planning level)  
Mede, na hierarquia do planejamento, um conjunto de ações estratégicas (plano organizacional), 
políticas (plano mestre) e de controle (programa mestre de produção). Em nível específico de 
planejamento, em comum, os planos têm nível de agregação, horizonte (tempo, 2 ou 3 anos, etc.) e 
período planejado.  
  
Nível de repedido (reorder level – ROL)  
Quantidade de estoque em seu sistema de controle, podendo exigir a reativação de ações de 
abastecimento.  
Nível de serviço ao cliente (customer service level)  
Mede o desempenho da entrega geralmente em percentual. Resultado da comparação entre o 
número de itens expedidos em determinado período e o de que deveriam ter sido expedidos.  
 
Nível máximo (order-up-to level)  
No sistema min-max de estoque, o maior nível.  
  
Niveladora  
Equipamento que efetua o nivelamento da via.  
  
Nivelamento contínuo  
Operações de colocação da superfície de rolamento da linha na devida posição em perfil.  
  
Nivelamento da produção (production smoothing)  
Tentativa de nivelamento da produção, minimizando-se as variações de quantidades produzidas.  
  
Nivelamento da via férrea  
Colocação ou reposição da superfície de rolamento da via na devida posição em perfil.  
  
Nivelamento de junta  
Operação de altear isoladamente as juntas, com socaria dos dormentes de junta e guarda, visando 
colocá-las no mesmo plano da fila dos trilhos, correspondente à rampa do trecho onde são 
executados os trabalhos.  
  
Nó (node)  
Na empresa, ponto fixo do sistema logístico, no qual os produtos ficam à espera.  
  
Nominated Bank  
V. Banco Designado.  
  
Non-aircraft ULD  
Equipamento aeronáutico avulso para a utilização de carga no transporte aéreo.  
  
Non-Negotiable Sea Waybill  
Conhecimento de Embarque Marítimo não negociável, emitido pelo transportador ou seu agente, 
nominativo, porém não à ordem. Não é transmissível por endosso. O mesmo que Straight E 
Landing.  
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Norma (standard)  
Documento ou especificação de domínio público, aprovada por instituição juridicamente 
qualificada em nível nacional, internacional ou regional, baseado em resultados da ciência, da 
tecnologia e da experiência, para a otimização de benefícios ao conjunto da comunidade.  
  
Nota de expedição (shipping note)  
Fornecida pelo embarcador ou seu agente para transportador ou outra autoridade de recebimento, 
com informações sobre remessas de exportação para transporte, e respectivos recibos e declarações 
dos responsáveis.  
  
Nota Fiscal – NF  
É um documento que deverá acompanhar a mercadoria desde o estabelecimento do exportador 
(emissor da NF) até o embarque do produto para o exterior. Assim como o Registro de Exportação 
(RE), na NF, deve constar os seguintes elementos: nome completo e endereço do vendedor 
(exportador) e do importador, descrição da mercadoria, coincidente com os dados opostos no RE, 
valor em moeda nacional, anotações pertinentes a favores fiscais (IPI, ICMS, etc). A NF deverá ser 
confeccionada de acordo com a legislação fisco/tributária, não cabendo formatação própria, como 
ocorre com a fatura comercial ou pró-forma.  
Nota Promissória – NP  
Documento emitido pelo devedor, que se obriga a pagar o seu credor, ou à sua ordem, uma 
determinada importância, numa determinada data de vencimento definida.  
  
Notify party  
Importador (notificado/interessado).  
  
NTN - Nota do Tesouro Nacional  
É um papel que têm várias destinações. Pode ser para cobrir rombos do Orçamento da União ou até 
para troca de dívida externa (em dólares) por dívida interna. Tem várias séries, cada uma com um 
tipo de correção cambial, inflação. TR, TJLP, etc.  
  
Número da conta (account number)  
Definido pelo transportador para identificar o embarcador no processo de cobrança. Normalmente 
aparece no manifesto, etiquetas de embalagem e livro de registro de coletas.  
  
Número de identificação de embalagem (package number)  
Número único estabelecido pelo embarcador para identificação de uma embalagem em particular, 
podendo ser o número de fatura, de pedido, de cliente ou qualquer outro que identifique endereço e 
nome do consignatário. Geralmente é utilizado em auditorias, rastreabilidade e reclamações.  
  
Número de localização internacional (international location number)  
Identifica endereço logístico e produtos pela EAN. 
  
Número de lote (batch number)  
Código para identificar o ponto específico da fabricação de um produto ou montagem.  
  
Número de peça (part number)  
Código ou número de um item, identificação única de uma peça específica, para uso do fabricante e 
do usuário.  
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Número de rastreamento (tracking number)  
Geralmente constituído de código de barras, é designado por transportador para a identificação de 
embalagens individuais e rastreamento num sistema de distribuição, bem como para rastrear 
embalagens via internet. 
  
NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística  
Tem a finalidade de identificar a mercadoria submetida a despacho aduaneiro de importação, para 
efeito de valoração aduaneira, e aprimorar os dados estatísticos de comércio exterior. 
NVOCC - Nom Vessel Operating Common Carrier  
Tipo de Operadores de Transporte não Armador.  
  
NVOCC - Non Vessel Operating Common Carrier  
Tipo de Operadores de Transporte não Armador. 
  

Objeto do Seguro  
Designação dada a qualquer interesse segurado, sejam coisas, responsabilidades, obrigações, 
direitos ou garantias.  
  
Obra de arte  
Bueiros, pontilhões, pontes, viadutos, passagens superiores e inferiores, túneis, galerias, muros de 
arrimo, revestimento, etc.  
 
Obra de arte corrente  
Que por sua frequência e dimensões restritas, obedece a projeto-padrão, em geral: a) drenos 
superficiais ou profundos; b) bueiros com vão ou diâmetro até 5,00m, inclusive; c) pontilhões com 
vão até 12,00m, inclusive; d) pontes com vão até 25,00m, inclusive; e) passagens inferiores e 
superiores com vão até 25,00m, inclusive; f) muros de arrimo com altura até 3,5m, inclusive; g) 
corta-rios. 
  
Obra de arte especial  
A que deve ser objeto de projeto específico, especialmente: a) túneis; b) pontes; c) viadutos; d) 
passagens superiores e inferiores especiais; e) muros de arrimo.  
  
Obra ferroviária  
Toda construção necessária à via férrea, inclusive as instalações fixas complementares e as 
destinadas à segurança e regularidade da circulação dos trens.  
  
Obras fixas  
Não removíveis, realizadas na linha ou junto desta, tais como: túneis, pontes, edifícios, aterros, etc.  
  
Obrigação tributária na importação  
Surge com a ocorrência do fato gerador, ou seja, com a entrada da mercadoria estrangeira no 
território nacional.  
  
OECD - Organization for Economic Cooperation and Development  
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE. Entidade que reúne 27 
países desenvolvidos e em desenvolvimentos. Sua sede é em Paris.  
  
Oferta  
Colocação à disposição do mercado de bens e ou serviços. Por extensão volume de bens e serviços 
colocados assim à disposição da demanda.  
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Oferta monetária  
Conjunto de créditos formados pelas disponibilidades monetárias e quase monetária. 
  
Offshore  
Denominação dada às compras feitas pelo governo norte-americano no exterior, no âmbito de sua 
política de ajuda internacional (em inglês, literalmente ao largo, ultramar). A expressão também 
designa as plataformas petrolíferas em alto mar. O termo se aplica às sociedades quando são 
implantadas fora do país de origem seus dirigentes. 
  
Offshore²  
Banco que, para exercer suas atividades internacionais, se estabelece num território onde encontra 
privilégios especiais, especialmente os benefícios tributários. 
Offshore¹  
Denominação dada às compras feitas pelo governo norte-americano no exterior, no âmbito de sua 
política de ajuda internacional (em inglês, literalmente ao largo, ultramar). A expressão também 
designa as plataformas petrolíferas em alto mar. O termo se aplica às sociedades quando são 
implantadas fora do país de origem de seus dirigentes. 
  
Oficina de pontes  
Local onde são executadas construções, reconstruções e reforços de estruturas metálicas.  
  
Oficina de via permanente  
Local onde são feitas a constituição, a reconstrução, a montagem, a reparação e a renovação de 
equipamentos, ferramentas e utensílios da via permanente.  
  
OGU - Orçamento Geral da União  
Lei aprovada pelo Congresso Nacional, que detalha todos os gastos que o governo está autorizado a 
fazer durante o ano. É uma autorizativa, ou seja, o governo pode gastar até o limite determinado, 
mas não precisa gastar tudo o que está previsto. Por isso é que pode, em caso de crise, fazer cortes 
nas despesas. O OGU propicia o custeio das contas públicas, investimentos federais, salários e a 
Previdência.  
  
OIT - Organização Internacional do Trabalho  
Fundada em 1919 com o objetivo de promover a justiça social, a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) é a única das Agências do Sistema das Nações Unidas que tem estrutura tripartite, 
na qual os representantes dos empregadores e dos trabalhadores têm os mesmos direitos que os do 
governo No Brasil, a OIT tem mantido representação desde 1950, com programas e atividades que 
têm refletido os objetivos da Organização ao longo de sua histria. Sua sede é em Genebra, na Suíça.  
  
Oligopólio  
Tipo de estrutura de mercado em que poucas empresas controlam a maior parcela do mercado. Ná 
prática, há tendência ao oligopólio nos setores que exigem grandes volumes de investimento como 
na indústria automobilística, farmacéutica, petroquímica, etc.  
  
Oligopsônio  
Situação de um mercado em que a concorrência é imperfeita do lado da demanda, devido à presença 
e um número muito limitado de compradores.  
  
Oligopsônio  
Estrutura de mercado na qual poucas empresas são as únicas compradoras de determinada 
mercadoria, normalmente matéria-prima ou produto primário. 
 



 

 139 

OMA - Organização Mundial das Aduanas  
Com sede em Bruxelas, a OMA congrega mais de 140 países (aduanas) membros. É o órgão 
responsável pela Nomenclatura do Sistema Harmonizado (SH), sendo os seis primeiros dígitos de 
qualquer SH definidos por ele. De seis em seis anos as Aduanas se reúnem em Bruxelas para 
realizar as mudanças aprovadas no SH (O SH vigente é de 2002). 
 
OMC - Organização Mundial do Comércio  
A OMC foi fundada em 1995, inclui 145 países e está sediada em Genebra, na Suíça. A OMC tem 
sido utilizada para promover uma extensa série de políticas relativas ao comércio, investimentos e 
desregulamentações que exacerbam a desigualdade entre o Norte e o Sul, e entre os ricos e pobres 
dentro dos países. A OMC executa cerca de vinte acordos comerciais diferentes, inclusive o AGCS 
(Acordo Geral de Comércio em Serviços; GATS General Agreement on Trade in Services), o 
Acordo sobre Agricultura (AoA) e Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao 
Comércio (ADPIC; TRIPS – Trade-Related Intellectual Property Rights). Em 1948, 24 países 
(inclusive o Brasil) foram signatários da criação do GATT - Acordo Geral de Tarifas. Esse 
organismo internacional com sede em Genebra tem como objetivo maior a liberalização 
generalizada do comércio internacional, tanto em termos de tarifas aduaneiras, como em barreiras 
não tarifárias, para isso defende a criação de barreiras para combater o comércio desleal 
(principalmente dumping e subsídios), propondo medidas compensatórias para anular essas práticas 
desleais. Em 1994, com o término da Rodada Uruguai a entidade mudou seu estatuto e assumiu 
outras atribuições passando a se chamar OMC. A Ata final, conjunto dos acordos e decisões 
elaborados nas negociações da Rodada Uruguai, foi aprovada e firmada em 15 de abril de 1994, em 
Marrakesh, e em 1º de janeiro de 1995 a OMC entrou em funcionamento com o propósito de elevar 
os níveis de vida, o pleno emprego, a expansão da produção e do comércio de bens e serviços, a 
proteção do meio ambiente, o uso ótimo dos recursos naturais em níveis sustentáveis e a 
necessidade de realizar esforços positivos para assegurar uma participação mais efetiva dos países 
em desenvolvimento no comércio internacional. OMC tem o encargo de administrar duas categorias 
de Acordos: os Acordos Multilaterais e os Plurilaterais. Em 1994, quando foi firmado o Acordo 
Constitutivo da OMC, nem todos os países tinham interesse em se filiar à OMC, uma vez que a 
adesão exigia a aceitação de todos os Acordos negociados durante a Rodada Uruguai (à exceção dos 
acordos plurilaterais). No decorrer do tempo, a entidade passou a desempenhar um importante papel 
na regulação do comércio mundial e na solução de controvérsias entre os países-membros, alguns 
destes países solicitaram o início do processo de adesão, visando participar do enorme mercado 
global criado a partir da OMC.  
  
On board  
Diz-se do Conhecimento de Embarque Marítimo que indica essa condição para evidenciar que os 
bens foram recebidos a bordo de um navio designado. Esta condição pode ser indicada por uma 
expressão impressa no Conhecimento de Embarque, ou por uma anotação em tal documento, on 
board notation. É condição exigida em todas as operações CFR e CIF e, em outras, quando o 
Crédito assim determina. V. Clean.  
  
On board/disp/taking charge  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica o local onde os bens deverão ser embarcados ou entregues ao 
transportador.  
  
On deck  
No convés. 
  
On or about  
Expressão utilizada num Crédito para se referir ao período do embarque. Será entendida como 
compreendendo cinco dias depois da referida data.  
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On-carriage  
Transporte para o destino depois do descarregamento do principal meio de transporte.  
  
ONG - Organizações Não Governamentais  
O termo ONG foi cunhado pela primeira vez em 1940, pela ONU, para designar as entidades, da 
sociedade, executoras de projetos humanitários ou de interesse público. Mas, a sua expansão vai se 
dar na década de 60/70. Na América Latina, cumprem na maioria das vezes, um papel importante, 
na luta contra os Estados ditatoriais? principalmente aquelas que se dedicam à questão dos direitos 
humanos. Elas contam com o apoio de diferentes agências de Cooperação Internacional. Ou seja, as 
suas congêneres européias. É notadamente crescente a contribuição, participação e influência das 
ONGs mundialmente, criando assim uma cultura social diferenciada de conscientização dos valores 
humanos. Em função de toda essa dinâmica, investem na construção de hospitais, postos de 
atendimento, realizam doações, bem como outras atividades, gerando novas oportunidades de 
negócios. As ONG interferem no mercado e transformam-se em um nicho de mercado, tanto no que 
diz respeito à fonte de recursos de financiamento quanto à demandas específicas, alterando as 
relações entre os países e forçando regulamentações das suas atividades afins. 
  
ONIP - Organização Nacional para a Indústria do Petróleo  
É uma organização não governamental, com a missão de maximizar para o país os benefícios de 
investimentos nesse setor.  
  
ONU - Organização das Nações Unidas  
Foi criada, oficialmente, em 24 de outubro de 1945, quando a sua Carta foi ratificada pela maioria 
dos 51 Estados Membros fundadores. A data é celebrada anualmente em todo o mundo como o Dia 
das Nações Unidas. O objetivo da ONU é unir todas as nações do mundo em prol da paz e do 
desenvolvimento, com base nos princípios de justiça, dignidade humana e bem-estar de todos. Dá 
aos países a oportunidade de tomar em consideração a interdependência mundial e os interesses 
nacionais na busca de soluções para os problemas internacionais. Atualmente a Organização das 
Nações Unidas é composta por 189 Estados Membros que se reúnem na Assembléia Geral, uma 
espécie de parlamento mundial. Cada país, grande ou pequeno, rico ou pobre, tem um único voto; 
contudo, as decisões tomadas pela Assembléia não são vinculativas. No entanto, as decisões da 
Assembléia tornam-se resoluções, que têm o peso da opinião da comunidade internacional. A sede 
das Nações Unidas fica em Nova Iorque, mas o terreno e os edifícios são território internacional. A 
ONU tem a sua própria bandeira, correios e selos postais. São utilizadas seis línguas oficiais: Árabe, 
Chinês, Espanhol, Russo, Francês e Inglês, as duas últimas são consideradas línguas de trabalho. A 
sede das Nações Unidas na Europa fica em Genebra, Suíça. Têm escritórios em Viena, Áustria, e 
Comissões Regionais na Etiópia, Líbano, Tailândia e Chile. O Secretariado das Nações Unidas é 
chefiado pelo secretário-geral. O logotipo da ONU representa o mundo rodeado por ramos de 
oliveira, símbolo da paz. Os objetivos das Nações Unidas: manter a paz em todo o mundo; fomentar 
relações amigáveis entre nações; trabalhar em conjunto para ajudar as pessoas a viverem melhor, 
eliminar a pobreza, a doença e o analfabetismo no mundo, acabar com a destruição do ambiente e 
incentivar o respeito pelos direitos e liberdades dos outros; ser um centro capaz de ajudar as nações 
a alcançarem esses objetivos. Os princípios das Nações Unidas: todos os Estados Membros gozam 
de igualdade soberana; todos os Estados Membros devem obedecer à Carta; os países devem tentar 
resolver as suas diferenças através de meios pacíficos; os países devem evitar utilizar a força ou 
ameaçar utilizar a força; as Nações Unidas não podem interferir nas questões internas de um país; 
os países deverão tentar dar toda a assistência à Organização. 
  
Opção  
Contrato negociado no mercado financeiro, que dá direito, mediante o pagamento imediato de um 
prêmio, de comprar ou vender ativos financeiros à prazo.  
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Open Market  
Técnica de intervenção do BACEN no mercado financeiro, por meio de compra e venda de títulos.  
  
Open Top  
É um contêiner aberto em cima, ou fechado apenas com uma lona removível por ocasião do 
enchimento ou desenchimento do mesmo. Esse tipo de contêiner é construído especialmente para 
atender ao transporte de mercadorias que só podem ser acomodadas (ovadas) pela parte de cima; 
normalmente, essas mercadorias são içadas através de pontes-rolantes.  
  
OPEP - Organização dos Países Exportadores de Petróleo  
Entidade criada em 1960, no princípio só com países árabes, com o objetivo de estabelecer uma 
política comum em relação ao petróleo (cartel dos países produtores/exportadores de petróleo). 
  
Operação alternativa (alternate operation)  
Substituição de uma etapa normal na fabricação.  
  
Operação de dois homens (two-man operation)  
Alternação de dois motoristas num mesmo trajeto para facilitar a movimentação sem parada para 
descanso.  
Operação em vagão-prancha (trailer-flat car operation)  
Operação ferroviária conhecida por piggy-back, em que os semi-reboques rodoviários são levados 
pela ferrovia em vagões tipo prancha e removidos no ponto de descarga.  
  
Operação fracionada ou comboio  
Operação em que a mercadoria em trânsito aduaneiro correspondente a um único despacho é 
transportada por dois ou mais veículos rodoviários. 
  
Operação portuária  
Tp. Movimentação e/ou armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte 
aquaviário, realizada no porto organizado por operador portuário.  
  
Operador de Transporte Multimodal (OMT)  
É a pessoa jurídica habilitada pelo Ministério dos Transportes - MT a operar essa forma de 
transporte. Depende de legislação específica do MT para a sua atuação no Trânsito Aduaneiro.  
  
Operador de transporte s/embarcação (nonvessel operating common carrier - NVOCC)  
Responsável pela consolidação e desconsolidação de contêineres utilizados em operações 
portuárias. 
  
Operador Logístico  
Empresas especializada em movimentar, armazenar, transportar, processar pedidos e controlar 
estoques, entre outras coisas. Fornece seus serviços com profissionais treinados. O serviço pode ser 
no próprio OL ou nas dependências do cliente. Tudo dependerá do acordo firmado. 
  
Operador logístico² (third-party logistics – 3PL)  
Responsável pela movimentação, armazenagem, transporte, processamento de pedidos e controle de 
estoques, podendo trabahar com várias empresas.  
 
Orçamento² (budget)  
Planejamento de estratégias, projetos empresariais, receitas, despesas, investimentos, sobras ou 
necessidades de capital, com plano financeiro formal para futuras receitas e despesas.  
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Orçamento¹  
Definição dos recursos financeiros disponíveis para utilização como despesas e receitas, ao longo de 
um período determinado, por um indivíduo ou uma sociedade.  
  
Ordem de compra (purchase order)  
Autorização para formalização de uma transação com o fornecedor.  
  
Ordem de confirmação (confirming order)  
Ordem a um fornecedor, com listagem dos bens ou serviços e os termos de um pedido. 
  
Operação portuária  
Tp. Movimentação e/ou armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte 
aquaviário, realizada no porto organizado por operador portuário.  
 
Ordem de mistura (blend order)  
Ordem de fabricação em indústrias de processo. 
 
Ordem de movimento (move order)  
Autorização para mover um item específico de uma localização para outra. 
 
Order to cash  
Ciclo de um processo, desde o recebimento de um pedido até a entrega dos produtos e o respectivo 
pagamento. 
 
ORG ZS (DOMICÍLIO)  
Domicílio Fiscal da Zona Secundária.  
  
Organização baseada no tempo (time based organization)  
Estratégia segundo a qual o tempo é o principal fator dos negócios (contempla os tempos desde o 
projeto, produção, comercial até o abastecimento e as entregas.  
 
Organização baseada no tempo (time based organzation)  
Estratégia segundo a qual o tempo é o principal fator dos negócios (contempla os tempos desde o 
projeto, produção, comercial até o abastecimento e as entregas. 
  
Organização orientada ao produto (product oriented organization)  
Medidas para visualização dos custos da cadeia de abastecimento e seu desempenho, com uma meta 
de menor custo individual para cada um dos componentes.  
  
Origin Certificate  
Certificado de origem.  
  
Originator  
Na mensagem SWIFT MT 700, o banco de onde a mensagem foi recebida.  
  
Osha - Occupacional Safety and Health Act  
Legislação americana sobre segurança e saúde no trabalho. 
  
OTM - Operador de Transporte Multimodal²  
Pode ser, ou não, um transportador. Qualquer pessoas jurídica, transportador ou não, que faz 
contrato de transporte multimodal e atue como principal agente assumindo a responsabilidade pela 
execução de porta-a-porta frente ao contratante.  
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OTM - Operador de Transporte Multimodal¹  
Empresa que assume a responsabilidade pelo transporte em todo o deslocamento da mercadoria, 
independente do tipo de modal que for utilizado em cada um dos trechos ou fases. 
  
Overhead cost (custo global)  
Todos os custos indiretos da fabricação, como desembolsos com departamentos de suporte à 
produção, depreciação e folha de pagamento dos supervisores e gerentes. 
 
Overpanamax  
Navio com dimensão superior a 295 metros de comprimento e 32,25 metros de largura ou 13,5 
metros de calado máximo. 
  

P/L - Índice Preço/Lucro  
É o quociente da divisão do preço da ação. Assim, o P/L é o número de anos que se levaria para 
reaver o capital aplicado na compra de uma ação, através do recebimento do lucro gerado pela 
empresa. 
 
Package  
Embalagem, volume, pacote, fardo.  
  
Packing List (Romaneio)  
Relação de mercadorias ou volumes. 
 
Padrão Monetário  
Valor, ou matéria, convencionalmente adotado com base do sistema monetário de um ou de vários 
países, e em relação ao qual serão definidos os outros tipos de moeda, particularmente as unidades 
monetárias.  
  
Padronização da rede da informação do armazém (wins)  
Mensagem e padrão de comunicação utilizado nos armazéns compatíveis com o UCS.  
 
Pagamento Antecipado  
É a modalidade de pagamento de menor risco para o exportador e conseqüentemente, de maior risco 
para o importador. Nessa modalidade, o pagamento é feito antes do embarque. O exportador envia 
uma Fatura Pró-forma, que deverá ter os mesmos dados exigidos no preenchimento de uma Fatura 
Comercial com exceção do embarque, pois mencionará uma data prevista de embarque, uma vez 
que mesmo ainda não ocorreu. Deverá conter as instruções bancárias para que o banco possa efetuar 
a transferência financeira.  
 
Pagamento Antecipado na Exportação  
O exportador emitirá e enviará a Fatura Pró-forma para o importador no exterior, que receberá a 
Fatura Comercial e solicitará ao seu banco que envie as divisas correspondentes ao banco do 
exportador. O banco do exportador ao receber divisas irá avisar ao exportador para que este realize 
o fechamento do contrato de câmbio de compra (o banco estará comprando as divisas do exportador 
e o mesmo estará vendendo), dentro do prazo autorizado para tal. Existe um prazo entre a chegada 
das divisas e o fechamento de câmbio. A legislação brasileira estabelece um prazo máximo para que 
ocorra o embarque de mercadoria no exterior. A vinculação de câmbio, nesse caso, ocorrerá na 
ocasião do embarque da mercadoria para o exterior (exportação) ou em sua chegada (importação).  
 
Pagamento Antecipado na Importação  
O importador recebe a fatura pró-forma enviada pelo exportador, no exterior e, na data acertada de 
envio dos recursos, irá procurar um banco de suas relações comerciais - autorizado a operar em 
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câmbio - para que o mesmo efetue a remessa do valor correspondente à importação. Ao acertar a 
taxa de câmbio para que a remessa seja realizada, e haver negociado as taxas bancárias incidentes 
na operação, ocorrerá um fechamento de câmbio, com a assinatura de um contrato de câmbio - uma 
vez que o banco estará vendendo as divisas ao importador, a designação do termo “venda” é do 
ponto de vista do banco, conforme já salientado.  
  
Pagamento antes da entrega (cash before delivery – CBD)  
Termo de vendas, segundo o qual o comprador paga ao transportador o preço do produto antes da 
entrega e o vendedor assume o risco do comprador recusar os produtos.  
  
Pagamento contra entrega (cash on delivery – COD)  
Termo segundo o qual o transportador recebe o pagamento do consignatário e remete a quantia ao 
embarcador. 
  
Pagamento contra entrega de documento (cash against document – CAD)  
Termo segundo o qual o comprador paga os produtos contra transferência de documentação, 
autorizando-o a recebê-los do transportador. 
  
Pagamento contra expedição (cash collection shipment – CCS)  
Expedição para a qual não se estende o crédito. Situação em que os custos de frete devem ser pagos 
antes da expedição ser liberada do transportador ao consignatário.  
  
Pagamentos Internacionais  
Os pagamentos internacionais no Brasil estão sujeitos às determinações da política cambial que será 
imposta aos operadores do mercado internacional, uma vez que o Brasil adota um sistema de 
política cambial centralizadora, na qual o BACEN controla todo o fluxo de capital estrangeiro que 
tramita pelo país. Entende-se por política cambial o estabelecimento das regras pelo BACEN com 
relação aos pagamentos das importações, registros de capitais e outras. Assim sendo, as operações 
em moeda estrangeira necessariamente terão que passar por um banco autorizado a operar em 
câmbio (troca de moeda estrangeira pela moeda brasileira). Necessariamente se faz alguns 
esclarecimentos, que serão dados para uma melhor compressão do sistema cambial que interfere na 
sistemática de comércio exterior do Brasil, pelas razões explicadas. 
  
País de Origem  
País em que foi produzida a mercadoria destinada ao comércio exterior.  
  
País de Procedência  
País em que a mercadoria foi exportada.  
  
Palete  
É um estrado que pode ser formado por dois planos separados com uma base única sustentada por 
pés, cuja altura é regulada ao mínimo compatível com o seu manuseio por empilhadeiras, paleiteiras 
ou outros sistemas de movimentação. Pode ser construído de madeira, plático, metais, papelão, ou 
desses materiais. Pode ter dimensões variadas.  
 
Palete (pallet)  
Plataforma disposta na horizontal para carregamento. É constituída de vigas ou blocos com as faces 
sobre o apoio, com altura compatível com os garfos da empilhadeira ou outros sistemas de 
movimentação. Permite o arranjo e o agrupamento de materiais, possibilitando a movimentação, 
estocagem e transporte de uma única carga. 
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Palete cativo (captive pallet)  
Para uso confinado em instalação única, com sistema de coleta no caso de transporte para outra 
empresa.  
  
Palete de aluguel (rental pallet)  
Palete alugado para o usuário.  
  
Palete de intercâmbio (exchange pallet)  
De múltiplo uso para um grupo de embarcadores e recebedores. 
  
Palete reciclável (recycled pallet)  
Descartado depois de usado. Para voltar a ser utilizado é reparado ou refeito. 
 
Palete retornável (returnable pallet)  
Projeto para ser utilizado em mais de uma viagem; de múltiplo uso. 
 
Palete reutilizável (reusable pallet)  
Normalmente feito de madeira, depois de passar por inspeções e reparados voltam a ser utilizados.  
  
Paletização² (palletization)  
Arranjo de carga unitária sobre um palete para facilitar a movimentação e estocagem. 
  
Paletização¹  
Tp. Processo pelo qual vários volumes (sacos, caixas, tambores, rolos de arame, etc.) são colocados 
sobre um estrado ou palete.  
  
Paletizadores/despaletizadores (palletizer/depalletizer)  
Equipamento automático ou semi-automático constituído de transportadores contínuos 
sincronizados e mecanismos para receber embalagens do transportador, posicionando-as sobre 
paletes.  
  
Panamax  
Os navios classificados como Panamax são os das dimensões máximas que caberão através do 
fechamento do canal do Panamá, cada qual tem 1.000 ft de comprimento por 110 ft de largura e 85 
ft de profundidade.  
 
PAR  
Valor de uma ação idêntico ao oficial ou nominal.  
  
Paraíso Fiscal  
País que cobra impostos muito baixos ou nem sequer cobra. Suas leis comerciais e financeiras são 
muito favoráveis às empresas que nele se instalam. Oferece sigilo fiscal e bancário difícil de ser 
quebrado. Os mais conhecidos são: Grand Cayman, Liechtein, Suíça e Luxemburgo.  
 
Parceria (partnership)  
Compartilhamento das necessidades, informações e interesses, envolvendo alianças em todos os 
processos que fornecem vantagem competitiva em atividades importantes de duas ou mais 
empresas.  
  
Partial shipments  
V. Embarques Parciais. Na mensagem SWIFT MT 700, indica se os embarques parciais são 
permitidos ou não. Caso esse campo não esteja preenchido, os embarques parciais serão aceitos.  
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Participação de ganho (gain sharing)  
Método de incentivos no qual os colaboradores/funcionários compartilham os ganhos gerados por 
melhorias na produtividade. 
  
Participação de mercado (market share)  
Quociente de vendas (em termos quantitativos ou financeiros) de uma categoria específica de 
produtos de um fornecedor (empresa ou marca) e o total de vendas de todos os fornecedores dessa 
categoria, em determinado período de tempo.  
  
Participação nos Lucros  
Fração nos lucros de uma sociedade, a serem distribuídos, além da parte proveniente do primeiro 
dividendo e, eventualmente, dos juros, destinada ao conselho de administração ou conselho fiscal a 
título de remuneração complementar.  
  
Passivo  
Contrapartida do ativo, no balanço de um sujeito econômico. Compreende basicamente as 
obrigações a pagar, isto é, as quantidades que a empresa deve a terceiros: títulos a pagar, 
fornecedores, salários à pagar, impostos à pagar, hipoteca a pagar, etc.  
  
Patente  
Documento emitido pelo governo (Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI/MDIC) e 
concedido a um inventor ou a seus representantes, a fim de proteger seus direitos de propriedade e 
de exploração de uma invenção de caráter industrial.  
  
Patio (yard)  
Área para estacionamento de veículos, carregamento e descarregamento de produtos.  
  
Pau-de-carga (Boom)  
Tp. Tipo de aparelho de movimentação de peso que consiste numa verga (lança), que posiciona a 
carga suspensa por cabos. Normalmente, é fixada ao mastro e postada junto à escotilha (abertura do 
porão). O pau-de-carga completo é constituído de aparelho de acionamento, aparelho de lingada e 
guincho (fixado numa mesa de operação no convés, onde é operado pelo guincheiro). 
  
PBR  
Padrão de palete brasileiro, criado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).  
  
PCP - Planejamento e controle da produção (production planning and control)  
Processo utilizado no gerenciamento das atividades de produção. Sistema de gerenciamento dos 
recursos operacionais de produção de uma empresa, com funções envolvendo planejamento (o quê e 
quando produzir), programação (recursos utilizados para a operação, com ínicio e término) e 
controle (monitoramento e correção de desvios da produção). 
  
Pct credit amount tolerance  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica o percentual de tolerância admitido em relação ao valor do 
crédito.  
 
PDM - Padrão descritivo de material (material descriptive standard)  
Sistema para identificação e classificação, unificadas e uniformizadas, de todos os materiais da 
organização. Acrônimo para Product Development Management (sistema para gerenciamento dos 
processos de desenvolvimento de produtos), desde a concepção, especificação, projeto (CAD), 
controle de versões, engenharia (CAE) e produção (CAM).  
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PDV - Ponto - de - venda (POS - Point of Sale)  
É o termo utilizado para indicar cada caixa de uma loja, utilizado o scanner para a leitura do código 
de barra para a identificação de produtos.  
  
PDV – Ponto de venda (POS - Point of Sale)  
Termo utilizado para indicar cada caixa de uma loja, utilizando o scanner para a leitura do código 
de barra para a identificação de produtos. Nome dado ao SACI que é responsável por realizar 
vendas.  
  
Pé-direito (working height)  
Distância do chão até a obstrução mais baixa. Normalmente é controlado para evitar o contato com 
a obstrução em uma área de estocagem e para manter um vão livre, atendendo às normas de 
segurança contra incêndio. 
  
Pé-dreito (working height)  
Distância do chão até à obstrução mais baixa. Normalmente ele é controlado para evitar o contato 
com a obstrução em uma área de estocagem e para manter um vão livre, atendendo às normas de 
segurança contra incêndio.  
  
PEA - População Econômica Ativa  
O contigente de trabalhadores brasileiros com carteira profissional assinada, atualmente, cerca de 45 
milhões de pessoas. É a base de cálculo da taxa de desemprego medida pelo IBGE.  
  
Peação (Lashing)  
Tp. Fixação da carga nos porões ou conveses da embarcação, visando evitar sua avaria pelo balanço 
do mar. Despeação - desfazimento da peação.  
  
Pedido a prazo fixo (call-off order)  
Instrução do fornecedor para a entrega de um pedido de compra de determinada quantidade de 
produtos em data e período específicos.  
  
Pedido aberto (open order)  
No sistema MRP, significa uma ordem de compra ou fabricação liberada.  
  
Pedido antecipado (forward order)  
Aquele que necessita ser entregue em determinado momento posterior.  
  
Pedido automático (automatic order)  
Pedido feito pelo comprador com base em ligações que minimizam as intervenções humanas e 
evitam o uso de requisições tradicionais. 
  
Pedido automático (automatic order)  
Pedido feito pelo comprador com base em ligações que minimizam as intervenções humanas e 
evitam o uso de requisições tradicionais. 
 
Pedido auxiliado por computador (computer aided ordering – CAO)  
Sistema baseado no varejo que gera automaticamente os pedidos de reposição das lojas quando os 
estoques atingem determinado nível.  
 
Pedido consolidado (consolidated order)  
Análise de pedido para determinação dos agrupamentos que resultem em menor custo e melhor 
satisfação de serviço e transporte.  
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Pedido de compra (purchase order)  
Formulário usado pelo comprador no caso da colocação de um pedido de mercadoria com funções 
associadas à compra de produtos e aos serviços necessários.  
  
Pedido de compra em aberto (blanket purchase order)  
Compromisso de longo prazo com um fornecedor de materiais, diante do qual, em curto prazo, 
serão gerados para satisfazer as necessidades de consumo.  
Pedido em atendimento (full-in order)  
Aquele com bastante tempo de entrega, para atendimento no momento em que a capacidade 
disponível não esteja em uso.  
  
Pedido em atraso (back order)  
Pedido ou compromisso ainda não efetivado. 
  
Pedido em separação (pick order)  
Ordem para a retirada de determinadas quantidades de produtos ou produtos específicos do estoque.  
  
Pedido experimental (experimental order)  
Gerado pelo grupo de engenharia, laboratório ou pesquisa e desenvolvimento, percorre as 
instalações normais de produção para desenvolvimento do potencial de mercado ou produto.  
  
Pedido final (all-time order)  
Último pedido de determinado produto na fase final de seu ciclo de vida.  
  
Pedido firme planejado (firm planned order – FPO)  
Pedido que pode ser congelado em quantidade e tempo.  
  
Pedido futuro (future order)  
Pedido de um determinado produto em particular ou quantidade de produtos.  
  
Pedido mínimo (minimum order)  
Menor quantidade de pedido permitida.  
  
Pedido parcial (partial order)  
Qualquer expedição recebida ou enviada menor do que a quantidade solicitada.  
  
Pedido pendente (backlog)  
Pedidos recebidos sem serem processados.  
  
Pedido perfeito (perfect order)  
Percentual de pedidos atendidos, sem alterações, substituições e erros, entregue em tempo aos 
clientes.  
  
Pedido periódico (periodic ordering)  
Sistema que determina, em momentos fixos, se um pedido deve ser efetuado e qual a sua 
quantidade.  
 
Pedido planejado (planned order)  
Quantidade de pedidos sugerida e data do vencimento criado em sistema MRP. Os pedidos 
planejados serão explodidos em necessidades brutas de componentes no próximo nível inferior. 
Servem como input para o planejamento das necessidades de capacidade junto com os pedidos 
liberados para mostrar as necessidades de capacidade total em períodos futuros. 
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Pedido suspenso (hold order)  
Ordem escrita determinando o encerramento ou a interrupção de determinadas operações, em 
função de motivos como mudanças de projeto ou disposição de material. 
  
Pedido urgente (rush order)  
Pedido que deve ser efetivado com lead time inferior ao normal.  
  
Pegging (pegging)  
Termo utilizado em MRP e MSP para definir a capacidade de identificação de determinado item e 
de suas fontes de necessidades brutas e/ou alocações.  
  
Pena de pedimento  
Penalidade aplicada com a apreensão da mercadoria pelo descumprimento das normas de 
importação, por configurarem dano ao Erário.  
  
Penhor  
Bem móvel pertencente a um devedor e entregue a seu credor para assegurar a liquidação de sua 
dívida.  
  
Perda de estiva (broken stowage)  
Espaço vazio em contêiner não ocupado com carga. Perda de espaço decorrente de irregularidades 
no tamanho ou formato das embalagens.  
  
Perda de estoque (inventory shrinkage)  
São as perdas resultantes de furto, extravio ou deterioração. 
 
Perfil de carga (load profile)  
Apresentação das necessidades de capacidade futura, baseada em pedidos planejados ou liberados 
em determinado período. 
  
Perigos múltiplos (multiples hazards)  
Material com mais de um tipo de risco ou perigo. 
  
Period for presentation  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica um período, geralmente contado a partir do embarque, 
dentro do qual os documentos deverão ser apresentados. V. Date and place of expiry. 
  
Período de tempo (time bucket)  
Número de dias. Um período de tempo semanal, por exemplo, apresenta todos os dados relevantes 
para uma semana. 
 
Permissão de embarque (shipping permit)  
Documento com as instruções de recebimento relativas aos itens a serem transportados, com suas 
quantidades e características.  
  
Perna (leg)  
Composta por todos os segmentos consecutivos de uma rota programada para um mesmo 
transportador. Possui origem, destino e transportador.  
 
Personalizar (customizar)  
Adequar um serviço ou produto especificamente para ser de acordo com suas necessidades. 
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PESO BRUTO  
Somatório dos pesos brutos dos volumes objeto do despacho, expresso em Kg (quilograma) e fração 
de sete (sete) casas decimais.  
Peso bruto (gross weight)  
Geralmente expresso em quilogramas, inclui a embalagem.  
  
Peso dimensional (dimensional weight)  
Forma padrão utilizada por empresas de entrega, para medir a densidade da embalagem nas 
entregas aéreas com dimensões superiores a 0,283 metros cúbicos.  
  
PESO LÍQUIDO  
Peso líquido das mercadorias constantes da adição, expresso em quilograma e fração de três (3) 
casas decimais. 
 
 
Pesquisa operacional (operational research)  
Na Segunda Guerra Mundial, o termo foi usado para definir investigações científicas com o 
objetivo de substituir a tomada de decisão baseada na intuição por outra em função da abordagem 
analítica, sistemática e interdisciplina.  
  
PH  
Pier-house (porto-porta).  
  
PIB - Produto Interno Bruto  
É a soma de todos bens e serviços produzidos no país durante o ano. É comum utilizar o PIB como 
padrão de medida para outras contas públicas. Por exemplo, o déficit público atingiu R$ 32,5 
bilhões ou 7,27% do PIB.  
  
Picking (pick pack)  
V. Separação.  
  
Píer  
Tp. Parte do cais que avança sobre o mar em linha reta ou em L.  
  
Pier to House  
Do píer do porto de embarque até a casa do importador. Nesse caso, as despesas de transporte dos 
contêineres e os serviços serão do importador.  
  
Pier to House (do píer do porto de embarque até a casa do importador)  
Nesse caso, as despesas de transporte dos contêiners e os serviços serão do importador.  
  
Pier to Pier (porto a porto)  
Nesse caso, a mercadoria será transportada em contêiner somente quando estiver no navio. Essa 
modalidade é a mais rara, em virtude das despesas portuárias, ova e desova, encarecerem o frete.  
  
Piggyback  
Sistema de transporte intermodal, no qual os reboques com os contêiners neles acoplados são 
transportados em vagões ferroviários ou em navios.  
  
PIS/PASEP  
O Fundo PIS/PASEP é resultante da unificação dos fundos constituí-dos com recursos do Programa 
Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Essa 
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unificação foi estabelecida pela Lei Complementar nº 26/1975, com vigência a partir de 1º de julho 
1976, regulamentada pelo Decreto nº 78.276/1976 e gerido pelo Decreto 4.751 de 17 de junho de 
2003, que determina ao Conselho Diretor coordenado por representantes da Secretaria do Tesouro 
Nacional a representação ativa e passiva do Fundo PIS/PASEP. 
 
Plano de estiva  
Plano de colocação da carga a bordo do navio, feito pelo comandante ou preposto.  
 
Plataforma offshore  
V. Flotéis. 
 
PNR escravo  
Uma sub-reserva pertencente a um master. Um ponto importante é que um PNR escravo tem um 
subconjunto limitado de informações no master (não tem tarifa, bilhete, contato, conteúdo de solo, 
etc.).  
  
PNR master  
Reserva (tipicamente feita em GDS) que tenha um ou mais slaves (escravos). Existe um PNR 
escravo para cada companhia aérea distinta no itinerário do GDS master (o mesmo acontece no caso 
de hotéis, aluguel de automóveis, etc.).  
  
PNR único  
Uma reserva em ARS, contendo apenas os vôos da companhia aérea (isto é, sem qualquer PNR 
escravo associado). Esses PNRs são reservados tipicamente através da central telefônica, das 
agências de viagem ou do web site da própria companhia aérea. No jargão do governo, o termo 
PNR também inclui informações sobre o check-in, assim como sobre a própria reserva. Note, 
porém, que os dados do check-in geralmente são originários de sistemas separados (o DCS) e não 
do ARS.  
  
PNR – Passenger Name Record  
Uma reserva (de viagem aérea e, possivelmente, outros serviços) em ARS ou GDS. Há três tipos de 
PNR.  
  
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  
É um projeto das Nações Unidas com o objetivo de reduzir a pobreza no mundo. Entre outras 
atividades, produz relatórios e estudos sobre o desenvolvimento humano e a qualidade de vida das 
populações. Elabora o Índice de Desenvolvimento Humano. (IDH). 
  
Política Econômica  
Também conhecida como Economia Normativa. São as ações práticas do governo, com a finalidade 
de condicionar, balizar, e conduzir o sistema econômico, no sentido de que sejam alcançados um ou 
mais objetivos econômicos, politicamente estabelecidos. Aplica para melhor condição de ação 
econômica os desenvolvimentos elaborados pela Teoria Econômica.  
  
Política Monetária  
Controle da quantidade de dinheiro em circulação no mercado e que permite definir as taxas de 
juros.  
  
Ponte  
Tp. Construção erigida sobre o mar servindo à ligação com um cais avançado, a fim de permitir a 
acostagem de embarcações para carga ou descarga e a passagem de pessoas e veículos.  
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Ponto de Transbordo (gateway)  
Ponto em que a carga passa para outro transportador ou muda o modo de transporte.  
  
Porta-a-porta (door-to-door)  
Tipo de movimento em que o exportador transporta o contêiner vazio até o local da mercadoria, 
coloca-a dentro do contêiner e providencia seu embarque. O importador, por sua vez, transporta o 
contêiner até as suas dependências, esvazia-o e devolve ao armador/proprietário, observando-se que 
nesse caso apenas o importador e o exportador manipularam a mercadoria. No frete para esse tipo 
de operação estão previstos um desconto de 10% sobre o frete de exportação (na importação cai 
para 5%), aluguel do contêiner a ser pago pelo importador ou exportador; taxa de sobreestadia se o 
contêiner não for devolvido ao armador num prazo de cinco dias da retirada ou descarga, 
descontando-se esse dia e o da devolução(totalizando, portanto, sete dias). Também denominado 
house-to-house (casa-a-casa). 
 
Porta-a-porto (door-to-pier)  
Semelhante no início da operação ao porta-a-porta, mas o contêiner é esvaziado pelo armador no 
porto de descarga, que toma posse imediata dele, enquanto a mercadoria é entregue ou colocada à 
disposição do consignatário. Para essa operação, há um acréscimo de 7% ao frete na exportação ou 
de 3% na importação, além da taxa de sobreestadia dentro dos critérios citados no item anterior.  
  
Porta-contêiner  
Embarcação especialmente construída ou adaptada para o transporte exclusivamente de contêineres. 
Também conhecido pela denominação inglesa full-container. 
Portainer  
Tp. Equipamento automático para movimentação de contêineres. É o guindaste de cais com pórtico 
destinado à movimentação de contêineres.  
  
Portaló (gangway)  
Tp. Local de entrada do navio, onde desemboca a escada que liga o cais à embarcação. É o local de 
passagem obrigatória para quem entra ou sai do navio.  
  
Porto  
Terminal marítimo de embarque e desembarque de mercadorias ou pessoas.  
  
Porto de Carregamento  
São aqueles informados nas escalas anteriores do navio.  
  
Porto de Origem  
É aquele no qual ocorreu o primeiro embarque da carga.  
  
Porto Hub (Hub port)  
É o porto de transbordo, que concentra cargas e linhas de navegação.  
  
Porto Organizado  
Porto construído e aparelhado para atender às necessidades da navegação e movimento de 
mercadorias e que é concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias 
estejam sob jurisdição de uma autoridade portuária. 
  
Porto-a-porta (pier-to-door)  
Tipo de movimento inverso ao porta-a-porto, em que se considera um acréscimo de 3% ao frete de 
exportação ou de 10% no caso de mercadoria importada, mais a taxa de sobreestadia. 
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Porto-a-porto (pier-to-pier)  
Quando a mercadoria é contêinerizada no porto no momento do embarque, e retirada do contêiner 
ao desembarcar, sendo transportada dessa forma por conveniência do armador.  
  
Portos secos  
São recintos alfandegados de uso público, situados em zona secundária, nos quais são executadas 
operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias e de bagagem, 
sob controle aduaneiro. 
  
Postponement (retardamento na finalização de um produto)  
É uma estratégia de produção que deve retardar, até o último momento possível, a caracterização 
dos produtos manufaturados e/ou serviços, com o objetivo de redução dos estoques e incrementar a 
capacidade de personalização do que é oferecido no mercado. 
Potência BHP  
É a potência da embarcação.  
 
Poupança  
Destino dado aos rendimentos monetários não utilizados para consumo, seja por entesouramento, 
aplicação, empréstimo ou para investimento direto futuro.  
  
Poupança agregada  
Poupança bruta, variação antes descontadas as amortizações sofridas pelo valor do patrimônio ao 
longo do período considerado.  
 
Poupança líquida  
Poupança bruta deduzida da amortização do ativo fixo.  
 
PP  
Pier-pier (porto-porto).  
  
Praticagem  
Tp. Componente das despesas com entrada e saída dos navios. Dispêndios com o pagamento dos 
serviços de condução de navios no canal de acesso e manobras nas bacias de evolução e atração das 
embarcações em águas restritas do porto, desde o embarque do prático na barra até a área de 
fundeio ou área de atracação e vice-versa. Nesses serviços estão incluídos o transporte de 
autoridades em lanchas especiais.  
  
Práticas desleais de comércio  
São situações de risco para a produção nacional, pois podem distorcer os resultados da concorrência 
no mercado internacional, sendo o dumping e os subsídios as práticas mais comuns desse gênero. 
Ambas beneficiam aquele que compra mais barato. Causam prejuízos à produção de um país de 
diferentes maneiras: podem deslocar do mercado o produtor nacional ou restringir sua participação, 
ao provocar a queda dos preços; podem também produzir uma diminuição dos lucros das empresas; 
causar perda de lugares de trabalho e até mesmo o fechamento de fábricas, entre outras.  
  
Prático  
Tp. Profissional responsável pela condução em segurança da embarcação por meio do canal de 
acesso até o cais. 
  
Pré-lingadas  
A colocação de carga em redes ou outros materiais para facilitar o embarque com a utilização de 
equipamentos mecânicos.  
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Pré-qualificada  
Tp. Compete à administração do porto pré-qualificar os operadores portuários nos termos do art. 9º 
da Lei nº 8.630/93, condição essa indispensável à execução das operações portuárias.  
  
Pre-stacking  
Pré-empilhamento de contêiners, para prepará-los para embarque.  
  
Preço  
Independente de seu valor de uso e do valor subjetivo de satisfação do usuário, o preço de um bem 
ou de um serviço só existe na medida em que se situa dentro de uma relação de troca em em espécie 
- preço relativo, ou em moeda - preço monetário), isto é, na medida em que o produtor e usuário 
final possam ser diferentes.  
  
Preço do produto internado  
Cálculo do custo total do produto importado colocado no depósito do importador.  
 
Preço Lumpsum ou Preço Global  
Entende-se como o valor atribuído a um serviço cobrindo toda sua amplitude e possíveis variações; 
por exemplo, nos serviços de praticagem o preço lumpsum abrange, além do trabalho do prático 
propriamente dito, o seu transporte de lancha, a assistência via rádio, auxílio de radares, etc, em 
qualquer dia ou hora em que seja realizado. 
  
PREÇO MÉDIO DA MERCADORIA  
É igual à divisão do Valor da Mercadoria no Local de Embarque (VMLE), em dólar, pelo peso 
líquido da mercadoria. 
  
Preços predatórios  
Situação em que uma firma reduz o preço de venda de seu produto, incorrendo em perdas no curto 
prazo, objetivando eliminar rivais do mercado, ou possíveis entrantes, para, posteriormente, quando 
os rivais saírem do mercado, elevar os preços novamente, obtendo, assim, ganhos no longo prazo. 
Em muitas definições existentes na literatura microeconômica, a firma reduz o preço de seu produto 
abaixo de alguma medida de custo, como por exemplo o custo marginal. Em mercados em que 
firmas idênticas (isto é, igualmente eficientes, com custos marginais parecidos) utilizam dessa 
prática de preços predatórios, a estratégia não deverá ser adotada, pois a firma predatória não terá 
certeza se as outras realmente sairão do mercado. Já em mercados em que as firmas não são 
idênticas, a mais eficiente poderá ter incentivo em abaixar preço, fixando-o entre (ou até) o custo 
marginal dela (mais baixo) e o das outras (mais altos), pois ela terá, no máximo, lucro zero no curto 
prazo, enquanto as outras, se a seguirem, poderão ter grandes prejuízos. 
  
Pregão  
Sessão durante a qual se efetuam negócios com papéis registrados em uma Bolsa de Valores. 
  
Prejuízo  
Qualquer dano ou perda que reduz, na quantidade ou qualidade, o valor dos bens.  
  
Prêmio  
Indenização previamente combinada que o comprador de um valor a prazo em bolsa paga ao 
vendedor no dia da liquidação, em caso de desistência de uma operação já contratada. 
  
Prescrição  
Extinção do prazo para a reclamação dos direitos ou obrigações previstas nos contratos.  
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Prime Rate  
Depois da Libor (ou talvez tanto quanto ela) é a taxa de juros mais importante da economia 
mundial, pois é cobrada pelos bancos americanos de seus principais clientes. Assim, a Libor e a 
Prime sempre andam juntas. São primas. 
  
Princípio de Pareto  
A lei baseia-se na verdade no Princípio 80/20, descoberto em 1897 pelo economista italiano 
Vilfredo Pareto (1848-1923), segundo o qual 80% do que uma pessoa realiza no trabalho vêm de 
20% do tempo gasto nesta realização. Logo, 80% do esforço consumido para todas as finalidades 
práticas são irrelevantes. Uma constatação surpreendente! No século XIX, Pareto comprovou que a 
maioria da renda e das riquezas ia para uma minoria de pessoas. Havia portanto uma forte relação 
matemática entre a proporção de pessoas e a renda recebida por este grupo. Se 20% recebiam 80% 
da riqueza, podia-se prever que 10% teriam 65% da riqueza e 5% ficariam com 50%. Mais tarde, 
em 1949, o professor de filologia de Harvard George K. Zipf descobriu o popular Princípio do 
menor esforço, segundo o qual as pessoas tendiam a minimizar seus trabalhos de modo que 20% ou 
30% de quaisquer recursos responderiam por 70% ou 80% do resultado. Zipf usou estatísticas 
populacionais, livros de filologia e comportamentos industriais para mostrar a recorrência constante 
desse padrão de desequilíbrio. Na verdade, Zipf reelaborou o princípio descoberto por Pareto. 
Richard Koch, autor de O princípio 80/20, ensina como o Princípio 80/20 pode ser muito mais 
produtivo. Por exemplo, se o empresário constata que apenas 20% dos clientes garantem 80% do 
lucro de sua empresa, para que manter os outros 80% de clientes pouco lucrativos? Para o autor, 
compreender o Princípio 80/20 é conquistar um amplo poder de discernimento do que ocorre à sua 
volta. O Princípio 80/20 pode ainda melhorar a vida cotidiana de todas as pessoas, de cada governo, 
que aumentaria os benefícios para seus cidadãos, enquanto as organizações sem fins lucrativos 
poderiam se tornar ainda mais úteis. Tudo isso com idêntico esforço. Os recursos com efeitos 
escassos simplesmente não devem ser mais usados ou reduzidos e é por isso que o Princípio 80/20 é 
a base do programa Total Quality Control, utilizado em empresas de todo o mundo. O princípio atua 
ainda no campo psíquico, ajudando a melhorar a auto-estima das pessoas. Koch constata que o 
investimento aumenta a riqueza pessoal e não a renda, logo todos devem investir, ainda que 
pequena parte de sua renda. O princípio 80/20 é portanto uma receita política, econômica e de 
felicidade pessoal. 
  
Pro rata  
Rateio. Cálculo realizado com base numa proporcionalidade, por exemplo, dias de vigência.  
  
Pro-Forma Invoice  
Fatura pró-forma. Documento emitido pelo vendedor com vistas a efetuar uma oferta final ao 
comprador. Aceita a oferta, tem-se o contrato de compra e venda.  
  
Procedimento administrativo  
Procedimento realizado pela SEAE (Secretaria de Acompanhamento Econômico, do Ministério da 
Fazenda) para promover a apuração de condutas anticompetitivas e destinado a instruir 
representação a ser encaminhada à SDE (Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da 
Justiça), instituído pela Lei nº 10.149/00.  
  
Procedimento de corte (cut-off procedure)  
Interrupção temporária do atendimento para garantia de que a contagem física e o registro no 
computador são idênticos.  
  
Processamento analítico on line (on line analytical processing – OLAP)  
Sistema que permite análises interativas para a obtenção de dados de várias fontes e de diversas 
maneiras.  
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Processamento em tempo real (real time processing)  
Sistema que permite transações em tempo real, fornecendo resultados imediatos aos usuários.  
  
Processamento por lote (batch processing)  
Produção em que as transações se acumulam, sendo processadas em conjunto ou em lotes.  
  
Processo (process)  
Série de atividades ou ações lógicas para a transformação de entradas em saídas.  
  
Processo administrativo  
Ao detectar fortes indícios da existência de infração à ordem econômica, após ou não a conclusão 
de Averiguações Preliminares, a SDE instaura um Processo Administrativo. A SEAE é informada 
da instauração do processo e pode emitir parecer econômico sobre o caso, que deve ser apresentado 
à SDE antes do encerramento da instrução. Concluída a instrução processual, a SDE encaminha os 
autos ao CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça) para 
julgamento, ou determina o arquivamento do processo, recorrendo de ofício àquele órgão.  
  
Processo de reabastecimento contínuo (continuos replenishment process – CRP)  
Parceria entre os membros do canal de distribuição para alterar o processo de reposição de 
mercadorias, a partir de pedidos elaborados pelo distribuidor.  
  
Produção  
Criação de um bem ou de um serviço adequado para a satisfação de uma necessidade.  
  
Produção enxuta (lean production)  
Série de processos flexíveis, baseada no sistema Toyota (V. Sistema Toyota) e no just-in-time, que 
permitem a fabricação de produtos a custo mais baixo.  
 
Produção interna  
Conjunto dos bens e serviços produzidos pela economia nacional, em território nacional, qualquer 
que seja a nacionalidade dos produtores.  
  
Produtibilidade (productiability)  
Características do desenvolvimento de um item para produção e inspeção, nas quantidades 
requeridas, em menorcusto e tempo de produção.  
 
Produtividade (productivity)  
Proporção entre o resultado produzido e o recurso requerido para a produção, incluindo todos os 
custos para a geração do produto.  
  
Produtividade (producttivity)  
Proporção entre o resultado produzido e o recurso requerido para a produção, incluindo todos os 
custos para a geração do produto. 
  
Produto nacional  
Valor total de bens e serviços num país, em determinado período, geralmente um ano.  
  
Produtos sensíveis  
Produtos de setores altamente vulneráveis à concorrência externa que contam com a proteção 
governamental, com a imposição de salvaguardas ou outras medidas restritivas à entrada de 
produtos similares do exterior. No Brasil, o exemplo mais elucidativo é o setor de informática.  
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PROEX - Programa de Financiamento às Exportações  
Normas básicas de financiamento às exportações, contempla as operações de prazo superior a 180 
dias para pagamento no exterior. Orientado por normas da SECEX e administrado pelo Banco do 
Brasil, busca nivelar os custos financeiros das operações de exportação às práticas no mercado 
externo.  
  
Programação compartimentada (time phasing)  
Compartimentação de necessidades, disponibilidades, providências e entregas em determinados 
períodos de tempo.  
  
Programação dinâmica (dynamic programming)  
Decisão seqüencial com resultados em cada etapa. 
  
Programação orientada por recurso (equipment dominated scheduling – PDS)  
Planejamento dos equipamentos de produção programados antes das necessidades de materiais.  
  
Programação por blocos (block scheduling)  
Programação de operações, que correspondem a blocos de tempo. 
 
Programação retroativa (back scheduling)  
Obtenção de um programa de produção antes do prazo para a previsão da última data de início para 
o prazo previsto. 
  
Projetar por pedido (engineering-to-order)  
Sistema de produção que exige projeto de engenharia para cada produto ou pedido.  
  
Projeto (project)  
Empreendimento visando à obtenção de produto ou serviço.  
 
Projeto auxiliado por computador (computer aided desing – CAD)  
Terminal interativo de trabalho com capacidade gráfica para automatizar o projeto de produtos 
(desenho e visualização).  
PROMINP - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural  
Criado pelo Decreto nº 4.925 de 19 de dezembro de 2003, o PROMINP está sob a coordenação do 
MME - Ministério das Minas e Energia, sob a responsabilidade do ministro e da Secretaria de 
Petróleo e Gás Natural do MME. Atualmente, o programa conta com a participação de 2.700 
colaboradores, 241 empresas, 11 associações de classe, 7 federações de indústria, além do IBP, 
ONIP, SEBRAE e CNI. Esse programa tem por objetivo promover, monitorar e fiscalizar a 
participação da indústria nacional no segmento de petróleo e gás natural, por meio de um processo 
contínuo de crescimento, de forma sustentável e competitiva, tendo como referência a tríade: preço, 
prazo e qualidade. 
  
Promoção (Advocacia da Concorrência)  
Umas das vertentes de atuação do SBC. Refere-se ao papel educacional das autoridades antitruste 
na disseminação da cultura da concorrência e ao papel dessas autoridades de, direta ou 
indiretamente, influírem na formulação das demais políticas públicas, de modo a garantir que a 
concorrência seja incentivada ao máximo.  
  
Proponente  
Aquele que propõe a realização de um seguro, preenchendo e assinando uma proposta.  
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Proposta Contrato para Abertura de Crédito  
Instrumento de contrato celebrado entre o tomador e o banco emitente, por meio do qual este, a 
pedido daquele, concorda em emitir o crédito em favor do beneficiário. O mesmo que Application 
form.  
  
Proteção à Bandeira Brasileira  
É obrigado o transporte de mercadorias em navio de bandeira brasileira, quando importadas por 
qualquer órgão da Administração Pública Federal, estadual e municipal, direta ou indireta, e de 
qualquer outra mercadoria a ser beneficiada com isenção ou redução do imposto.  
  
Protecionismo  
Doutrina, teoria ou prática econômica que preconiza ou põe em prática, um conjunto de medidas 
que favorecem as atividades domésticas e penalizam a concorrência estrangeira.  
  
Protocolo de aplicação sem fio (wireless application protocol – WAP)  
Protocolo de comunicação para troca de informações sem fio. 
  
Protocolo de automação da manufatura (manufacturing automation protocol – MAP)  
Protocolo de comunicação específico entre a empresa e fornecedores no ambiente da produção.  
  
Prova de entrega (proof of delivery)  
Cópia do conhecimento assinado no momento da entrega.  
  
Provedor de negócio da internet (internet business service provider – IBSP)  
Quem fornece serviços de internet organizados em portais e virtual marketplaces.  
  
Provedor de serviço de capacidade (capacity service provider – CSP)  
Operação de infra-estrutura de data center. 
  
Provedor de serviços e aplicação (application service provider – ASP)  
Empresa que oferece infra-estrutura, programas e gerenciamento de operações B2B.  
  
PSI  
Sigla de pre-shipment inspection (inspeção pré-embarque). 
 
Publicação 525  
Regras uniformes para Reembolsos Bancários sob Créditos Documentários, da CCI.- Paris.  
 
Publicação 590  
Práticas para cartas de Crédito Standbv, da CCI – Paris.  
  
Pulmão (buffer)  
Mecanismo de antecipação do programa utilizado para proteger as atividades vulneráveis da fábrica 
aos problemas associados com as flutuações estatísticas.  
  
Pulmão dinâmico (dynamic buffer)  
Metódo para a melhoria do processo de pulmão, com ajuste em seu tamanho às incertezas, caso haja 
aumento da exigência de recursos, requerendo um lead time adicional. 
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Quantidade a prazo fixo (call-off quantity)  
Quantidade de produtos retirados/entregues conforme o pedido a prazo fixo.  
  
Quantidade logística econômica (economic logistic quantity)  
Custo total logístico mínimo, obtido por meio da redução de custos em transporte, compras, 
armazenagem, etc.  
  
Quantidade máxima de pedidos (maximum order quantity)  
Limite de pedidos que não pode ser excedido.  
  
QUANTIDADE MERCADORIA NA UNIDADE COMERCIALIZADA  
Quantidade da mercadoria na unidade de medida comercializada. 
 
QUANTIDADE MERCADORIA NA UNIDADE DE MEDIDA PADRÃO  
Quantidade do produto expressa na unidade de medida estatística. 
  
Quantidade padrão por lote (standard batch quantity)  
Quantidade de um item usada como base para especificar as necessidades de materiais da produção. 
  
Quarentena (quarentine)  
Período de permanência que material fica separado dos demais, aguardando liberação.  
  
Quarteirizador logístico (forth party logistics – 4PL)  
Prestador de serviços terceirizados, responsável pela contratação e administração dos serviços 
prestados por operadores logísticos a outras organizações.  
  
Quebra de bitola  
Mudança de bitola da via férrea.  
  
Quebra-mares  
Tp. Construção que recebe e rechaça o ímpeto das ondas ou das correntes, defendendo as 
embarcações que se recolhem num porto, baía ou outro ponto da costa. O quebra- mar se diferencia 
do molhe por não possuir ligação com a terra, enquanto que este sempre parte de um ponto em terra.  
  
Queimador herbicida  
Aquele que efetua a queima de vegetação no leito da via, por lança-chama (jato de fogo). 
  
Quota (Cota)  
Quantidade de uma mercadoria específica que um país permite que seja importada sem restrições ou 
imposição de tarifas adicionais. Na prática, revela-se uma barreira não tarifária.  
Quotação (Cotação)  
Oferta de venda de mercadoria a determinado preço e sob condições específicas.  
 

Raciocínio baseado em casos (case based reasoning – CBR)  
Tecnologia derivada da pesquisa em inteligência artificial, com seu conhecimento representado por 
casos previamente usados para resolver problemas. 
  
Racionalização de fornecedores (supplier rationalization)  
Redução do número de vendedores ou fornecedores para um produto ou serviço específico, para 
incrementar o poder de compra, melhoria do serviço, inovação do fornecedor, simplificação 
administrativa entre outras.  
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RADAR - Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros  
Permite à SRF rastrear as operações efetuadas pelos intervenientes aduaneiros. 
  
Rádio Freqüência (RF)  
Sistema utilizado para a comunicação em tempo real entre o sistema de administração de armazéns 
e os (scanners) num centro de distribuição (CD).  
  
Raider  
Pessoa física ou jurídica que se torna adquirente de sociedades sem concordância de seu Conselho 
de Administração, utilizando a técnica de oferta pública de compra. 
  
Rail Consignment Note  
Conhecimento de Embarque Ferroviário.  
  
Raio (spoke)  
Extensão entre um hub e um dos grupos de consignatários e/ou expedidores serviços pelo primeiro.  
  
Rampa niveladora (driveway access)  
Localizada na plataforma externa da doca para elevar e abaixar a carroceria ou reboque para que sua 
base fique ao nível do piso.  
  
Rapidez na entrega (delivery speed)  
Capacidade de redução do tempo máximo entre o recebimento do pedido e a entrega do produto 
para o cliente.  
  
Rastreabilidade (traceability)  
Processo que permite a identificação da origem de um item expedido. Registro e rastreamento de 
peças, processos e materiais usados na produção por meio de um número serial ou lote. 
  
Rastreamento (track)  
Sistema que localiza a carga durante a sua movimentação. 
 
Rastreamento completo (full pegging)  
Capacidade de um sistema rastrear automaticamente as necessidades por determinado componente 
durante o caminho, chegando ao item fnal, cliente ou número de contrato.  
  
Rating  
Avaliação, taxação, categoria e grau resultados de uma avaliação efetuada nos dados de uma 
empresa, indivíduo ou país.  
  
RC - Registro de Operação de Crédito  
Documento de caráter cambial e financeiro, processado pelo SISCOMEX – Exportação, que 
caracteriza venda externa com prazo de pagamento superior a 180 dias, com recursos da União (por 
meio do Programa de Financiamento às Exportações – PROEX) ou sem qualquer ônus para a União 
(nos financiamentos próprios do exportador ou de terceiros). Cabe ao exportador, diretamente ou 
por representante legal, por meio do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, prestar 
as informações necessárias ao exame e efetivação do RC. Cada RC corresponde a um “pacote” 
financeiro e pode abranger a exportação de diversas mercadorias ou serviços, com previsão para um 
ou para múltiplos embarques. Deve ser emitido previamente ao RE - Registro de Exportação. 
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RC - Registro de Operações de Crédito  
Documento de caráter cambial e financeiro, processado pelo SISCOMEX - Exportação. Venda 
externa com prazo de pagamento superior a 180 dias com recursos próprios ou de terceiros. Deve 
ser emitido previamente ao RE - Registro de Exportação.  
  
RE - Registro de Exportação  
Documento que compõe a Declaração de Exportação e que pormenoriza atributos da mercadoria.  
  
Reabastecimento automático (automatic replenishment)  
Sistema automatizado de abastecimento dos estoques, permitindo ao fornecedor o direito de 
antecipar necessidades futuras, reduzir estoques e incrementar a indisponibilidade. 
  
Reabastecimento contínuo (continuous replenishment – CR)  
Forma de VMI para o varejo e supermercados, trata-se de uma ferramenta para repor os produtos na 
gôndola de forma rápida e adequada à demanda, para minimizar estoques e faltas.  
  
Reabastecimento eficiente (efficient replenishment – ER)  
Trabalho conjunto de fornecedores e varejistas para assegurar o correto abastecimento do produto, 
no lugar certo, na hora certa, na quantidade correta e da maneira mais eficiente possível. 
  
Reabastecimento periódico (periodic replenishment)  
Adição das necessidades para reaprovisionar em quantidades variáveis em intervalos de tempos 
regulares, mais do que quantidades iguais em intervalos de tempo variáveis. 
  
Realidade virtual (virtual reality)  
Simulação em computador para antecipar e avaliar de forma dinâmica o funcionamento de um 
equipamento ou sistema, aperfeiçoando o projeto e minimizando os riscos. 
 
REB  
Registro especial brasileiro de embarcação.  
  
Reboque (trailer)  
Implemento rodoviário para transporte de cargas ou passageiros. 
  
Reboque porta-vagão  
Veículo rodoviário especial que permite o transporte de vagões destinados aos clientes que não 
dispõem de desvios ferroviários.  
  
Reboque sobre rodas (roll trailer)  
Carroçaria especial para transporte e estocagem em terminal a bordo de embarcação que utiliza roll-
on/roll-off.  
  
Recebimento (receiving)  
Função que envolve todas as atividades da recepção à liberação dos materiais para o estoque. Inclui 
atividades administrativas e fiscais da documentação que autoriza a entrada e da que acompanha e 
recebe fisicamente a mercadoria.  
  
Recebimento planejado de pedido (planned order receiving)  
Quantidade planejada para ser recebida em data futura como resultado de uma liberação de pedido 
planejado. 
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Recebimento programado (programmable receiving)  
Recebimento num período específico de materiais sob encomenda de um fornecedor.  
  
Received for Shipment  
Recibo para embarque. Nesse caso, o documento emitido pelo transportador, seus agentes ou 
Operador de Transporte, não atesta que os bens foram embarcados, mas somente que foram 
recebidos para embarque.  
  
Receiver  
V. Destination. 
Recessão  
Ocorre quando o volume de riqueza que um país produz (PIB) diminui em relação ao que o país 
produziu no ano anterior. Geralmente precedida pela deflação, é um período de crise e transição 
entre uma época de prosperidade e outra de depressão econômica.  
  
Rechego ou achano  
Tp. Operação destinada a facilitar a carga e descarga de mercadorias transportadas a granel. 
Consiste em ajuntar, arrumar, espalhar, distribuir e aplanar a carga, abrir furos, canaletas ou 
clareiras, derrubar paredes, etc.  
  
Recibo de Armazenagem  
Recibo emitido por uma companhia armazenadora, discriminando a mercadoria recebida para 
armazenagem.  
  
Recibo de doca (dock receipt)  
Indica que um carregamento foi entregue a um transporte de exportação. 
  
Recibo de entrega (delivery receipt)  
Cópia da nota de frete assinada e datada pelo destinatário, indicando que o transportador realizou o 
serviço, especificado no conhecimento de embarque. A nota de entrega e os produtos são deixados 
com os entregadores para que possam comparar os produtos. Os transportadores, às vezes, enviam o 
recibo de entrega por correio antes da entrega dos produtos. Na prática, a nota de entrega pode ser 
uma duplicata ou recibo de consignação.  
  
RECINTO ALFANDEGADO  
Código do Recinto Alfandegado onde ocorrerá o despacho Aduaneiro.Unidade administrativa 
competente para efetuar as formalidades aduaneiras. Instalação ou outra área habilitada para esses 
efeitos pelas autoridades competentes.  
  
Recintos Alfandegados(Recintos Aduaneiros)  
São locais assim declarados pela autoridade aduaneira competente, na zona primária ou na zona 
secundária, a fim de que neles possam ocorrer, sob controle aduaneiro, movimentação, 
armazenamento e despacho aduaneiro. 
  
Reclamação  
Apresentação do pedido de indenização pelo segurado ao segurador.  
  
Reclamação de perdas e danos (loss and damage claim)  
Reclamação feita quando se identifica perda ou dano na entrega.  
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RECOF (Entreposto Virtual)  
Entreposto virtual é uma nova sistemática de importação e desembaraço de mercadorias 
procedentes diretamente do exterior na classe de DI conhecida como Declaração de Admissão. 
Declarações de Admissão são DI que registram a entrada de mercadorias no país procedentes do 
exterior, mas não as suas nacionalizações. Como as mercadorias sob esta modalidade não são 
consideradas nacionais, os impostos de importação como o II e o IPI são calculados no registro mas 
não são recolhidos, ficando suspensos até a nacionalização da mercadoria ou o seu retorno para o 
exterior (no caso de admissões temporárias). Logo, o primeiro conceito que temos no RECOF é a 
suspensão dos tributos de importação. O regime RECOF, de suspensão de tributos e regalias no 
desembaraço, foi implementado no Siscomex Importação como um fundamento legal igual a 67 
(Admissão em Recof (Dec. 2.412/97)) na declaração de importação do tipo Declaração de 
Admissão em Entreposto Industrial. Empresas que contemplam os pré-requisitos definidos pela 
SRF no Decreto 2.412/97 (exportadora, com faturamento anual acima de X milhões de dólares, com 
sistema automatizado de controle de estoque e de nacionalização, etc.) são candidatas ao pleito 
desse regime. Como já foi dito anteriormente, existe no Siscomex Importação, desde sua 
implantação, um tipo de DI chamado de Declaração de Admissão em Entreposto Industrial. 
Grandes empresas como IBM e GM podem importar sob esse tipo de regime, no qual os impostos 
ficam suspensos até o destino final da mercadoria. Como características principais desse regime é 
necessário que o armazém da empresa seja alfandegado, tenha a presença de um fiscal full-time e 
toda carga que nele entre tenha sido desembaraçada na URF de entrada ou chegue em trânsito 
aduaneiro. A presença do fiscal é para acompanhar a conclusão do trânsito, caso exista, e para 
monitorar a carga enquanto ela estiver sob o regime de suspensão, ou seja, até ela ser nacionalizada 
e recolhidos todos os impostos cabíveis. Na prática, é um grande armazém internacional, com 
controle informatizado de estoque. Apesar dessas facilidades, a importação dessa modalidade não 
tem nenhuma regalia em relação ao tempo de despacho, se compararmos aos outros tipos de DI 
(consumo, outros tipos de admissão, etc). Essas DI são selecionadas normalmente para os canais 
verde/amarelo/vermelho/cinza, suas cargas são atracadas no depositário da URF de despacho, 
necessitam de apresentaço da documentação para análise, estão sujeitas à sistemática de conferência 
aduaneira de cada repartição, etc. Em relação à entrada de mercadoria no país e seu desembaraço na 
Unidade Local de Despacho, é exatamente igual às outras declarações de importação. Empresas do 
porte da COMPAQ (primeira a pleitear e sugerir o regime Recof) não se contentavam com a 
modalidade de regime industrial , pois necessitavam diminuir o tempo gasto entre a chegada de 
mercadoria no país e sua utilização nas fábricas, visando à diminuição do preço final de seus 
produtos e o aumento de sua competitividade. Depois de um pedido formal da COMPAQ ao 
Secretário da Receita e o estudo deste assunto pela COANA e a COTEC durante o ano de 1997, foi 
instituída essa nova modalidade de regime, inicialmente batizada de virtual, pois o armazém da 
fábrica não seria mais um recinto alfandegado verdadeiro, com a presença constante de um fiscal, 
mas sim virtual .O Entreposto Virtual é semelhante à sistemática do Industrial, porém com algumas 
regalias. Todas as DI registradas recebem automaticamente, no ato do registro, canal verde e 
desembaraço automático no Siscomex e no Mantra, caso a via de transporte seja aérea, 
independentemente de suas características e parâmetros. Podem ser retiradas da aeronave (veículo 
transportador) e colocadas diretamente no caminhão do importador, sem a necessidade de atracar 
(entrar) no depositário da Unidade Local de Despacho e do acompanhamento do fiscal. São levadas 
para o armazém da empresa sem a realização de um Trânsito Aduaneiro e a presença de um fiscal 
durante o trajeto. Não existe um fiscal no armazém, até porque este não é alfandegado. As 
mercadorias entram no estoque da empresa, começam a ser utilizadas normalmente e cabe à 
fiscalização atuar na rota do caminhão entre a URF de despacho e o armazém da empresa, se 
convier, e visitar a fábrica para vistorias, se necessário. Vale ressaltar que esse regime é por 
empresa/mercadoria. Não são todas as mercadorias que a SRF autoriza. A SRF (COANA), como 
gestora, analisa o pedido de concessão do regime e acompanha, junto com a COTEC, a adaptação 
dos sistemas da empresa para permitir a geração de relatórios que apoiarão a fiscalização no 
trabalho a ser realizado dentro do domicílio do importador. Após o aceite do pleito empresa, são 
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determinadas quais as mercadorias que serão autorizadas para serem importadas sob este regime. A 
gestão da tabela de empresas/mercadorias é atribuição da COANA. Na verdade, Recof é uma 
modalidade de importação que requer um alto grau de confiança entre as partes (SRF e importador) 
e alguns pré-requisitos como ser uma grande empresa, ter uma exportação de x milhões de dólares 
por ano, etc. A SRF precisa ter total controle da parte importada que comporá bens e equipamentos 
que serão exportados, não necessitando recolher os impostos suspensos na admissão, e da parte que 
será nacionalizada com a venda dos produtos no mercado interno, sendo necessário, nesse 
momento, a confecção de declaração de nacionalização (outro tipo de declaração), quando serão 
recolhidos os impostos cabíveis. Com isso, as empresas minimizam seus estoques, trabalham no 
just in time e diminuem seus custos finais, repassando esse ganho para seus produtos e se tornando 
mais competitivas na exportação. 
  
RECOF (Entreposto Virtual) - Tipo de Regime Aduaneiro  
O Recof (Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado) permite 
importar, com suspensão do pagamento de tributos, mercadorias a serem submetidas à operação de 
industrialização de produtos destinados à exportação. Parte da mercadoria admitida no Recof, no 
estado ou incorporada ao produto resultante do processo de industrialização, poderá ser despachada 
para consumo. As mercadorias admitidas no regime poderão ter, ainda, uma das seguintes 
destinações: exportação; reexportação; e destruição. As mercadorias poderão ser importadas com ou 
sem cobertura cambial. O licenciamento das mercadorias, quando exigível, deverá ocorrer 
previamente à sua admissão no regime, dispensado esse procedimento por ocasião do despacho para 
consumo. O prazo de suspensão do pagamento dos tributos incidentes na importação será de até um 
ano, prorrogável, no máximo por mais um. Poderão habilitar-se a operar no regime as empresas que 
atendam aos termos, aos limites e às condições estabelecidas pela SRF, especialmente os 
relacionados com: 1) mercadorias que poderão ser admitidas no regime; 2) operações de 
industrialização autorizadas; 3) percentual de tolerância, para efeito de exclusão de responsabilidade 
tributária, no caso de perda inevitável no processo produtivo; 4) valor mínimo de exportações 
anuais. A autorização para operar no Recof será concedida pela SRF a título precário, podendo ser 
cancelada ou suspensa a qualquer tempo, nos casos de descumprimento das condições estabelecidas 
ou de infringência de disposições legais ou regulamentares, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades específicas. O controle aduaneiro da entrada, permanência e saída de mercadorias será 
efetuado por estabelecimento importador da empresa, mediante processo informatizado, com base 
em software desenvolvido pelo beneficiário, que possibilite a interligação com os sistemas 
informatizados de controle da Secretaria da Receita Federal, a quem caberá homologar o aplicativo 
e a interface de comunicação. O beneficiário do regime deverá assegurar o livre acesso da 
Secretaria da Receita Federal à base informatizada de que trata este artigo. O Sistema de controle 
informatizado deverá incluir demonstrativo de apuração mensal das mercadorias importadas e 
respectivas destilações, que deverá especificar: a) o valor dos tributos incidentes sobre as 
mercadorias destinadas ao mercado interno, no estado ou incorporadas ao produto final; b) o valor 
dos tributos cuja suspensão foi resolvida pela exportação, reexportação ou destruição; c) o valor 
correspondente aos tributos suspensos, relativo às mercadorias que remanescem no regime. O 
recolhimento dos tributos suspensos, correspondentes às mercadorias importadas e destinadas ao 
mercado interno, deverá ser efetivado até o quinto dia útil do mês seguinte ao da apuração. Os 
resíduos oriundos do processo produtivo que se prestarem à utilização econômica poderão ser 
despachados para consumo e, neste caso, estarão sujeitos ao recolhimento dos impostos de 
importação e sobre produtos industrializados, nos termos da legislação específica. Findo o prazo 
estabelecido para a permanência das mercadorias no regime, serão devidos os tributos suspensos, 
correspondentes aos estoques existentes na data do vencimento, que deverão ser pagos com os 
acréscimos legais cabíveis. Nesse caso, o pagamento dos tributos não dispensa o importador de 
cumprir as exigências regulamentares para a permanência definitiva das mercadorias no país. A 
partir do desembaraço aduaneiro para admissão no regime, a empresa beneficiária responderá pela 
custódia e guarda das mercadorias na condição de fiel depositária.  
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RECOF – Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado  
Instituído pela IN SRF nº 417, de 20 de abril de 2004, é um regime especial que permite à empresa 
habilitada importar com suspensão do pagamento de todos os impostos e adquirir no mercado 
interno, com suspensão do IPI, mercadorias a serem submetidas a operações de industrialização 
para posterior venda no mercado externo ou interno, oferecendo uma expressiva redução de custos 
entre outras vantagens (rapidez de desembaraço, tarifas de armazenagens preferenciais, co-
habilitação de fornecedores, substituição de beneficiários, entre outras).  
  
Recompra  
É o compromisso assumido por uma instituição financeira de tornar a comprar o título negociado 
em uma data futura antes do vencimento do título.  
  
Reconciliação de inventário (reconciling inventory)  
Comparação do estoque físico com o registro de estoque no sistema e realização de ajustes.  
  
Reconhecimento ótico de caracter (optical character recognition – OCR)  
Reconhecimento de letras e números feito por computador.  
  
Recurso (resource)  
Adição de valor a produto ou serviço em qualquer uma das etapas entre a produção e a entrega ao 
consumidor final.  
 
Recurso com restrição de capacidade (capacity constraint resource – CCR)  
Recurso com capacidade inferior à demanda de mercado, podendo ser chamado simplesmente de 
restrição. A capacidade produtiva na cadeia de abastecimento muito pequena é chamada de gargalo. 
 
Recurso compartilhado (shared resource)  
Recurso compartilhado com outras combinações de produto e mercado. 
  
Red Clause  
Cláusula posta num crédito, sob a qual se permite efetuar adiamentos ao beneficiário. É usual um 
pagamento antecipado por conta do crédito. O pagamento é feito contra recebido, porquanto real 
antes do embarque dos bens.  
  
Red Clause (Cláusula Vermelha)  
Cláusula especial inserida nas cartas de crédito que autoriza o banco avisador ou negociador a fazer 
adiantamentos ao beneficiário antes da apresentação de documentos. É assim chamada porque 
originalmente foi escrita em tinta vermelha para chamar atenção para essa singularidade.  
  
Rede área local (local area network – LAN)  
Interconexão de um grupo de computadores pessoais e terminais em área definida, como 
departamento de um escritório, permitindo o compartilhamento de softwares e informações entre 
múltiplos usuários por meio de servidor. 
  
Rede de cadeia de abastecimento (supply chain network)  
Formada por todas as instalações e agentes envolvidos na movimentação de produtos serviços, 
como fornecedores, varejistas, armazéns, fábricas, centros de distribuição, etc. 
  
Rede de distribuição (distribution network)  
Canais de distribuição de estoque de uma ou mais fontes para centros de distribuição ou armazéns. 
Compõe-se de um ou mais níveis. 
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Rede de estoque virtual (virtual inventory network)  
Rede on-line para localização de estoque numa cadeia de abastecimento. 
  
Rede de subcontratados e fornecedores (vendors and contractors network)  
Relações de longo prazo entre um fabricante e diversos fornecedores de peças, componentes ou 
submontagens.  
  
Rede logística colaborativa (collaborative logistics network)  
Colaboração entre embarcadores e transportadores na coordenação dos negócios por meio da 
internet, de forma a melhorar a lucratividade e desempenho.  
  
Rede valor agregado (value added network – VAN)  
Central de comunicação para recebimento de pedidos de compras para distribuição a 
estabelecimentos em tempo e formato apropriados. Pode fazer também outros serviços. 
  
Redesconto  
É um dos instrumentos de política monetária utilizado pelo BACEN para regular o sistema de 
liquidez do sistema bancário. É utilizado quando os bancos comerciais, apesar de todas as suas 
previsões de cinza, necessitam de reforço de caixa ou ficam a descoberto na comparação de 
cheques. Nesse caso, o banco emite uma nota promissória a favor do BACEN e recebe um crédito 
em sua conta de depósito no Banco do Brasil.  
  
Redespacho (bridgest shipment)  
Tipo de expedição no qual o frete é pago a um transportador por outro transportador e entregue a 
terceiro. 
  
Redução da complexidade de especificação (reducing specification complexity)  
Ações para a redução do número de especificações diferentes em base primária de funções na 
fabricação de um produto. 
  
Reefer - Container Refrigerado  
Esse contêiner possui um gerador que mantém a mercadoria constantemente em baixa temperatura. 
Normalmente esse gerador funciona tanto com combustível (óleo diesel) ou eletricidade. Durante o 
transporte, no navio, ele funciona com eletricidade, sendo ligado à força do navio, por meio de 
tomadas; quando em operação de embarque ou desembarque, funciona com seu motor a 
combustível. 
 
Reembalagem (repackaging)  
Remoção do produto de sua embalagem original, substituída por outra com objetivo de marketing. 
Geralmente isso é feito para atender às necessidades de mercado ou requisitos aduaneiros de outros 
países no caso de exportação.  
  
Reengenharia (reengineering)  
Análise, redesenho e implementação de mudanças drásticas e inovadoras nos processos, podendo 
envolver novas tecnologias e métodos de desempenho das etapas de trabalho.  
  
Regeneração (regeneration)  
Relativo a processo MRP, no qual o programa mestre de produção é reprocessado nas listas de 
materiais para a manutenção das prioridades válidas. 
  
Regime Cambial  
É a política de câmbio que prevê uma banda para a flutuação do real frente ao dólar.  
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Regime Econômico  
Características institucionais que determinam, no âmbito de um sistema econômico, as condições de 
organização prática do financiamento da economia. 
  
Regime Tributação Simplificada  
Permite a classificação genérica, para fins de despacho de importação de bens integrantes de 
remessa postal internacional, mediante a aplicação de alíquotas diferenciadas do imposto de 
importação e isenção do imposto sobre produtos industrializados, podendo ser estendido às 
encomendas aéreas internacionais transportadas ao amparo de conhecimento de carga.  
  
Regime Tributário da Importação  
O importador no ato do preenchimento da DI necessita de definir o Regime Tributário dessa 
operação mostrando a fundamentação legal para efeito.  
  
Regimes Aduaneiros  
É o tratamento jurídico-tributário aplicado às mercadorias. Existem três tipos comuns ou gerais: 
importação ou exportação em caráter definitivo, não gozando a operação de nenhum tratamento ou 
diferença especial; atípicos: que requerem condições predeterminadas pela legislação tanto com 
relação ao seu enquadramento, quanto à sua operacionalidade; espécies econômicas ou suspensivos: 
à operação está condicionada a um fato futuro, suas características gerais são a suspensividade de 
exigência dos tributos e permanência no país por prazo delimitado, permanece sob controle 
aduaneiro permanente ou continuado, ostensivo ou não. 
  
Regimes Aduaneiros Especiais  
Assim chamados porque existe uma série de procedimentos fiscais que os caracteriza, conforme a 
finalidade de cada um. Destacam-se os seguintes regimes aduaneiros especiais: trânsito aduaneiro; 
admissão temporária; entreposto aduaneiro; entreposto industrial; exportação temporária e 
drawback. 
  
Registro de estoque (inventory record)  
Registro das ocorrências com os materiais em estoque (entrada, saída, transferências, ajustes, etc.). 
  
Registro e Credenciamento  
Para operar no Comércio Exterior brasileiro, a empresa deverá efetuar a sua inscrição no REI 
(Registro de Exportadores e Importadores) junto ao Decex/Secex. A empresa deverá efetuar o 
credenciamento junto à SRF, onde efetuará o despacho aduaneiro. Recomenda-se a consulta a um 
contador para verificar questões tributárias e fiscais do contrato, e outros documentos demandados 
para o cumprimento das exigências legais pertinentes ao setor e área a que a empresa estiver 
enquadrada. Muitos desses documentos serão necessários para o credenciamento junto à alfândega 
em que o importador/exportador operará. 
  
Regra para envio ao estoque (put-away rules)  
Conjunto de regras e procedimentos para localização dos estoques num armazém ou loja, depois do 
recebimento dos produtos. 
  
Regras de Origem  
Seu objetivo é evitar que uma restrição ao comércio ou uma preferência tarifária (redução de tarifa) 
aplicada a um país ou grupo de países, seja burlada por meio de adulteração da origem do produto 
importado. Existem na seguintes modalidades: Regras de Origem de Preferências são as utilizadas 
para impedir que uma preferência tarifária concedida em acordos de comércio, sejam eles bilaterais 
ou em áreas de livre comércio, para um país ou grupo de países, seja apropriada por outros fazendo 
o que se chama de comércio triangular. Ex: o país x concede ao país y uma preferência tarifária para 
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determinada mercadoria. Os exportadores do país z exportam para o país y e reexportam para o x 
beneficiando-se da preferência tarifária. Então aplica-se as Regras de Origem ao país y. Com a 
crescente abertura do comércio mundial através da formação de Blocos Econômicos (Mercosul, 
Nafta, Alca, etc.), torna-se de extrema relevância a elaboração e aplicação de Regras de Origem, 
sem que isso se torne um obstáculo ao livre comércio. Acordos: As Regras de Origem estão 
presentes em todos os acordos, por isso citaremos aquelas de maior relevância para o Brasil: 
Mercosul: 8° Protocolo Adicional ao ACE 18; 22° Protocolo Adicional ao ACE 18. Aladi: 
Resolução 252; Brasil-Uruguai: Anexo 3 do Acordo de Complementação Econômica nº 2 (ACE 2); 
Mercosul-Chile: Anexo 13 do Acordo de Complementação Econômica n° 35 (ACE 35); Mercosul-
Bolívia: Anexo 9 do Acordo de Complementação Econômica n° 36 (ACE 36); Brasil-CAN 
(Comunidade Andina): Resolução78 da Aladi substituída pela 252. Regras Específicas: Anexo 4 do 
Acordo de Complementação Econômica n° 39 (ACE 39); Brasil-Cuba: Anexo 3 do Acordo de 
Complementação Econômica n° 43 (ACE 43); Brasil-México: em negociação; Alca: em 
negociação. 
  
Regulamentos Sanitários e Fitossanitário  
Regras governamentais (a cargo do Ministério da Agricultura) impostas para proteger a saúde e a 
vida: humana, animal e vegetal. 
  
REI - Registro de Exportadores e Importadores  
Cadastro de exportadores e importadores que contém dados dos usuários, sendo sua inscrição 
condição básica para a realização de operações de comércio exterior. A inscrição no REI se 
processará automaticamente por intermédio do Siscomex, na primeira operação de comércio 
exterior.. 
  
Reimbursing Bank  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica o banco a quem deverá ser solicitado o reembolso. V. Banco 
Reembolsador.  
  
Reimportação  
Significa trazer de volta ao país mercadoria que foi exportada temporariamente. 
  
Relatório de atraso previsto (anticipated delay report)  
Informação da manufatura e de compra ao planejamento de materiais, referindo-se a ordens de 
compra ou tarefas não concluídas a tempo.  
  
Relatório de avaria, falta e excesso (over, short and damage -OS&D)  
Relatório das discrepâncias entre o conhecimento de transporte e a mercadoria entregue pelo 
transportador entre o frete entregue e o frete apresentado pelo conhecimento de embarque. 
  
Remanufatura (re-manufacturing)  
Fabricação de produtos com componentes reaproveitados de outros produtos após a respectiva 
inspeção.  
  
Remessa (shipment)  
Total de produtos disponíveis separado para transporte e especificado em documento único, de um 
embarcador a um consignatário, utilizando-se um ou mais modais.  
  
Remitting Bank  
V. Banco Remetente. 
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Remodelagem (retrofit)  
Projeto de ajuste ou remodelação de um produto para satisfazer as novas necessidades dos clientes.  
  
Remuneração  
O que é percebido por um indivíduo ou por uma coletividade, como fruto do capital ou da 
remuneração do trabalho. 
  
Renda nacional  
Agregado representativo do fluxo dos recursos nacionais em bens e serviços, gerados ao longo de 
um determinado período. Inclui salários, rendimentos de profissionais liberais, lucros privados e 
lucros obtidos por empresas públicas, juros, alugueis e receitas provenientes de arrendamento.  
  
Renda per capita  
Resultado da divisão do montante total de renda tributável pelo número de pessoas. Em economia, 
indicador usado para medir o grau de desenvolvimento de um país. 
  
Renda pós-fixada  
É o rendimento que paga correção monetária no período da aplicação mais juros (% ano) sobre o 
valor corrigido da aplicação. Nessa aplicação o investidor só fica sabendo qual será o seu 
rendimento no vencimento do título.  
  
Renda prefixada  
É o rendimento que o investidor fica sabendo no ato da aplicação quanto vai ganhar e quando terá o 
seu dinheiro de volta. É a aplicação -corte certeza sem surpresa. 
  
Rendimento (yield)  
Quantidade de produtos fabricados em operação de manufatura que pode ser usada. 
  
Rendimento global do equipamento (overhead equipment effectivered – OEE)  
Indicador que mede a eficiência do equipamento, com a dedução de todas as perdas relacionadas 
com paradas programadas ou não, pequenas interrupções, reduções de ritmo e problemas de 
qualidade.  
  
REPETRO – Regime Especial de Importação de Bens Destinados às atividades de Pesquisa e de 
Lavra das Jazidas de Petróleo e Gás  
O Decreto nº 3.161, de 2 de setembro de 1999, instituiu o regime aduaneiro especial de exportação 
e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de 
gás natural. O REPETRO é aplicável aos bens relacionados pela SRF, inclusive às máquinas e 
equipamentos sobressalentes, às ferramentas e aparelhos destinados a garantir a operacionalidade 
dos bens admitidos no regime. O REPETRO admite a possibilidade, conforme o caso, de utilização 
dos seguintes tratamentos aduaneiros: 1) exportação com saída fictícia do território nacional e 
posterior aplicação do regime de admissão temporária, no caso de bem de fabricação nacional, 
vendido a pessoa sediada no exterior; 2) exportação, com saída fictícia do território nacional, de 
partes e peças de reposição destinadas aos bens já submetidos ao regime aduaneiro de admissão 
temporária; 3) importação, sob o benefício de drawback, na modalidade de suspensão do pagamento 
de impostos de matérias-primas, produtos semi-elaborados ou acabados e de partes e peças 
utilizadas na fabricação dos bens acima referidos. Constituem requisitos para a aplicação do 
previsto nas situações acima: a) no caso dos itens 1 e 2, tratar-se de bens de produção nacional 
adquiridos diretamente do respectivo fabricante, por pessoa sediada no exterior, em moeda 
estrangeira de livre conversibilidade, mediante cláusula de entrega sob controle aduaneiro, no 
território nacional; b) sendo bens estrangeiros, tratar-se de bens de propriedade de pessoa sediada 
no exterior, importados sem cobertura cambial pelo contratante dos serviços de pesquisa e produção 
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de petróleo e de gás natural, ou por terceiro subcontratado. De acordo com o art. 4º do referido 
Decreto, o regime de admissão temporária será concedido com suspensão total do pagamentos dos 
impostos incidentes na importação até 31 de dezembro de 2005.  
  
Reposição Contínua (CR - Continous Replenishment)  
É uma forma contínua de VMI para o supermercadista, ou seja, uma ferramenta que tem por 
finalidade pôr os produtos na gôndula de forma rápida e adequada à meta, com o objetivo de 
minimizar estoques e faltas.  
  
Reposição Contínua (CR - Continuous Suplementareis)  
É uma forma contínua de VMI para o supermercadista, ou seja, uma ferramenta que tem por 
finalidade pôr os produtos na gôndola de forma rápida e adequada à meta, com o objetivo de 
minimizar estoques e faltas.  
  
Reposicionamento de pedidos a período fixo (fixed period reorder)  
Controle de estoque que consiste na renovação periódica de pedido com intervalo fixo de tempo 
entre os pedidos (semanal, mensal ou trimestral), mas o tamanho dele não é fixo, sendo que ele 
varia de acordo com o uso em sua última revisão. Controle utilizado quando é necessário examinar 
os estoques em intervalos de tempo fixo, nos sistemas de armazéns e em sistemas em que os 
pedidos são feitos de forma mecânica.  
  
Repressão a condutas Anticompetitivas  
Uma das vertentes de atuação do SBDC. Consiste na apuração de condutas nocivas à concorrência 
levadas a cabo por empresas que detêm poder sobre determinado mercado, das quais são exemplos 
a prática de cartel, a prática de preços predatórios, as vendas casadas, os acordos de exclusividade, a 
discriminação de preços, a fixação de preços de revenda e as restrições territoriais. Para promover a 
apuração dessas condutas e conforme o caso, a Seae pode realizar Procedimento Administrativo 
destinado a instruir representação a ser encaminhada à SDE, enquanto a SDE pode promover 
Averiguação Preliminar ou instaurar diretamente Processo Administrativo. O Cade julga, então, 
com base nas opiniões da Seae e da SDE se houve configuração de infração à ordem econômica. 
Nas análises de condutas anticompetitivas, a manifestação da Seae é facultativa. Ver arts. 20 e 21 
das Leis nº 8.884/94 e nº 10.149/00. 
 
Reprodutibilidade (reproduceability)  
Variação da média das medições feitas por diferentes operadores, usando o mesmo instrumento, 
medindo as mesmas peças, com o mesmo método.  
  
RES - Registro de Exportação Simplificado  
Documento obtido no Siscomex - Exportação para as vendas até US$ 10.000,00 ou valor 
equivalente em outra moeda.  
  
Rescisão de contrato  
Rompimento de contrato antes do seu término. 
 
Reservas internacionais  
Constituídas pelos dólares que entram no país via investimentos diretos, empréstimos, 
financiamentos e captação. Para serem usados, esses dólares são trocados junto aos bancos. Os reais 
vão para economia e os dólares ficam no Bacen. As reservas em dólares precisam ser suficientes 
para quitar todas as dívidas do país com o mercado internacional.  
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Resíduo (scrap)  
Resto de matéria-prima depois de utilizada na produção e que não pode ser usada em processos 
semelhantes. Parte dos refugos sem valor original. 
  
RESOLUÇÃO CPA I  
Instrumento jurídico que ampara o direito exigível (Portaria MF de "EX"). 
 
RESOLUÇÃO CPA II  
Instrumento jurídico que ampara o direito exigível (Portaria Interministerial de Defesa Comercial). 
  
Responsabilidade do transportador (carrier liability)  
O transportador responde por toda perda, avaria e atraso, exceto por situações motivadas por força 
maior (como atos da natureza, inimigo público, autoridade pública, do embarcador e na natureza 
inerente aos produtos).  
  
Responsividade (responsiveness)  
Resultado de política de satisfação aos anseios dos clientes de forma precisa, rápida e sem 
alterações do nível de qualidade, do produto ou serviço. 
  
Resposta Eficiente ao Consumidor (ECR - Efficient Consumer Response)  
Um modelo estratégico de negócios, no qual fornecedores e varejistas trabalham de forma 
integrada, visando melhorar a eficiência da cadeia logística, de forma a entregar melhor ao 
consumidor final.  
  
Resposta rápida (quick response – QR)  
Ligação eletrônica de todos os elementos à cadeia de abastecimento, podendo ser utilizadas 
expedições diretas dos fornecedores para os usuários finais. Sistema que relaciona vendas finais no 
varejo à programações de produção e expedição com a cadeia de abastecimento. Geralmente utiliza 
meios eletrônicos para escaneamento e troca de dados.  
  
Restrict Credit  
V. Crédito Restrito.  
  
Retaliação  
Ação efetuada por um país, freqüentemente restringindo as importações tomadas em razão da 
imposição por outro país, de medidas restritivas ou inibidoras ao país retaliador. Normalmente, é 
uma reação a uma ação considerada hostil de outro Estado ou Nação. 
  
Retido (bounded)  
Retenção de produtos ou matérias-primas em armazéns alfandegados até que as taxas de importação 
sejam pagas ou eles sejam retirados do país.  
  
Retirada por conta do cliente (customer pick-up)  
Transporte por conta cliente, podendo ser feito por meio da contratação de uma empresa prestadora 
desse serviço ou por meios próprios.  
  
Retorno (turn around)  
Ação do motorista em retornar à origem com o veículo carregado ou não, depois de uma entrega.  
  
Retorno sobre o investimento (return on investment – ROI)  
Índice que mede o retorno de um investimento em determinado projeto.  
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Revisão Aduaneira  
Ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento de impostos e 
dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão 
das informações prestadas pelo importador na declaração de importação.  
  
Revocable Credit  
V. Crédito Revogável. 
 
RF DE ENTRADA - ZONA PRIMÁRIA  
Código da Região Fiscal de entrada de mercadoria. 
 
RF DO DOMICÍLIO FISCAL - ZONA SECUNDÁRIA  
Código da Região Fiscal do endereço do importador.  
  
Risco (risk)  
1. Elemento de incerteza que pode afetar a atividade de um agente ou o desenrolar de uma operação 
econômica. 2. Evento identificado, mas incerto, com conseqüências negativas para o projeto ou 
processo. 
  
Risco de obsolescência (obsolescence risk)  
Risco de o produtos não ser usado em função de mudanças no planejamento, na engenharia ou 
alterações da demanda.  
  
Risco Político  
Seguro que visa a prevenir o exportador de perdas causadas por ações governamentais como, 
incoercibilidade de moeda, proibição da entrada da mercadoria, expropriação ou confisco, guerra, 
etc.  
  
Riscos excluídos  
São os riscos que o contrato retira da responsabilidade do segurador.  
  
Ritmo de produção (production rate)  
Quantidade de produto de um único tipo fabricada em determinado período.  
  
Ro-ro - Roll on Roll-off  
Sistema de transferência da carga para um modal de transporte, por meio de equipamentos de 
movimentação sob rodas. 
 
Roadway Bill  
Conhecimento Rodoviário de Carga.  
  
Robô (robot)  
Manipulador reprogramável, multifuncional, projetado para mover materiais, peças, ferramentas ou 
dispositivos especializados por meio de movimentos variáveis programados para o desempenho de 
uma variedade de tarefas.  
  
Rodízio  
Tp. Sistema de alocação equânime das oportunidades de trabalho entre os TPAs. Assim, o TPA 
somente trabalhará quando chegar a sua vez na fila de oportunidades.  
  
Rodotrem (road railler)  
Sistema de acoplamento dos semi-reboques rodoviários formando um comboio ferroviário.  
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Rodovia  
Estradas de rodagem pelas quais trafegam caminhões e carretas no transporte de cargas.  
 
ROF - Registro de Operação Financeira  
Registro obrigatório de operação de importação, junto ao Bacen, para operações com vencimento 
acima de 360 dias. 
  
Rolagem da Dívida Pública  
É o refinanciamento de papéis emitidos para cobrir rombos no orçamento do governo. Nas contas 
do Tesouro Nacional, o aumento dos juros tem impacto negativo (aumento), e a diminuição dos 
juros tem impacto positivo (diminuição) na dívida pública.  
  
Roll-on/roll-off (Ro-ro)  
Sistema de operação de carga e descarga sobre rodas ou esteiras, efetuadas por meio de rampas. É 
efetuada com os meios de locomoção do equipamento transportador ou da própria carga, quando se 
tratar de veículo automotor. Ex; carga ou descarga de automóveis e carga ou descarga de 
mercadoria dentro de caminhões (os caminhões entram a bordo pelas rampas e aberturas no 
costado). 
 
Romaneio (bordereau)  
Documento usado em transporte rodoviário, listando a carga transportada , geralmente, guia de 
carga.  
  
Romeu e Julieta (Dolly)  
Reboque com uma quinta roda usada para converter um semi-reboque em reboque. Plataforma 
pequena sobre rodas para movimentar o produto em armazéns.  
  
Rota (route)  
Percurso do porto de partida até o ponto de destino.  
  
Roteirização (routing)  
Processo de determinação de como um embarque será movimentado entre a origem e o destino. 
Necessita do destino do transporte, da rota do transportador e do tempo na rota.  
  
Roteiro alternativo (alternative routing)  
Roteiro menos preferido do que o roteiro original, mas que resulta em item idêntico. Roteiros 
alternativos podem ser mantidos no computador ou manualmente, desde que o sistema seja capaz de 
aceitá-los para tarefas específicas.  
  
Royalty  
Pagamento pela utilização de terceiros.  
  
Ruptura de carga  
Transbordo de mercadoria de um veículo para outro.  
  
RV - Registro de Vendas  
Documento processado pelo SISCOMEX - Exportação para registro das vendas de commodities ou 
de produtos negociados em bolsas internacionais. Deve ser emitido previamente ao RE - Registro 
de Exportação. 
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SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente (customers service)  
Ações de telemarketing, suporte técnico, reclamações e fullfilment. Serviço de entrega rápida de 
porta-a-porta para pequenas encomendas, pacotes e documentos.  
  
Sacado  
Aquele a quem se emitiu título de crédito. 
Sacador  
Aquele que emitiu título de crédito. O mesmo que emitente. 
  
Said by shipper to contain  
O embarcador diz conter. 
  
Said to contain  
Expressão utilizada pelo armador para descrever quantidades e pesos das cargas, quando estas são 
desconhecidas e declaradas pelo embarcador, ou que não podem ser comprovadas no embarque. 
  
Salário Mínimo  
Menor salário fixado por lei, a fim de garantir aos assalariados das categorias menos favorecidas um 
rendimento correspondente ao mínimo vital, definido numa relação a um determinado meio social.  
 
Saldo disponível (on-hand balance)  
Quantidade apresentada nos registros de estoque como fisicamente em estoque.  
  
Saldo em Transações Correntes  
É o resultado de todas as operações do país com o exterior. Nessa conta, estão incluídas as receitas e 
despesas da balança comercial (exportações e importações), da conta de serviços (juros, viagens 
internacionais, transportes, seguros, lucros e dividendos e serviços diversos) e das transferências 
unilaterais. Na maioria das vezes, o Brasil apresenta déficit nas contas externas (as despesas 
superam as receitas).  
  
Salvados  
Bens com valor econômico que escapam ou sobram do sinistro. 
 
Salvaguardas  
Medidas temporariamente implantadas para proteger um ramo industrial do país a fim de permitir à 
indústria local concorrer com fornecedores estrangeiros. Normalmente, são tomadas medidas sob 
forma de tarifas ou restrições quantitativas. Em geral, um país pratica salvaguardas num 
determinado setor de sua economia, quando ele reconhece que tal setor não possui condições 
competitivas para concorrer no mercado internacional, e que esse setor é muito importante para ele. 
Obs.: Quando um país praticar uma salvaguarda a favor de um setor da sua economia, essa medida 
necessariamente terá de ser genérica e abrangente para todos os países. A OMC admite a prática de 
salvaguardas adotadas por um determinado país, porém esse terá que compensar um terceiro que 
provar que tal medida de salvaguardas prejudicou seus interesses.  
  
Saque  
É um título de crédito sacado por um credor contra um devedor, com ordem expressa para que o 
devedor pague certa quantia a determinada pessoa, ou à sua ordem, em determinado prazo e em 
local. 
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Sazonalidade  
É a denominação do período do ano com menor atividade de determinado setor da economia. A 
indústria tem maior nível de atividade nos meses de setembro e outubro, quando a produção 
aumenta para atender às encomendas do comércio para as vendas de Natal. 
  
Sazonalidade (seasonality)  
Padrão repetitivo cíclico (ano, mês, semana, dia) de demanda, com alguns períodos de elevação ou 
redução.  
  
Sea Waybill  
V. Non-Negotiable Seaa Waybill. 
 
SECEX/MDIC  
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
Esse órgão possui prerrogativas do governo de ser o determinante e disciplinador da política de 
comércio exterior brasileira.  
  
Second Benefeciary  
Segundo Beneficiário do Crédito.  
 
Second half  
Num crédito, significa a segunda metade do mês, do dia 16 ao último dia. 
 
SecuRemote  
Software cliente do Check-point para proteger VPNs clientes remotos. O SecuRemote permite que 
usuários móveis e remotos possam conectar-se às redes da empresa utilizando quaisquer conexão IP 
(dial - up, Internet, linha dedicada, etc.). 
 
Segmentação de mercado (market segmentation)  
Habilidade para identificar um mercado promissor e selecionar as melhores estratégias 
mercadológicas.  
Segmentado  
Transporte em que se utiliza veículos diferentes e são contratados separadamente os vários serviços 
e os diferentes transportadores, que terão a seu cargo a condução da mercadoria do ponto de 
expedição até o destino final. 
 
Seguro (insurance)  
Resposta à mitigação de riscos. Política de seguros ou certificados que cobrem o embarque da 
mercadoria desde o armazém até o destino.  
  
SEGURO DÓLAR  
Valor do prêmio do seguro correspondente às mercadorias relacionadas na Adição, expresso em 
dólar dos EUA. 
 
Seis sigma (six sigma)  
Sigma é uma letra do alfabeto grego. O termo designa a quantidade de desvios-padrão sobre a 
média de qualquer processo ou procedimento. No caso de manufatura, o valor do sigma é uma 
métrica indicando o desempenho e a robustez do processo. O sigma mede a capacidade do processo 
de não gerar defeitos. A escala sigma de medição está perfeitamente correlacionada a algumas 
características, como defeito por unidades, peças por milhão defeituosas e probabilidade de 
falhas/erros. A capacidade seis sigma significa não mais do que três ou quatro defeitos por milhão 
de peças.  
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Self-billing  
Prática segundo a qual o fornecedor encaminha uma cobrança para seu cliente, com base nos itens 
enviados ou utilizados no reabastecimento. 
  
Sell-out  
Liquidação ou promoção de venda para zerar o saldo de uma mercadoria.  
  
Semi-contêiner  
Navio que permite o transporte de parte da carga na forma contêinirizada e o restante como carga 
solta.  
  
Sender  
V. Original. 
  
Sender (remetente)  
No nível de execução de código, o remetente é o método de emissão dentro da classe ou do 
exemplo que emite uma mensagem.  
Sender to receiver information  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica qualquer informação do banco remetente da mensagem para 
o seu recebedor. Geralmente, mas não somente neste campo, é indicado que o crédito está sujeito à 
Publicação 500 (e, quando for o caso, também à Publicação 525).  
  
Sender's reference  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica a referência do remetente. 
  
Senha (Mercante)  
Sistema de Entrada e Habilitação.  
  
Senha Rede  
Sistema de entrada e habilitação. 
  
Separação agrupada (grouped picking)  
Processo em que um operador separa do contenedor material para diversos pedidos, classificando os 
produtos para cada ordem em uma única viagem na área de separação. Utilizado quando o volume 
de diversos pedidos pode ser separado numa única viagem.  
  
Separação automática (automatic sortation)  
Reconhecimento eletrônico das embalagens por tamanho ou código, permitindo que essas sejam 
separadas por grupo.  
  
Separação de pedido (order picking)  
Desmonte de cargas para atender o pedido de determinado cliente.  
  
Separação de pedidos  
O atendimento a pedidos de clientes, a partir de um centro de distribuição (CD), é feito por 
separação (picking em inglês) do conjunto de produtos contidos no pedido, podendo ser: separação 
de caixas ou paletes fechados, por mala direta ao longo do CD; separação de unidades de produtos; 
separação em linha de produção. Quando a separação é seguida de embalagem dos produtos se diz, 
em inglês, a expressão pick pack.  
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Separação discreta (discrete picking)  
Metodologia da separação de um único pedido por vez, o que requer um giro completo pela área de 
separação para cada pedido a ser expedido.  
  
Separação em lote (batch picking)  
Separação de cada pedido ou grupo de pedidos de uma única vez. 
  
Separação em onda (wave picking)  
Sistema de separação por pedido que divide cada mudança num período ou pedido, durante o qual 
cada grupo específico de pedidos é separado e carregado.  
  
Separação por luz (pick to light)  
Separação que utiliza displays para indicar a quantidade de um item por pedido. A separação é feita 
em contenedor na quantidade indicada no display.  
  
Separação por zona (zone picking)  
Processo em que a separação é feita por zonas, com um operador em cada uma delas, com alta 
velocidade para um limitado número de itens. Nesse processo, as pessoas são designadas para 
operação em áreas específicas do armazém.  
  
Separador (dunnage)  
Madeira ou outro material utilizado na separação de cargas, internos a um contenedor, como 
pranchas, blocos ou braçadeiras de metal. É utilizado em transporte e estoque para suporte e 
segurança dos suprimentos, protegendo-os de avarias, proporcionando manuseio conveniente.  
  
Separar e embalar (pick-pack)  
Separação e embalagem, colocando-se os produtos diretamente na embalagem de expedição.  
  
Sequence of total  
Na mensagem SWIFT MT 700, indica a quantidade de folhas ou páginas da mensagem.  
  
Seqüência de auto-reabastecimento (sel-replenishment sequence)  
Pedido no qual os produtos chegam no armazém do varejista e são colocados nas prateleiras da loja. 
Muitas operações de distribuição incluem separação de produtos em gaiolas para tornar mais 
eficiente do que a estocagem em prateleiras. 
 
SERARR  
Serviço de Arrecadação da Mercante.  
SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados  
Empresa pública do Ministério da Fazenda , o SERPRO, foi criado em 1º de dezembro de 1964, 
pela Lei nº 4.516. A criação do SERPRO veio ao encontro da necessidade da área fazendária do 
Governo Federal de exercer o efetivo controle das receitas e, posteriormente, dos gastos públicos 
nacionais. Daí derivou a vocação de empresa orientada para sistemas e serviços de porte nacional, 
que asseguram a unidade de procedimento sob diferentes características regionais. Com o tempo, o 
SERPRO firmou sua competência e versatilidade no trato de grandes e complexos sistemas e 
estendeu os seus serviços a diversas áreas da Administração Pública, nas esferas federal, estadual e 
municipal. Ao longo de sua existência, o SERPRO tem reformulado o seu perfil, adequando-o à 
evolução da informática e ao desenvolvimento da tecnologia aplicada, com a absorção de recursos 
modernos e compatíveis com as necessidades dos seus clientes, cujos produtos e serviços encontram 
demandas além das fronteiras do país. A posição estratégica do SERPRO, administrador de dados e 
gerador de informações no âmbito governamental, consolidou e fortaleceu o seu compromisso ético 
com a sociedade brasileira nas últimas três décadas. A empresa tem a sua sede em Brasília e está 
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presente em praticamente todo o território nacional por intermédio de suas projeções regionais e 
escritórios locais. Com o foco no cliente, o SERPRO está se consolidando como prestador de 
serviços em Tecnologia da Informação, tendo como objetivo a promoção de soluções que 
possibilitem a transformação de dados em informações de qualidade, visando a oferecer subsídios à 
tomada de decisões estratégicas dos órgãos governamentais. Órgão responsável pelo cadastramento 
de usuários do SISCOMEX, bem como do processamento de todos os dados de Comércio Exterior 
da SECEX/MDIC.  
  
Serviçabilidade (serviceability)  
Velocidade, custo e conveniência de reparos e manutenção. 
  
Serviçabilidade (servicebiliy)  
Velocidade, custo e conveniência de reparos e manutenção. 
  
Serviço completo de locação de caminhão (full service truck lease)  
Sistema para atender às necessidades do cliente no que se refere ao caminhão e aos serviços 
adicionais de suporte.  
  
Serviço de abastecimento (feeder service)  
Linhas curtas (40 a 50 quilômetros) de transporte que vão dos caminhões a áreas próximas para 
coleta e distribuição de frete para a principal operação de transporte. 
  
Serviços  
Prestações de assistência ou realização de tarifas que contribuem para a satisfação das necessidades 
individuais ou coletivas, de outro modo que não seja pela transferência da propriedade de um bem 
material.  
  
Serviços de Praticagem  
Conjunto de atividades profissionais de assessoria ao comandante do navio, requeridas por força das 
peculiaridades locais. É um dos componentes indissociáveis da segurança da navegação, 
abrangendo a salvaguarda da vida humana no mar, a proteção do patrimônio público e privado e a 
preservação do meio ambiente marinho. 
  
Serviços de Rebocadores  
São as embarcações que conduzem os navios ao cais do porto (ou retiram do cais). Existem 
empresas de rebocadores portuários.  
  
Servidor  
Computador que oferece serviços em uma rede. Na www, um servidor é um computador que 
executa o software servidor Web, que satisfaz aos requisitos do protocolo HTTP. Também 
denominado host.  
 
Setor Público Não Financeiro  
É representado pelas empresas públicas federais, estaduais e municipais, exceto bancos, 
distribuidoras de títulos, corretoras e demais companhias com permissão para atuar no mercado 
financeiro, ou seja, reúne as principais empresas públicas, excluindo as instituições financeiras.  
  
SGP - Sistema Geral de Preferências  
Os países desenvolvidos, membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico - OCDE, por meio de acordo aprovado em outubro de 1970, pela junta de Comércio e 
Desenvolvimento da UNCTAD, estabeleceram o Sistema Geral de Preferências – SPG, mediante o 
qual concedem redução parcial ou total do Imposto de Importação incidente sobre determinados 
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produtos, quando originários e procedentes de países em desenvolvimento. O SPG é outorgado por 
27 países e respectivos territórios aduaneiro. 
  
SGPC - Sistema Global de Preferências Comerciais  
Os países desenvolvidos, membros da Organização de Preferências Comerciais entre países em 
desenvolvimento foi concluído em Belgrado, em abril de 1988. Foi concebido com o objetivo de 
funcionar como uma instância para o intercâmbio de concessões comerciais entre os membros do 
G7. No Brasil, o acordo entrou em vigor em 25 de maio de 1991(Decreto Legislativo nº 98, de 
25/3/91). 
  
SH - Sistema Harmonizado  
Sistema de classificação mundial de mercadorias, para ser utilizado pelos fabricantes, 
transportadores, exportadores, importadores, alfândegas, de maneira a permitir uma classificação 
uniformizada das mercadorias no mercado internacional. A nomenclatura é composta de seis 
códigos digitais comuns às mercadorias para todos os países. Além dos seis dígitos, os países estão 
livres para introduzir outros algarismos, para efeito de destinações tarifárias ou fins estatísticos. A 
Tarifa Externa Comum - TEC, do MERCOSUL da qual o Brasil faz parte, tem oito dígitos 
verificadores.  
  
Shelf Life  
Tempo de validade de um produto.  
  
Ship's Convenience  
O transporte de carga fracionada pelo armador, utilizando um contêiner para servir a diversos 
embarcadores.  
  
Shiper's load and count  
Peso e quantidade segundo o embarcador. 
Shiper`s load and count  
Peso e quantidade segundo o embarcador. 
  
Shipment  
Embarque.  
  
Shipper² (Mercante)  
Exportador. 
  
Shipper¹  
Embarcador. Na maioria dos casos é o próprio Beneficiário. Não havendo instrução em contrário, o 
Crédito poderá ser um terceiro. É o mesmo que Consignator (consinante ou consignador). 
 
Ship`s Convenience  
O transporte de carga fracionada pelo armador, utilizando um contêiner para servir a diversos 
embarcadores. 
 
Sight Draft  
Saque à vista. V. Saque. 
 
Silent Confirmation  
Confirmação silenciosa. É a confirmação de um crédito à revelia ou sem conhecimento do banco 
emitente. V. Confirmação e Banco Confirmador. 
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Similaridade  
Considera-se similar ao estrangeiro o produto nacional em condições de substituir o importado 
observadas as normas básicas. 
 
Simulação (simulation)  
Representação de um procedimento operacional em base de variáveis de análise. Pode apresentar-se 
em número infinito de formas. Técnica de observação e solução de modelo artificial, representando 
um processo no mundo real que, por razões técnicas ou econômicas, não é viável ou disponível para 
uma experimentação direta.  
  
Simulação a capacidade (capacity simulation)  
Possibilidade de planejamento preliminar da capacidade, utilizando-se de MPS ou plano de 
materiais simulados em vez de dados reais.  
  
Simulação Monte Carlo (Monte Carlo simulation)  
Técnica computacional com base em processos aleatórios ou probabilístcos que possibilita a análise 
de sensibilidade do impacto das variáveis do modelo simulado. 
  
Sincronização da cadeia de abastecimento (supply chain synchronization)  
Combinação do nível de saída de cada ponto da cadeia de abastecimento com estágio prioritário de 
uma cadeia de abastecimento. A saída de cada atividade majoritária dentro de um sistema de 
fornecimento de produtos deve estar de acordo com o perfil da exigência do cliente; a saída do 
fornecedor deve combinar com a saída da produção com as necessidades dos clientes, necessidades 
dos clientes com as necessidades dos consumidores finais. 
  
Sincronização da cadeia de demanda (demand chain synchronization)  
Otimização das infra-estruturas e operações logísticas da perspectiva do mercado envolvendo o 
compartilhamento das informações de capacidade e previsão e gerenciamento dos ativos.  
 
Sisbacen - Sistema de Informações do Banco Central  
Sistema on-line administrado pelo Bacen, em que se realizam todas as operações relacionadas às 
coordenações de câmbio. As corretoras e os bancos autorizados encontram-se obrigatoriamente 
ligados ao sistema. 
  
SISCOMEX - Sistema Integrado de Comércio Exterior  
Criado pelo Decreto n° 660, de 25 de setembro de 1992, é o sistema informatizado que integra as 
atividades de registro, acompanhamento e controle de comércio exterior brasileiro. Em 4 de 
fevereiro de 1993 foi implantada a primeira etapa de informatização do comércio exterior brasileiro 
por meio da implementação do SISCOMEX - Módulo Exportação. O sistema Integrado de Gerência 
e Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA entrou em funcionamento a partir de 1º 
de janeiro de 1995, e o Módulo Importação foi implantado em 1º de janeiro de 1997. Além de 
acelerar as operações de comércio exterior, o sistema p acompanhamento do movimento de saída e 
entrada de mercadorias no país de forma tempestiva. Com isso, é possível conhecer diariamente os 
resultados da balança comercial brasileira garantindo maior qualidade às estatísticas de comércio 
exterior brasileiro e eliminando a anterior defasagem de informações. Benefícios/Principais 
Vantagens: redução de erros e fraudes; diminuição significativa do volume de documentos; 
agilidade na coleta e processamento de informações, por meio eletrônico; ampliação dos pontos de 
atendimento no país; aplicação uniforme da legislação; redução de custos administrativos para todos 
os envolvidos no sistema. Intervenientes: Órgãos Gestores: Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex), controle comercial; Secretaria da Receita Federal (SRF), controle aduaneiro; Banco 
Central do Brasil (Bacen), controle cambial. Órgãos Anuentes: Ministério das Relações Exteriores; 
Ministério da Defesa; Ministério da Agricultura e do Abastecimento; Ministério da Saúde; 
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Departamento da Polícia Federal; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA; Ministério da Cultura; - DNPM - Departamento Nacional de Produção 
Mineral; MDIC - Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. Usuários: órgãos gestores, 
exportadores e importadores, depositários, transportadores e seus empregados e representantes 
legais; órgãos que atuam como Anuentes nas operações de Comércio Exterior; bancos autorizados a 
operar em câmbio; sociedades corretoras de câmbio e instituições financeiras autorizadas a elaborar 
Licenciamento de Importação por meio de seus funcionários. Sistemática de Segurança: os sistemas 
possuem toda uma sistemática de segurança, determinando formas seguras de habilitação, controle 
de acessos, etc. Na estrutura de habilitação estão definidos os seguintes perfis: 1. Cadastrador geral 
- encarregado de habilitar os cadastrados locais. O cadastrador geral terá a sua senha previamente 
fornecida pelo SERPRO; 2. Cadastrador local - encarregado de providenciar a habilitação dos 
usuários internos (funcionários governamentais) e externos (demais usuários) do SISCOMEX; 3. 
Usuário individual - funcionário dos órgãos públicos ligados ao SISCOMEX, e representante legal 
do exportador/importador, do transportador ou do depositário autorizado a operar as transações do 
SISCOMEX, liberadas para seu uso. Cadastramento: os exportadores, importadores, despachantes 
aduaneiros, comissárias, transportadores, depositários e outras entidades que desejem operar 
diretamente o SISCOMEX devem ter uma senha, fornecida pela Secretaria da Receita Federal. As 
instituições financeiras interligadas ao Sisbacen têm acesso ao SISCOMEX a partir de sua 
implantação. 
  
Sistema (system)  
Combinação de elementos que influenciam uns aos outros e têm relações específicas com o 
ambiente. 
  
Sistema automático de identificação (automatic identification system – AIS)  
Sistema que usa código de barras, radiofreqüência, tarjas magnéticas, reconhecimento ótico de 
caracteres e visão de máquina para ler e introduzir dados em computadores.  
  
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC)  
Sistema formado pelos três órgãos encarregados da defesa da concorrência no país: a Secretaria de 
Acompanhamento Econômico - SEAE do Ministério da Fazenda, a Secretaria de Direito 
Econômico - SDE do Ministério da Justiça e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - 
CADE, autarquia vinculada ao Ministério da Justiça. A Seae e a SDE possuem função analítica e 
investigativa, sendo responsáveis pela instrução dos processos, ao passo que o CADE, por ser um 
tribunal administrativo, é a instância judicante do Sistema. As decisões do CADE não comportam 
revisão no âmbito do Poder Executivo, podendo ser revista apenas no Poder Judiciário. A atuação 
dos órgãos de defesa da concorrência subdivide-se em três vertentes: 1) o controle de estruturas de 
mercado, via apreciação de fusões e aquisições entre empresas (atos de concentração), 2) a 
repressão a condutas anticompetitivas e; 3) a promoção ou advocacia da concorrência.  
  
Sistema de Administração de Armazéns (VMS -Warehouse management System)  
Sistemas de administração de armazéns: são softwares de gestão de áreas de armazenagem, no que 
tange à entrada e saída de materiais, endereçamento, realização do FEFO, controle de estoque, 
formação de cargas por separação (pickinging), etc.  
  
Sistema de advertência antecipada (early warning system – EWS)  
Sistema que aciona um mecanismo de sinalizações úteis para a tomada de decisões.  
  
Sistema de apoio à decisão  
Sistema que disponibiliza subsídios para gerenciamento do negócio nos mais variados níveis da 
organização; sistema de computação para auxiliar na seleção e avaliação de alternativas de ações, 
pela utilização da análise lógica e quantitativa de fatores relevantes.  
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Sistema de apoio executivo (executive support system)  
Sistema de apoio à decisão, desenvolvido especificamente para o nível gerencial. Pode ser 
referenciado como sistema de informação executiva.  
  
Sistema de carregamento (loading system)  
Alguns dos sistemas de carregamento mais comuns de carga unitizada, embalagens e carga a granel. 
  
Sistema de distribuição fechada (closed distribution system)  
Expedição restrita à movimentação de produtos acabados entre fábrica e instalações específicas. 
 
Sistema de dois pontos de pedido (double order point system)  
Gerenciamento da distribuição do estoque, incluindo dois pontos de pedido: o menor igual ao ponto 
original, que abrange lead time de reabastecimento; o maior, a soma do primeiro ponto mais o uso 
normal durante o lead time de fabricação. O sistema permite aos armazéns avisarem a manufatura 
para pedidos futuros de reabastecimento. 
  
Sistema de duas caixas (two-bin system)  
Sistema no qual o estoque é distribuído em dois contenedores e as quantidades de item são retiradas 
de cada um deles. Quando o primeiro é esvaziado, inicia-se a retirada de material do outro e faz-se o 
pedido para que o anterior seja reabastecido.  
  
Sistema de empurrar (push system)  
Considerado o mais tradicional da programação de produção, no qual os lotes peças são empurrados 
para o próximo processo conforme são processados com base no programa de produção, 
independentemente de sua necessidade naquele momento.  
  
Sistema de estocagem/recuperação automática (automated storage/retrieval system)  
Estocagem em estruturas porta-paletes de alta densidade, com transelevadores (estocam e retiram os 
itens automaticamente).  
  
Sistema de estoque híbrido (hybrid inventory system)  
Combinação de dois modelos de estoque com pedidos de reposição e quantidade fixa.  
  
Sistema de estoque virtual (virtual inventory system – VIS)  
Software que capacita a coordenação e o fluxo de informação por meio da cadeia de valor. 
  
 
Sistema de execução logística (logistic execution system – LES)  
Soluções especializadas aplicadas à logística (WMS, TMS, etc.).  
  
Sistema de gerenciamento de armazém (warehouse management system – WMS)  
Softwares utilizados na gestão das atividades de armazenagem, para controle de entrada e saída de 
materiais, endereçamento, realização FIFO, controle de estoque, formação de cargas para despacho, 
etc.  
  
Sistema de gerenciamento de informação (management information system – MIS)  
Processamento e manipulação da informação para suporte ao gerenciamento das operações.  
  
Sistema de gerenciamento de transporte (transportation management system – TMS)  
Conjunto de softwares para automatização de cinco funções básicas: auditoria no pagamento de 
fretes, planejamento de transporte, desempenho da transportadora, carregamento dos veículos e 
distância percorrida.  
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Sistema de informação (information system)  
Gerenciamento do fluxo de dados na organização e, de forma sistêmica, entre seus parceiros, 
estruturado e eficaz para auxiliar no planejamento, implementação e controle de todos os processos. 
  
Sistema de informação de compras (purchase information system – PIS)  
Sistema de computação para auxiliar nas funções de compra, com vantagens como o aumento da 
produtividade, melhoria da acuracidade da informação e habilidade para trabalho em cenários 
distintos.  
  
Sistema de informação geográfica (geographical information system – GIS)  
Conjunto de hardwares e softwares para dados de coleta, armazenagem, análise e disseminação das 
informações sobre as áreas da Terra.  
 
Sistema de informação para gerenciamento de projeto (PMS)  
Conjunto de soluções especializadas para o gerenciamento de projetos. 
Sistema de liquidação de contas de transporte de cargas (CASS)  
Sistema de contabilidade e liquidação de contas entre a companhia aérea (CASS) e os agentes de 
carga designados pela Iata (international Air Freight Association). 
 
Sistema de localização no estoque (stock locator system – SLS)  
Sistema de definição da posição física do item de estoque. 
 
Sistema de manufatura flexível (flexible manufacturing system – FMS)  
Ligação seqüencial por meio de equipamentos automáticos de transferência de materiais num 
conjunto de máquinas de produção, com integração a um sistema computadorizado. 
 
Sistema de pedido a prazo fixo  
Sistema pelo qual o pedidos em aberto é efetuado e o pedido a prazo fixo feito em datas posteriores.  
  
Sistema de pedido com quantidade fixa (fixed order quantity)  
Técnica para dimensionamento de lote em MRP ou gestão de estoque, com a qual os pedidos 
planejados ou reais são gerados para uma quantidade fixa predeterminada (ou múltiplos desta), caso 
haja excesso de necessidades em relação à quantidade de pedidos no período. 
 
Sistema de planejamento avançado (advanced planning system – APS)  
Planejamento da demanda do suprimento, programação e execução avançada com recursos da 
capacidade finita.  
  
Sistema de planejamento defasado (bucketless system)  
Técnica aplicada ao planejamento das necessidades de material, com a qual as necessidades em 
etapa são consideradas discretas e processadas individualmente pelo sistema MRP. 
Sistema de planejamento sincronizado (bucketed system)  
Técnica aplicada ao planejamento das necessidades de material, em etapas elas são acumuladas em 
período de tempo e combinadas numa necessidade total.  
  
Sistema de ponto de pedido (order point system)  
1. Mecanismo de controle de estoque que emite um pedido quando o nível cai a uma certa 
quantidade de produtos disponíveis. 2. Sistema para solicitar produtos de demanda independente em 
que o momento de pedido e a quantidade de pedido devem estar coerentes com um número de 
condições previamente estabelecidas. 
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Sistema de posicionamento global (global positioning system – GPS)  
Posicionador, navegador e sistema de transferência de tempo desenvolvido pelo Departamento de 
Defesa dos Estados Unidos, para fornecer o posicionamento preciso e informar a velocidade e 
tempo em uma base global contínua para um limitado número de usuários devidamente equipados.  
  
Sistema de puxar (pull system)  
Sistema segundo o qual as peças necessárias para um posto de trabalho são requisitadas e puxadas 
até esse posto. 
 
Sistema de qualidade (quality system)  
Estrutura organizacional, responsabilidades, procedimentos, processos e recursos para 
implementação da gestão da qualidade.  
  
Sistema de reabastecimento (replenishpment sytem)  
Fornecimento de quantidades de um produto para atender às necessidades do cliente, com entrega 
baseada nas vendas, estoques, estoques padrões, localização dos estoques e tempos de 
processamento dos clientes. 
 
Sistema de suporte ao desempenho (performance support system)  
Ferramenta baseada em computador, projetada para fornecimento, conforme a demanda, de 
informações específicas a respeito de procedimentos, esquemas, referências, aconselhamento de 
especialista, etc.  
  
Sistema Econômico  
Conjunto de instituições jurídicas e sociais afins, em que são empregados certos meios técnicos, 
organizados em função de determinadas causas dominantes, para assegurar a realização do 
equilíbrio econômico. 
  
Sistema inteligente de tráfego (traffic inteligent system)  
Conjuntos de tecnologias para implementação de rodovia inteligente, prevendo (via rede de 
computadores) monitoramento remoto das condições de tráfego, controle de velocidade, serviços de 
ajuda ao usuário, etc.  
  
Sistema logístico (logistic system)  
Atividade de planejamento e coordenação da movimentação física e das informações sobre as 
operações de uma empresa para que o fluxo de matéria-prima, peças e produtos acabados seja 
realizado de forma a minimizar os custos totais dos níveis de serviços desejados. 
  
Sistema Min-Max (min-max system)  
Sistema de reabastecimento no ponto de pedido, sendo que min (mínimo) o ponto de pedido e max 
(máximo) o nível máximo de estoque.  
  
Sistema P (P-system)  
Sistema de gestão de estoque envolvendo um pedido em data específica para quantidades 
necessárias até a próxima data fixa de repedido, somado à quantidade de estoque necessária no 
tempo de reposição.  
  
Sistema Q (Q-system)  
Sistema de gerenciamento de estoque envolvendo a otimização da quantidade de pedido e a 
padronização da quantidade de pedido.  
  
 



 

 185 

Sistema Toyota de produção (Toyota Production System – TPS)  
Tipo de manufatura desenvolvida pela montadora para atingir a liderança em seu setor. Consiste na 
eliminação de perdas. Tem como base a redução dos lotes e flexibilidade da produção, controle de 
peças para a montagem pelo sistema de puxar no momento necessário, arranjo dos equipamentos de 
produção na seqüência dos processos para que as pessoas trabalhem acrescentando valor e controle 
de qualidade nos equipamentos e processos, com o uso de dispositivos à prova de falhas e 
manutenção produtiva total.  
  
SKU (Stock Keeping Unit)  
Representa a unidade para a qual informações de valor de gestão de estoque são mantidas. Pode ser 
uma unidade de consumo de um produto ou uma caixa coletiva com unidades do mesmo. Uma 
caixa coletiva com 20 unidades de um determinado produto, por exemplo, sabonete de um dado 
tamanho e perfume pode constituir um SKU, enquanto outra caixa com 40 unidades representa um 
outro SKU. 
  
SKU - Stock Keeping Unit  
Cada item de acordo com sua particularidade (apresentação, tamanho, cor ou outras características), 
que identifica um código ou uma referência diferentes das existentes no código empresa. 
  
SKU² - Stock Keeping Unit  
Representa a unidade para a qual informações de valor de gestão de estoque são mantidas. Pode ser 
uma unidade de consumo de um produto ou uma caixa coletiva com unidades do mesmo. Uma 
caixa coletiva com 20 unidades de um determinado produto, por exemplo, sabonete de um dado 
tamanho e perfume pode constituir um SKU, enquanto outra caixa com 40 unidades representa um 
outro SKU. 
  
SKU¹ - Stock Keeping Unit  
Cada item de acordo com sua particularidade (apresentação, tamanho, cor ou outras características), 
que identifica um código ou uma referência diferentes das existentes no código empresa. 
 Slip Sheet  
Placa rígida, feita com folhas de papel impregnadas com resinas, para substituir o palete tradicional.  
  
SLM (Strategic Logistics Management)  
Gestão Logística Estratégica.  
  
Sobreestadia  
V. Demurrage.  
  
Sobretaxa (surcharge)  
Taxa adicional sobre o frete comum.  
  
Sobretaxa ou Surcharge  
Taxa adicional cobrada além do frete normal.  
  
Socialismo  
1. Doutrina que preconiza a organização de uma sociedade igualitária, livre das relações de 
exploração entre as classes sociais, e que assegura a primazia do interesse coletivo sobre os 
individuais. 2. Sistema e regime que, pelos seus princípios, defendem este objetivo.  
  
Sociedade  
Entidade jurídica, instituída por um contrato, que reúne várias pessoas que se obrigam a empregar 
em comum valores, bens, ou trabalho, com finalidade lucrativa.  
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Sociedade classificadora  
Tp. Entidades internacionais de direito privado e quase sempre sem fins lucrativos, cuja finalidade 
original é fornecer, por meio de certificados, aos seguradores de navios e de cargas o grau de 
confiança necessário ao fechamento de contratos de seguro.  
  
Soçobramento  
Ato do navio naufragar, ir a pique, virar de borco, emborcar.  
 
Software de otimização (optimization software)  
Equipamento que combina algoritmos e modelagem com capacidade para processamento de dados e 
que reduz o tempo de desenvolvimento de aplicações e projetos. 
 
Solas - Safe of Life at Sea  
Tp. Segurança da Vida Humana no Mar.  
  
SOLAS¹- Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (International 
Convention for The Safety of Life at Sea)  
O governo brasileiro é signatário da SOLAS, sendo que as embarcações estão submetidas à 
regulamentação dessa convenção e também da MARPOL. Ambas, conjuntamente com as regras da 
classificadora, estabelecem normas e diretrizes para as inspeções e vistorias de navios, 
equipamentos, instalações, estrutura, construção, manutenção das condições, sistema de gestão da 
segurança, entre outros, e ainda a emissão e aceitação de certificados. 
 
Solicitação (request for information – RFI)  
Pedido de informações sobre produtos, serviços e fornecedores. 
 
Solicitação para cotação (RFQ - Request for quote)  
Solicitação para a cotação de um produto ou serviço.  
  
Solicitação para proposta (RFP - Request for proposal)  
Solicitação feita ao fornecedor potencial para a execução de um projeto. 
Sondas Móveis Offshore  
Sondas para possibilitar a reentrada num poço para reparos, manutenção ou incremento da 
produção. 
 
Sortimento (sorting)  
Separação física de um subgrupo homogêneo de um grupo heterogêneo de itens. 
  
Sotretaxa (surcharge)  
Adicional sobre o frete comum. 
  
SPC - Secretaria de Produção e Comercialização  
É uma das Secretarias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tem por objetivo 
aumentar a participação dos produtos do agronegócio nas exportações brasileiras. Trata-se de uma 
estrutura capaz de interligar-se com os diversos segmentos que interferem na administração do 
comércio externo, facilitando a relação entre o produtor e os agentes de comercialização externa. A 
SPC é credenciada pelo Sistema SISCOMEX para ser Órgão Anuente de Liberação de LI - 
Licenciamento para importações e exportações de produtos e insumos de agronegócios, tendo sido, 
em 2004, o décimo quinto maior Órgão Anuente, com 230 liberações.  
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Split  
Desdobramento de ações. Diz-se que uma ação dará um split, quando a empresa distribuirá uma 
certa quantidade de papéis para cada um existente. 
  
Spread  
Margem bancária adicionada à taxa aplicável a um crédito, o spread é variável conforme a liquidez 
e as garantias do tomador, o volume do empréstimo e o prazo de resgate.  
  
Spreader  
Equipamento extensor que se abre ou fecha de forma a permitir o acoplamento no contêiner. É uma 
peça presa ao guindaste, que após esse acoplamento permite o içamento do contêiner.  
  
SRF/MF - Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda  
É o órgão federal que possui atribuições constitucionais de arrecadar, acompanhar, disciplinar, 
regulamentar todos atos que envolvem taxas e impostos aduaneiros. Obs.: Nessa definição foram 
consideradas apenas as atribuições da SRF para o comércio exterior, embora ele tenha outras 
inúmeras atribuições. atribuições). 
 
SS (Steamship)  
Navio a vapor.  
  
Stand by  
Acordo entre o FMI e um país membro, autorizando este a efetuar, durante um certo período e por 
um valor determinado, retiradas do fundo, em divisas.  
  
Stock options  
Programa de ações, ou seja, incentivo aos funcionários para que comprem ações da empresa onde 
trabalham por preço abaixo do praticado no mercado.  
  
Stripping  
Desova de contêiner. O mesmo que unstuffing. 
  
Stuff (to)  
Encher o contêiner com mercadorias, o mesmo que to pick. O antônimo de to unstuff, to strip, to 
unpacck. Em Português, essas expressões são também traduzidas por ovar e desovar o contêiner. 
 
Stuffing  
Ova de de contêiner. 
Suavização exponencial (exponential smoothing)  
Previsão de custo com base no período precedente e respectivo ajuste para o período seguinte. 
Trata-se de uma variação da previsão por média móvel, geralmente utilizada por ser de fácil 
implementação.  
  
Subsídios  
Subvenção concedida pelo governo para que os produtos do país concedente dos subsídios possam 
ser mais competitivos em relação aos produtos produzidos em outros países concorrentes. Pode 
mascarar uma barreira comercial. 
  
Sucessivo  
Transporte em que a mercadoria, para alcançar o destino final, necessita ser transbordada para 
prosseguir em veículos da mesma modalidade de transporte.  
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SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus  
Autarquia criada em 28 de fevereiro de 1967, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, com sede em Manaus. Atua como agência promotora de 
investimentos, que tem a responsabilidade de identificar alternativas econômicas e atrair 
empreendimentos para a região, objetivando a geração de emprego e renda. A SUFRAMA foi em 
2004 o Órgão Anuente de Liberação de LI - Licenciamento, que mais liberou licenciamentos 
(736.416 liberações).  
  
SUNCE - Superintendência de Negócio Comércio Exterior  
A SUNCE é uma Unidade de Negócios do SERPRO, responsável pela concepção, desenvolvimento 
e implementação de soluções de tecnologia da informação (TI), para a automação e melhoria 
operacional de todas as atividades de comércio exterior sob a gestão do governo federal, integrando 
todos os agentes públicos e privados envolvidos nos processos de comércio exterior. Principais 
clientes e serviços: Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda. Família Importação: 
conjunto de sistemas que executam o processamento eletrônico das operações de importação e 
geram os dados que alimentam as bases dos sistemas estatísticos, gerenciais e da Balança Comercial 
brasileira; Família Exportação: conjunto de sistemas que executam o processamento eletrônico das 
operações de exportação e geram os dados que alimentam as bases dos sistemas estatísticos, 
gerenciais e da Balança Comercial brasileira; Família MANTRA: conjunto de sistemas que 
possibilitam o gerenciamento eletrônico do Manifesto e do Trânsito aduaneiro de cargas 
importadas; Família LINCE: conjunto de sistemas destinados ao fornecimento de informações 
gerenciais, dados estatísticos de caráter econômico-fiscal e dados para a apuração da Balança 
Comercial brasileira; Família Suporte: conjunto de sistemas que possibilita o registro de códigos e 
dados cadastrais, utilizados para a validação das informações constantes das declarações de 
importação e exportação, nos sistemas SISCOMEX; Família Atendimento: conjunto de serviços de 
atendimento aos clientes e usuários dos sistemas de comércio exterior, relacionados a controle de 
acesso, operação e funcionamento dos sistemas; Família Serviços Especiais: serviços emergências e 
não estruturados, decorrentes de demandas tempestivas e críticas de interesse do cliente, tais como, 
apurações especiais, desenvolvimento de funções, adequação de ambientes de escritório para 
utilização dos sistemas de comércio exterior, etc. Secretaria do Comércio Exterior - Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior: ALICE - Informações Estatísticas de Comércio 
Exterior: sistema destinado a prover informações estatísticas sobre o comércio exterior brasileiro, 
tendo como um de seus principais produtos o relatório da Balança Comercial brasileira, que contém 
informações sobre todas as importações e exportações do país; Drawback - Sistema de Controle do 
Regime de Drawback: regime especial de importação pelo qual o importador é desonerado de 
tributos, nos casos em que for importar insumos para composição de produto que irá exportar 
posteriormente. O sistema possibilita ao importador registrar eletronicamente a solicitação de 
importação nesse regime especial e à Secretaria de Comércio Exterior um efetivo controle da 
realização da exportação que gerou a desoneração da importação; Portal do Exportador: aplicação 
na internet que agrega todas as informaçes necessárias (termos, mecanismos, legislações, eventos, 
atividades e procedimentos) que permitam ao exportador entender e efetivar um processo de 
exportação. Entre as diversas facilidades oferecidas pelo Portal, está um tutorial (Aprendendo a 
Exportar) que orienta os interessados sobre como proceder em todas as etapas do processo de 
exportação. O sistema traz ainda informações sobre a Balança Comercial brasileira e sobre o 
Departamento da Marinha Mercante/Secretaria de Transportes Aquaviários - Ministério dos 
Transportes - MERCANTE - Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para a 
Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). O referido adicional é cobrado sobre a importação de 
produtos transportados por meios aquaviários. As agências de navegação alimentam o sistema com 
os dados relativos às operações de transportes aquaviários e o sistema efetua o cálculo do AFRMM, 
registrando na base de dados os valores apurados. Ao acessar o sistema, o importador toma ciência 
do valor a ser recolhido e pode efetivar o pagamento eletrônico, diretamente em sua conta corrente, 
reduzindo custos e prazos. Ao DMM, o sistema possibilita uma gestão efetiva dos recursos 
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destinados ao Fundo de Marinha Mercante e, também, fornece informações relevantes sobre o 
transporte marítimo de cargas. Benefícios Propiciados pelos Serviços aos Clientes: padronização e 
automação de procedimentos; procedimentos mais ágeis e dados mais confiáveis; aumento do 
número de transações/procedimentos diários; redução de custos para o Estado e para os usuários dos 
sistemas; incentivo às exportações; melhor controle dos registros de importações e exportações; 
redução do tempo de desembaraço de mercadorias, com conseqüente redução de custos para os 
importadores (passando de 6 dias para até 60 minutos); otimização dos processos comerciais, 
aduaneiros e cambiais com a integração entre os órgãos governamentais envolvidos (SRF, Secex, 
Bacen); adoção de critérios uniformes de fiscalização para todas as unidades aduaneiras; garantia de 
atendimento simultâneo de vários usuários; possibilidade de acesso 24 horas/dia, 7 dias por semana. 
Controle de pagamento e arrecadação de tributos: redução das possibilidades de evasão fiscal; auto-
financiamento de sistemas (exemplo: a relação entre a arrecadação da Secretaria da Receita Federal, 
referente à Taxa de Utilização cobrada dos usuários do Siscomex Importação e o custo do sistema 
para a Secretaria é de 51,5%. Isso significa que a receita da SRF com o sistema é suficiente para 
cobrir os seus custos); redução de custos para o contribuinte, com a possibilidade de pagamento por 
meio de débito automático em conta corrente, com a conseqüência indireta de incentivar a 
exportação; Produção e disponibilidade de informações em tempo real; subsídio ao governo para 
aprimoramento dos processos de formulação de políticas e tomada de decisão relacionadas ao 
comércio exterior; aprimoramento da gestão da Balança Comercial; maior transparência para todos 
os interessados e envolvidos no processo de comércio exterior; aumento do índice de satisfação dos 
usuários dos clientes, em vista da oferta da variedade de informações e de alternativas de 
atendimento on-line; disponibilidade de cadastro com informações sobre fornecedores estrangeiros 
e outros agentes do comércio exterior, bem como sobre mercadorias importadas. Ações e Projetos 
Inovadores/Transformadores: eeestruturação da Superintendência com a implantação de 
Coordenações de Negócios, responsáveis, entre outras coisas, pela gestão de todos os serviços e 
demandas dos clientes. Conseqüências: direcionamento do foco da Superintendência para o cliente; 
sistematização do processo de atendimento ao cliente, possibilitando um melhor planejamento e 
uma visão mais integrada das ações, o que facilita a definição de prioridades e a distribuição de 
tarefas e evita duplicidade de esforços e retrabalho; Premissa de uso de nova plataforma tecnológica 
(web) para os novos serviços: Conseqüências: Redução dos custos da operação para o cliente e para 
o SERPRO; aumento da capilaridade da atuação dos clientes, possibilitando o acesso de um maior 
número de usuários dos sistemas; mudança de tecnologia relacionada à conectividade, com a 
utilização de um só produto (HOD), em substituição a uma série de outros produtos anteriormente 
usados para permitir o acesso dos clientes e usuários às aplicações. Conseqüências: redução de 
custos, com a possibilidade de redirecionamento para novos projetos, dos recursos gastos, tanto pelo 
SERPRO quanto pelos clientes, com o pacote de produtos utilizados anteriormente; aumento da 
capilaridade da atuação dos clientes, possibilitando o acesso de um maior número de usuários dos 
sistemas.  
  
Superávit Comercial  
Exportações maiores que as importações.  
  
Superávit Primário do Setor Público  
Se caracteriza quando o governo consegue que sua arrecadação total supere suas despesas, 
descontados os gastos com juros e correção monetária de dívidas. Alguns bons exemplos dessas 
despesas são o pagamento de funcionários públicos e aposentados ou gastos com fornecedores.  
  
Superávit Secundário de Caixa  
Caracteriza-se quando o investidor (institucional ou pessoa física) consegue que sua receita líquida 
supere suas despesas. A poupança medida em percentual nas empresas como margem de 
contribuição é direcionada para investimentos com taxas de retorno compatíveis com as 
necessidades futuras de caixa. 
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Supermercado (inbound stock point)  
Local nas proximidades da fábrica para onde são levados os materiais, conforme a necessidade, e de 
onde são retirados para uso imediato. 
Suporte logístico (integrated logistic support – ILS)  
Processo relativo à aquisição de produtos, equipamentos e suporte logístico para fornecer ao usuário 
o nível desejado de disponibilidade, custo do ciclo de vida e respectiva manutenção. 
 
Supply Chain  
V. Cadeia de abastecimento.  
  
Suprimento (procurement)  
Ações de planejamento de aquisição, identificação, desenvolvimento, compra, controle de estoque, 
transporte, recebimento, inspeção de recebimento e operações de estocagem. Inclui todas as ações 
de logística de recebimento, como compras, análise de custo e controle de estoque. 
  
Surcharge (Tarifa de ultrapassagem)  
Tarifa aplicável sobre a diferença positiva entre a demanda medida e a contratada, quando exceder 
os limites estabelecidos.  
  
Swap  
Troca feita entre moedas diferentes e efetuadas entre bancos por meio de um jogo cruzado de 
escrituras, com concordância prévia e cláusula de resgate (venda com promessa de recompra). Saca-
se sobre um crédito, e o direito ao saque é reconstituído em seguida, em certo espaço de tempo.  
  
SWIFT  
Society for Worldwide Interbank Financial Tele. 
  
SWIFT MT  
Gera as mensagens s.w.i.f.t em arquivo texto, para que possam ser importadas pelo sistema “Swift 
Alliance Entry” ou “Swift Alliance Access” e entram na fila de verificação, automatizando a parte 
de criação da mensagem (Message Creation). Descrição das mensagens: MT 100 e MT 103 – Single 
Customer Tranfer Credit; MT 200 – Financial Institution Transfer for Its Own Account; MT 2002 – 
General Financial Institution Transfer; MT 203 – Multiple General Financial Institution Transfer; 
MT 700 – Issue of a Documentary Credit; MT 799 – Free Format Message. 
  
SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Tele  
É uma rede global segura e rápida, que a indústria de finanças possui e que inclui 7.650 instituições 
financeiras em 200 países.  
 

Tack-on-order  
Pedido a um fornecedor para um mesmo tipo de produto que se encontra em fabricação para outro 
cliente.  
  
Tailor made  
Customização de produtos e/ou serviços. Produção sob encomenda, conforme especificação do 
cliente.  
  
Taktime  
Tempo entre a conclusão de unidades sucessivas de um produto final para atendimento de 
determinada demanda. É utilizado para se estabelecer o ritmo da produção (linhas e células).  
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Tallie  
Tp. Documento em que consta toda a mercadoria ou contêineres embarcados ou desembarcados, 
incluindo suas características, pesos e volumes.  
  
Tamanho de lote (lot size)  
Quantidade de um item específico solicitado a uma fábrica ou fornecedor ou emitida como padrão 
para o processo de produção.  
  
Tamanho do lote de produção (production lot size)  
Número de unidades produzidas em determina etapa do processo de produção entre preparações de 
máquina. 
  
Tambor-pulmão-corda (drum-buffer-rope)  
Técnica de programação com base na Teoria das Restrições, sendo que o tambor determina o ritmo 
para a restrição; o pulmão representa o mecanismo de tempo para a proteção do gargalo das 
incertezas e a corda, o mecanismo de informação para a sincronia da fábrica e liberação dos 
materiais na cadeia de suprimentos. 
 
Tank-container  
Tanque construído para o transporte de granel, especialmente líquido. Embora a capacidade do 
tanque construído dentro do contêiner possa variar de volume, sua armação (frame) obedece às 
dimensões ISO.  
  
Tara²  
Peso de uma unidade de transporte intermodal (ITU - Intermodal Transport Unit) ou veículo sem 
carga.  
  
Tara¹ (tars)  
Diferença entre os pesos bruto e líquido, representando a embalagem da mercadoria, o peso do 
contêiner vazio, ou o peso do veículo vazio. 
 
Tarifa adicional (over tax)  
Tarifa por quilograma cobrada pelo peso global.  
  
Tarifa combinada de transporte (combination joint rate)  
Índice obtido pela combinação de dois ou mais índices publicados.Ín 
  
Tarifa de unitização de carga a granel (bulk unitization charge)  
Tarifa aplicada a remessas transportadas do aeroporto de partida para o de chegada, em unitizadores 
de carga. 
 
Tarifa por quantidade (quantity charge)  
Índice unitário inferior ao normal, aplicado a expedições correspondentes a determinadas 
necessidades de peso. 
  
Taxa básica  
Taxa de juro anual fixada por um banco, que serve de referência para o cálculo das diferentes 
condições oferecidas por esse banco.  
  
Taxa cambial  
É o preço em moeda nacional, de uma unidade de moeda estrangeira. É a relação econômica 
(quantitativa) de equivalência entre uma moeda nacional e uma moeda estrangeira. A taxa cambial 



 

 192 

mede o valor externo da moeda. Fornece uma relação direta entre os preços domésticos das 
mercadorias e fatores produtivos e dos preços destes nos demais países.  
  
Taxa de atracação (wharfage)  
Taxa cobrada do expedidor pelo uso do cais para atracação, carga, descarga ou estocagem de 
produtos além do cais ou doca. 
 
Taxa de juros  
É o custo do dinheiro no mercado. O Bacen é o órgão regulador da política de juros. Quando a taxa 
de juros está alta é sinônimo de falta de dinheiro no mercado. Ao contrário, quando está baixa, é 
porque está sobrando dinheiro no mercado. A taxa de juros é um dos mais importantes indicadores 
da política monetária. 
  
Taxa de manuseio de terminal (terminal handling charge – THC)  
Valor fixo cobrado pelos armadores para manuseio de mercadorias no terminal portuário. 
 
Taxa de valor liberado (released-value rate)  
Taxa cobrada com base no valor do transporte. 
Taxa over  
No Brasil equivalente à taxa Selic.  
  
Taxa Selic  
É a taxa que reflete o custo do dinheiro para empréstimos bancários, com base na remuneração dos 
títulos públicos. Também é conhecida como taxa média do over que regula diariamente as 
operações interbancárias.  
  
TBAN  
É o teto das taxas de juros no mercado nas operações entre as instituições financeiras. O percentual 
é fixado pelo Copom. 
TBC  
É a taxa básica do Bacen, que representa o peso das taxas de juros no mercado. O percentual é 
fixado pelo Copom. 
  
TBC - É a taxa básica do BACEN, que representa o peso das taxas de juros no mercado  
O percentual é fixado pelo COPOM.  
  
TEC - Tarifa Externa Comum do Mercosul  
A TEC foi idealizada para se ter tarifas de produtos fabricados dentro do território desses quatro 
países de 0¨% e para o resto do mundo variando de 0% (mínima) e máxima de 20%, oscilando em 
tarifas múltiplas de 2 pontos percentuais. Vale registrar que duas cadeias importantes de produtos 
não fazem parte da TEC: o setor açucareiro e setor automotivo. No caso do setor açucareiro, o 
Brasil faz diversos acordos de cotas e tarifas provisórias entre seus parceiros. Quanto ao setor 
automotivo, o Brasil também faz diversos acordos de cotas entre seus parceiros, porém a tarifa de 
veículos foi firmada em 35% com base em um acordo que existe há mais de 10 anos. 
 
Teca - Terminal de Carga Aérea (Aircargo terminal)  
Local nos aeroportos destinados ao preparo das cargas para embarque em aeronaves ou recebimento 
para transferências para outros meios de transporte.  
  
Técnica de avaliação e revisão de programa  
Utilizada para a análise e controle de processos complexos. 
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Técnica de interpolação para gerenciamento do tamanho do lote  
Utilizada para a identificação de grupos de produtos semelhantes em tamanho de lotes, para se 
verificar o impacto que os lotes econômicos terão no estoque total, nos custos totais de setup e na 
disponibilidade de máquina.  
  
Tecnologia de grupo (group technology – GT)  
Conceito de engenharia e manufatura para identificar a semelhança física de peças e determinar a 
produção mais eficaz. 
 
Tecnologia móvel (mobile technology)  
Equipamentos como computadores e tecnologias da comunicação que podem ser facilmente 
carregados e operados sem recursos de energia externa.  
  
Tecnologia otimizada de produção (optimized production technology – OPT)  
Tipo de gerenciamento de uma organização de manufatura para aumento simultâneo da 
produtividade e do processamento, com redução de estoque e despesas operacionais.  
  
TEC² – Tarifa Externa Comum do MERCOSUL  
A TEC foi idealizada para se ter tarifas de produtos fabricados dentro do território dos 4 países 
(Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) de 0% e para o resto do mundo variando de 0% (mínima) e 
máxima de 20%, oscilando em tarifas múltiplas de 2 pontos percentuais. Vale registrar que duas 
cadeias importantes de produtos não fazem parte da TEC: o setor açucareiro e o automotivo. Em 
ambos o Brasil faz diversos acordos de cotas entre seus parceiros e no açucareiro também de tarifas 
provisórias. 
  
TEC¹- Tarifa Externa Comum  
Tarifa externa adotada por uma união aduaneira em relação a terceiros países como, por exemplo, o 
MERCOSUL, CARICOM e União Européia. 
 
Tempo até o mercado (time-to-market)  
Período necessário para o projeto, construção e entrega de um produto.  
  
Tempo da doca de estoque (dock-to-stock time)  
Tempo medido para o recebimento de um item da doca até a estocagem.  
  
Tempo de ciclo (cycle time)  
Período entre o início e o término de um produto no processo, incluindo-se o trabalho em 
componentes, sem contar o tempo gasto na obtenção de itens.  
  
Tempo de ciclo comprimido (compressed cycle time)  
Tempo gasto em iniciativa para a redução do prazo necessário aos produtos para atravessar todo o 
sistema, desde a matéria-prima até o produto acabado.  
  
Tempo de ciclo de pedido (order cycle time ou lead time)  
Período entre a colocação de um pedido e o seu respectivo recebimento, incluindo o tempo gasto na 
transmissão, processamento, preparação e embarque.  
  
Tempo de corte (cut-off time)  
Momento em que se aceita uma carga para garantia de que ela está de acordo para um determinado 
tipo de transporte. 
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Tempo de espera (wait time)  
Período em que um trabalho aguarda processamento.  
Tempo de fila (queue time)  
Período entre a chegada do material em uma estação de trabalho e o início de seu processamento.  
  
Tempo de parada (down time)  
Período em que um equipamento fica indisponível para uso, incluindo-se o de manutenção e outros 
serviços.  
  
Tempo de reabilitação (breaking-down time)  
Período necessário para um centro ou estação de trabalho, depois de uma operação, voltar a uma 
condição padrão. 
  
Tempo de reparação (pick time)  
Tempo necessário para a seleção de itens, desde a colocação no contenedor de separação até à 
completa transação com a marcação na lista ou fim da tarefa em terminal de radiofreqüência ou 
outro equipamento, sem incluir o tempo de deslocamento.  
  
Tempo de reparação (repairable period)  
Período total do serviço, incluindo o tempo gasto no deslocamento, para o retorno de um 
componente ao estoque de forma a ser disponibilizado para uso.  
  
Tempo de transporte  
Período compreendido entre a data de entrega do material no local combinado, até a chegada do 
mesmo no local de destino. 
 
Tempo de troca de ferramenta (setup time)  
Tempo utilizado para a troca de ferramenta para a fabricação de um outro produto ou determinado 
equipamento. É medido a partir da última peça produzida até a primeira de um novo produto. 
  
Tempo médio de atraso logístico (mean logistics delay time – MLDT)  
Tempo gasto na parada para a substituição de peças, fornecimento, ferramentas ou dados obtidos.  
  
Tempo médio entre falhas (mean time between failures – MTBF)  
Média de tempo entre falhas, período sem problemas.  
  
Tempo médio para reparo (mean time to repair – MTR)  
Média de tempo para a realização de reparo.  
  
Tempo para movimentação (moving time)  
Padrão utilizado em pedidos para a movimentação de itens. 
  
Tempo predeterminado de movimento (predetermined motion time)  
Conjunto de informações, procedimentos, técnicas e tempos de movimento no estudo e avaliação de 
elementos de trabalho manual. Utilizado para se estabelecer a categoria e fazer a análise de todos os 
movimentos cujos tempos são computados de acordo com fatores como extensão, grau de controle 
muscular e precisão.  
  
Tendência  
Movimento de longa duração que afeta a evolução de um fenômeno.  
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Teoria das fila (queuing theory)  
1. Área da matemática aplicada que estuda os congestionamentos decorrentes da interrupção do 
fluxo normal e respectiva espera. 2. Modelos relacionados com a linha de espera (fatores que 
influem na espera). 
  
Teoria das restrições (theory of constraints – TOC)  
Técnica administrativa desenvolvida pelo físico israelense Elyahu Goldratt para identificar e 
explorar as restrições nos negócios. 
 
Teoria de Grafos (graphos theory)  
Teoria baseada nos relacionamentos, utilizada para tratar problemas de caráter seqüencial.  
  
Teoria Quantitativa da Moeda  
Teoria segundo a qual o nível dos preços é determinado pela quantidade de moeda em circulação e 
pela sua velocidade de circulação.  
  
Terceirização (outsourcing)  
Uso de terceiros, subcontratados, no transporte, na armazenagem ou operação logística. 
Transferência de operações ou ativos de uma empresa para outra em sua gestão e abastecimento.  
  
Terminal  
Área que serve para carregamento ou descarregamento de mercadorias, ponto de transferência de 
armazenagem, localizada nos portos, áreas secas, servida por rede ferroviária, rodoviária, etc. 
 
Terminal (terminal)  
Ponto de mudança de modal de transporte ou local de uma linha, equipada com escritório, 
instalações de reparo e equipamentos de movimentação.  
  
Terminal de faturamento (billing terminal)  
Considerado terminal de origem, é o que prepara a fatura de frete de uma expedição.  
 
Terminal de radiofreqüência (radiofrequency terminal)  
Dispositivo de radiocomunicador para ligação entre computadores. Terminais RF são utilizados 
para a transferência de dados entre um dispositivo portátil de entrada de dados e um computador; 
bem como em sistemas de gerenciamento de armazém na indicação de atividades como separação, 
estocagem, contagem ciclica de inventário. Eles se comunicam com WMS por transmissões de 
radiofreqüência de baixa energia. Liga em tempo real as atividades de um armazém e o sistema de 
controle de estoque. 
 
Terminal portátil (hand held terminal)  
Equipamento para entrada de dados, que pode ser carregado e usado com uma mão.  
  
Terminal Retroportuário Alfandegado – TRA  
É a instituição situada em área contígua à do porto ou instalação portuária, compreendida no 
perímetro de cinco quilômetros dos limites da zona primária, demarcada pela autoridade aduaneira 
local, nos quais são executados os serviços de operação, sob controle aduaneiro, com carga de 
importação e exportação, embarcadas em contêineres, reboque ou semi-reboque, etc.  
  
Terno  
Tp. É cada equipe de trabalho a bordo. Normalmente, em cada porão em que haja movimentação de 
mercadorias há um terno de trabalhadores escalado.  
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Território Aduaneiro  
Local onde será exercido o direito aduaneiro. Fiscalização da entrada e saída de mercadorias, 
pessoas, veículos e animais em cada país. A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo 
o território aduaneiro, abrangendo este a zona primária e a zona secundária, nos termos do artigo 2º 
do Regulamento Aduaneiro - RA . O artigo 3º estabelece ainda que o Ministério da Fazenda poderá 
demarcar, na orla marítima ou na fronteira, zonas de vigilância aduaneira, nas quais a existência de 
mercadorias ou a sua circulação e a de veículos, pessoas ou animais ficarão sujeitos às exigências 
fiscais, proibições e restrições que forem estabelecidas. Representa todo o território nacional, 
compreendendo a zona primária e zona secundária. Objetivos: assegurar o pagamento das tarifas 
correspondentes, controlar a movimentação de mercadorias, veículos e pessoas de acordo com as 
normas aduaneiras, por meio de autoridade administrativa, nos limites de sua competência e 
exercida sobre um território.  
 
TEU - Tweenty Foot Equivalent Unit  
1. Unidade de 20 pés ou equivalente. Essa sigla é muito usada para indicar a capacidade dos navios, 
ou para estatística de movimentação de contêineres. Exemplo: navio de 1.000 TEU, significa um 
navio com capacidade para transportar 1.000 unidades de 20 pés, ou o equivalente em outras 
unidades ISSO. Essa sigla também é conhecida como TFE - Tweenty-foot Equivalent. 2. Tamanho 
padrão de contêiner intermodal de 20 pés.  
  
TEUS  
Capacidade de carregamento de contêineres.  
  
THC (Terminal Handing Charge)  
Valores cobrados pelos serviços de movimentação de cargas em contêiner.  
  
THC2  
Tarifa de segregação e entrega de contêineres a outros recintos alfandegados; a colocação do 
numeral é para caracterizar a dupla cobrança, já que o serviço descrito encontra-se abrangido pelo 
serviço da THC, dentro do conceito de serviço de movimentação de contêineres do terminal.  
  
Through Bill of Landing  
Conhecimento de Embarque utilizado para o transporte multimodal.  
  
TI - Tecnologia da Informação  
Engloba todos aspectos da tecnologia da computação e comunicações (hardware, software), 
abrangendo criação, arquivo, processamento, distribuição e apresentação da informação.  
TIF/DTA  
Conhecimento do transporte para via ferroviária.  
  
Tijolos e cimento (bricks and mortar)  
Designação para empresas convencionais que adotaram práticas digitais (modelo híbrido).  
  
Time Draft  
Saque a prazo. V. Saque.  
  
Tipi  
Tabela de incidência do IPI. 
  
TIPO ACORDO ALADI  
Código do tipo de Acordo Tarifário, conforme a tabela "Tipos de Acordos", administrada pela SRF.  
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Título do BACEN  
Emitidos com o objetivo de fazer política monetária, ou seja, controlar o volume de dinheiro em 
circulação no sistema financeiro. 
 
Título do Tesouro Nacional  
São papéis emitidos principalmente para cobrir rombos no OGU.S 
  
Títulos Públicos  
São papéis lançados pelo governo, podendo ser do Tesouro Nacional ou do BACEN.  
  
TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo  
É a taxa utilizada pelo governo na correção de seus papéis. É também utilizada como indexador 
básico de contratos de financiamento do BNDES.  
  
TM  
Sigla para Transporte Multimodal. Embora o conceito tenha ganho difusão mais recentemente, os 
primeiros transportes multimodais, ou transportes combinados, ocorreram muito antes da invenção 
dos equipamentos especializados hoje empregados. Nos EUA, em meados do século XIX, as barcas 
utilizadas para transporte de mercadorias entre a Filadélfia e Pittsburgh eram transportadas, durante 
parte do trajeto, em vagões ferroviários de plataforma plana que venciam um desnível praticamente 
inviável à instalação comportas no canal. Na concepção atual, o transporte multimodal visa à 
redução do número de operações simples de manipulação em cada ponto de ruptura do transporte, e 
à realização das mesmas do modo mais fácil, eficiente e econômico possível, com o emprego de 
novas técnicas e equipamentos para esse fim. Também definido como o carregamento de 
mercadorias num mesmo equipamento, que utiliza sucessivamente vários modos de transporte. 
 
TMS (Transportation Management Systems)  
Sistema de gerenciamento de transporte.  
  
TOFC -Trailer on Flatcar  
Reboque sobre um vagão-plataforma.  
  
Tolerância de expedição (shipping tolerance)  
Desvio que ainda permite ao fornecedor expedir mercadoria.  
  
Tomador  
O mesmo que proponente (applicant). Em regra é o comprador (o importador). 
 
Tomador de mão-de-obra  
Tp. Aquele que utiliza a força de trabalho portuária realizada com vínculo empregatício a prazo 
indeterminado ou avulso.  
Tombador (proponente)  
Em regra é o comprador (o importador). V. Applicant.  
  
Tonelada curta (short ton)  
Medida de peso inglesa igual a 2.000 libras, equivalente a 907,185 quilos.  
Tonelada longa (long ton)  
Medida de peso inglesa igual a 2.240 libras, equivalente a 1016,048 quilos.  
  
Tonelada métrica (metric ton)  
Medida de peso do sistema métrico igual a 1.000 quilos, a 2.200 libras inglesas.  
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TOTAL BRASIL  
Fornece o total das exportações/importações brasileiras no período solicitado.  
  
TPA  
Trabalhadores portuários avulsos. 
  
TPB - Tonelagem de Porte Bruto  
Volume de todos os espaços abertos e fechados de uma embarcação mercante. 
  
TQM - Administração da Qualidade Total  
Aplicação dos princípios de qualidade a todos os aspectos de operações de uma empresa.  
  
Trade-off  
Troca com compensação, resultando em aumento de custo em determinada área para a obtenção de 
grande vantagem em outra, no que se refere a aumento de rendimento e lucro. 
 
Trading company  
Empresa comercial exportadora constituída de acordo com o contido no Decreto -Lei nº 1.248/72, 
conhecida como atacadista do comércio internacional.  
  
Tráfego (traffic)  
Área responsável pela classificação mais econômica e pelo método de expedição de materiais 
expedidos e recebidos.  
  
Transação  
Todo ato por meio do qual uma unidade econômica manifesta sua participação na vida econômica. 
  
Transações Correntes  
São as operações do Brasil com o exterior, incluindo receitas obtidas com exportações de 
mercadorias, gastos com importações, pagamentos de juros da dívida externa, seguros e fretes, e 
transferências unilaterais.  
  
Transbordo  
Tp. Movimentação de mercadorias entre duas embarcações. Atente-se para a diferença em relação 
ao termo remoção, que designa a transferência de carga entre porões ou conveses.  
 
Transbordo (transhipment)  
Transferência dos produtos de um meio de transporte para outro durante uma operação. 
 
Transbordo ou Transshipment  
Transferir mercadorias/produtos de um para outro meio de transporte ou veículo, no decorrer do 
percurso da operação de entrega. 
 
Transferable Credit  
Um Crédito que permite ao beneficiário (primeiro beneficiário) transferi-lo, no todo ou em parte, 
para outro ou outros beneficiários (segundo ou segundos benenfiários). 
  
Transferência eletrônica de fundos (electronic funds transfer – EFT)  
Processamento eletrônico de transações financeiras entre duas partes.  
Transferência em armazém (warehouse movement)  
Movimentação física ou registro de transações na gestão de materiais num armazém (do estoque 
reserva para o estoque de separação) ou entre armazéns físicos e lógicos. 
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Transferência interfábricas (interplant transfer)  
Expedição de peça e/ou produto de uma fábrica para outra ou mesmo para uma divisão da empresa. 
 
Transferências Unilaterais  
Conta composta por todas doações e remessas de dinheiro para o país não relacionadas com 
operações comerciais, como o dinheiro mandado por brasileiros que moram no exterior. 
  
Transhipment (transbordo)  
Descarregamento e recarregamento dos bens, durante o curso da viagem, utilizando sempre o 
mesmo meio de transporte. Na mensagem SWIFT MT 700, indica se o transbordo é próprio ou 
permitido. 
  
Trânsito Aduaneiro  
Regime aduaneiro especial que permite o trãnsito de mercadorias, sob controle aduaneiro, de um 
ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão de tributos.  
  
Transitório  
Conceito ainda novo e polêmico no Brasil. A palavra tem origem francesa (de transiter), e equivale 
aoa forwarder dos EUA, ambos com o sentido de trânsito, transmitir. Representa a espécie de 
empresa encarregada de receber a carga do embarcador e a armazenar até a sua colocação a bordo 
do meio de transporte que a levará ao destino final - ou vice-versa. É o caso da empresa que recebe 
uma carga proveniente do interior do país destinada à exportação e a deposita em seu pátio até a 
chegada do navio que a levará ao destino, encarregando-se ainda da colocação da mercadoria a 
bordo, e mesmo de trabalhos como a unitização da carga.  
  
Transponde  
Identificador automático que transmite informações para um sistema computadorizado.  
  
Transponder  
Identificador automático que transmite informações para um sistema computadorizado.  
  
Transponder em radiofreqüência (radiofrequency transponder)  
Operado da mesma forma que as etiquetas de segurança (com em mercadorias), transmite 
informações quando próximo de um sistema de radiofreqüência.  
  
Transportador contínuo portátil (portable conveyor)  
Tipo de transportador portátil que possui suportes para a sua mobilidade.  
  
Transportador Estrangeiro de Trânsito Internacional – TET  
É o transportador estrangeiro autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestre - ANTT a 
efetuar trânsito com origem ou destino no exterior, obrigatoriamente por via terrestre. Deve possuir 
licença cadastrada no sistema. 
 
Transportador Nacional de Trânsito Internacional – TNT  
É o transportador nacional autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre - ANTT a 
efetuar o trânsito com a origem ou destino no exterior, obrigatoriamente por via terrestre. Deve 
possuir licença cadastrada no sistema. 
 
Transportador Nacional de Trânsito Nacional – TNTN  
É aquela que efetua trânsito apenas em território nacional, por qualquer via de transporte, e deve 
apresentar garantia dos trânsitos solicitados, exceto nas situações previstas na legislação.  
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Transportadora (carrier)  
Empresa responsável pelo transporte de um ponto a outro. 
 
Transportadora comum (common carrier)  
Empresa que transporta mercadorias em troca de remuneração.  
  
Transportadora de carga geral (general commodity carrier)  
Transportadora de carga geral. 
  
Transporte acompanhado (accompaned transport)  
Utilização de outro tipo de modal no transporte rodoviário, acompanhado de motorista.  
  
Transporte aéreo (airway transportation)  
Movimentação de pessoas ou produtos por via aérea (aviões, helicópteros, balões, dirigíveis, etc.).  
  
Transporte aquaviário (waterway transportation)  
Movimentação de pessoas e mercadorias por via fluvial ou marítima. 
  
Transporte combinado (combined transport)  
Transporte intermodal, sendo que a maior parte da jornada é feita por via ferroviária, fluvial ou 
marítima e o início ou final da operação por via rodoviária (trajeto mais curto possível). Pode ser 
ainda o transporte de um veículo por outro (piggy back), como uma carreta por um vagão 
ferroviário ou ferryboat.  
  
Transporte contínuo extensível (accordion roller conveyor)  
Uso de estrutura flexível, que pode ser estendida ou reduzida, no transporte contínuo de roletes.  
  
Transporte coordenado (coordinated transportation)  
Operação de embarque, feita com dois ou mais transportadores de diferentes tipos.  
  
Transporte de artigo perigoso (ADR - articles dangereux de route)  
Acordo europeu sobre transporte rodoviário internacional de produtos perigosos. 
  
Transporte de bagagens  
Condições em que se realiza o transporte. Variante do transporte de encomendas. Compreende-se o 
transporte do excedente do permitido ao viajante levar em seu poder no próprio carro de 
passageiros.  
  
Transporte dutoviário (pipeline transportation)  
Movimentação de fluidos, líquidos e gasosos pela tubulação. 
  
Transporte e seguro pago até (carriage and insurance paid to – CIP)  
Pagamento antecipado de frete e seguro por parte do vendedor. Os valores serão cobrados do 
destinatário somente depois da entrega das mercadorias. 
  
Transporte ferroviário (railway transportation)  
Movimentação de pessoas, produtos e matérias-primas por ferrovia. 
 
Transporte inteligente (inteligent transportation)  
Sistema que atende às exigências de entrega (programado de acordo com as reais exigências e 
necessidades). 
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Transporte intermodal (intermodal transport)  
É o transporte realizado por meio de dois ou mais modais de transporte de forma eficiente, com 
mínimas resistências de movimento contínuo de bens e equipamentos de transporte de origem até o 
destino. A prática da intermodalidade pressupõe a existência de infra- estrutura (terminais, portos, 
aeroportos e aduanas) quanto os modais aos quais atendem.  
 Transporte multimodal (multimodal transport)  
É um conceito institucional que envolve a movimentação por dois ou mais modais de transporte, 
sob um único operador de transporte, o qual é emitido um só Conhecimento por um Operador de 
transporte Transporte Multimodal o OTM, que assume diante do embarcador total responsabilidade 
pela operação, desde a origem até o destino final.  
  
Transporte pago até (carriage paid to – CPT)  
Modalidade na qual o comprador paga o frete do carregamento para o destino.  
  
Transporte rodoviário (roadway transportation)  
Movimentação de pessoas e mercadorias por rodovias.  
  
Transporte vaivém (shuttle service)  
Transporte de ida e volta em rota curta.  
  
Transteiner  
Equipamento de pórtico destinado à movimentação horizontal de contêineres, transportando-os de 
um para outro ponto do pátio de contêineres. Pode ser montado sobre pneus ou linha férrea.  
  
Trava de Câmbio  
Operação em que o exportador financia uma instituição financeira, isto é, fecha câmbio e não pega 
o adiantamento em moeda nacional. O exportador é remunerado na trava de câmbio.  
  
Treinamento no local de trabalho (on the job training – OJT)  
Aquisição de conhecimento sobre uma atividade na prática. 
 
TRF  
Técnico da Receita Federal. 
  
Tribunal de Contas  
Tribunal, no âmbito da administração das finanças públicas, encarregado do controle das contas das 
coletividades locais. 
  
Trimmed  
Arrumação da carga a granel, por meio do espalhamento para ser nivelada, que ocorre em navios 
graneleiros.  
  
TRIPS - Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights (Acordos Sobre Aspectos Relativos 
ao Comércio dos Direitos à Propriedade Industrial)  
Refere-se aos objetivos de proteção e propriedade intelectual e às medidas para tornar efetivas essa 
proteção, as disputas multilaterais e os ajustes internacionais. A Rodada Uruguai do GATT que 
criou a OMC dedica parte de suas conclusões a esse assunto no ponto dedicado aos agreements 
(acordos). 
 
Troca de ferramentas em minuto simples (single minute exchange of die – SMED)  
Redução para 10 minutos de todos os tempos de setup. 
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Tronco (trunk)  
Interligação mútua de dois hubs.  
  
TTE - Tonelagem de Tração Estática  
É a medida da capacidade da embarcação.  
  
Twist-lock  
Trava de fixação do contêiner.  
  

Ubiqüidade (ubiquity)  
Propriedade ou estado de ubíquo ou onipresente. No caso de comércio exterior, o termo significa 
matéria-prima encontrada em todo lugar.  
  
UCC - Uniform Commercial Code  
Código comercial dos EUA. O seu artigo 5º regulamenta as operações com cartas de crédito 
naquele país.  
  
UCC - Uniforme Code Council  
Administrador do sistema de código uniforme de produto (UPC) nos Estados Unidos.  
  
UE - União Européia  
Tratado de Roma, de 1960, em que foi formalizada a criação da União Européia (inicialmente com 
o nome de C.E - Comunidade Européia). A U.E. foi criada para ser uma área de União Aduaneira 
(U.A), sendo que o nível de integração dessa união aduaneira já levou à criação de um moeda única: 
o Euro. Porém, nem todos os 25 países membros da U.E. aderiram à nova moeda. 
  
UEN - Unidade Estratégica de Negócio (strategic business unit)  
Divisão das atividades de uma empresa, com operação independente, com resultado, estratégia e 
gestão distintos.  
  
UEPS - Último a Entrar, Primeiro a Sair (last in first out – lifo)  
Controle de materiais, no qual se utiliza primeiro os itens mais novos do estoque.  
  
UF DE ENTRADA - ZONA PRIMÁRIA  
Código da Unidade de Federação de entrada da mercadoria.  
  
UF DO DOMICÍLIO FISCAL - ZONA SECUNDÁRIA  
Código da Unidade da Federação do endereço do importador.  
  
UF ZONA PRODUTORA  
Sigla do Estado produtor da Mercadoria. Formato: XX. 
  
Umland  
Compreende o ambiente físico portuário, ou seja, o porto em si, suas instalações, tarifas e a 
qualidade dos serviços que presta. 
  
Unctad - United Nations Conference on Trade and Development (Conferência das Nações Unidas 
sobre o Comércio e o Desenvolvimento)  
Órgão permanente das Nações Unidas - criado em 1964, a UNCTAD/CNUCED conta, atualmente, 
com a participação de 188 Estados membros. Contribui para a redução dos desequilíbrios e das 
desigualdades na economia mundial, designadamente por meio do comércio internacional, o qual 
constitui, para essa organização, um importante instrumento a serviço do crescimento econômico 
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especialmente nos países em vias de desenvolvimento (PVD). Os trabalhos da UNCTAD têm 
especial incidência nas seguintes áreas: análise do impacto dos acordos da OMC relacionados com 
o comércio e o desenvolvimento econômico, especialmente nos PVD, e a contribuição para a 
expansão do comércio internacional, sobretudo entre os PVD e outros países com níveis mais 
baixos de desenvolvimento. Desde a sua formação, a UNCTAD ocupa-se de um conjunto 
diversificado de temas como a política comercial (que inclui as áreas de concorrência, ambiente e 
serviços); os produtos de base (café, madeira tropical, e açúcar, entre outros), a eficácia comercial 
(harmonização dos procedimentos alfandegários, estabelecimento de pontos de contato "Trade 
Points"), e questões macro-econômicas e financeiras. Acordos Derivados - Entre as várias 
negociações feitas no âmbito da UNCTAD contam-se: vários acordos internacionais sobre produtos 
de base, a adoção, em 1971, do Sistema de Preferências Generalizadas (SPG), por meio do qual os 
países desenvolvidos concedem aos PVD um tratamento preferencial para as suas exportações; a 
criação, em 1976, do Fundo Comum dos Produtos de Base, instituição financeira multilateral em 
vigor desde 1989. Tem como objetivos a melhoria da cooperação internacional na área dos produtos 
de base, o apoio a projetos de investigação e desenvolvimento, e a facilitação da conclusão e do 
funcionamento dos diversos acordos internacionais; Acordo sobre o Sistema Global de Preferências 
Comerciais (GSTP), 1989, entre os PVD; para uma coordenação conjunta dos trabalhos nessa área 
foi igualmente criado em 1964, com o então Acordo do GATT, o Centro de Comércio Internacional 
UNCTAD/WTO, responsável pela implementação dos projetos de cooperação técnica relacionados 
com a promoção do comércio nos PVD, nos PMA e nos países de economia em transição. 
  
Underwriters  
Instituições financeiras altamente especializadas em operações de lançamento de ações no mercado 
primário.  
  
UNESCO - United Nations Educational, Science and Cultural Organization (Organização das 
Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura)  
A Unesco foi criada em 16 de novembro de 1945, para promover a paz e os direitos humanos com 
base na solidariedade intelectual e moral da humanidade. É uma das agências das Nações Unidas 
para incentivar a cooperação técnica entre os Estados membros. No ano da sua criação, o mundo 
acabara de experimentar a maior catástrofe de sua história: a Segunda Grande Guerra Mundial. Os 
representantes dos países aliados, percebendo a importância e o alcance da cooperação intelectual 
entre os povos, decidiram criar uma organização para ser um sistema de vigilância e alerta, em 
defesa da paz, da solidariedade e da justiça. Como declara o ato constitutivo de sua criação, “se as 
guerras nascem na mente dos homens, é na mente dos homens que devem ser erguidas as defesas da 
paz”. Essa frase, que se tornaria antológica, passou a presidir a trajetória de lutas da Unesco, que já 
passa de meio século. Se é no espírito das pessoas que se devem construir os alicerces da 
solidariedade, a cooperação intelectual constituiu-se desde os primórdios em um dos eixos centrais 
de sua atuação. Não uma cooperação desvinculada dos problemas sociais que o mundo enfrenta, 
mas uma cooperação capaz de oferecer uma contribuição efetiva aos países membros em suas 
políticas de promoção do desenvolvimento da educação, da ciência e da cultura, como forma e 
estratégia de progresso da cidadania e do bem-estar social. 
  
União Aduaneira  
É uma área de integração comercial na qual todos os países membros renunciam às suas políticas 
próprias de comércio exterior, na tentativa de fazer uma Tarifa Externa Comum, uma moeda única 
e, num futuro distante, transformar-se num bloco como se fosse um país único. Exemplo de UA: 
União Européia e MERCOSUL.  
  
Unidade Aduaneira Jurisdicionada  
É a unidade da SRF que jurisdiciona, para fins de fiscalização dos tributos incidentes sobre o 
comércio exterior, o domicílio da matriz da empresa.  



 

 204 

Unidade comercializada do produto da exportação e/ou da importação  
A unidade pode ser expressa em quilograma, metro quadrado, unitário, etc.  
  
Unidade de carga  
É a parte do equipamento de transporte adequada à unitização de mercadorias a serem 
transportadas, passível de fácil transferência e movimentação durante o percurso e em todas as 
modalidades de transporte utilizadas. Nesse sentido, os contêineres são considerados unidades de 
carga.  
 
Unidade de carga padrão (standard cargo unit)  
Unidade com uma quantidade predeterminada de produtos de determinado tipo, considerada para 
estocagem ou transporte. 
  
Unidade de destino  
É a unidade da SRF que tem jurisdição sobre o local de destino e na qual se processa a conclusão da 
operação de trânsito aduaneiro.  
UNIDADE DE MEDIDA PADRÃO  
Código da Unidade de Medida Padronizada da mercadoria importada para efeito de Estatística. 
  
Unidade de origem  
É a Unidade da SRF que tem jurisdição sobre o local de origem e na qual se processa o despacho 
para trânsito aduaneiro. 
  
Unidade de previsão da demanda (demand forecasting unit)  
Item, grupo ou subgrupo de classificação dos produtos para resolver o trade-off entre a acuracidade 
da previsão e o grau de especificidade (detalhe), com base em dados como grupo de demanda, tipo 
de cliente, região, canal de vendas.  
  
Unidade de processamento (processing unit)  
Menor item de processamento no planejamento e sinalização inerentes à produção (uma máquina, 
um funcionário ou a combinação de ambos). 
  
Unidade de transmissão remota (UTR)  
Equipamento do sistema de transmissão de dados que faz a interface entre os equipamentos de 
campo e o CCO.  
  
Unidade de transporte intermodal (intermodal transport unit – ITU)  
Contêineres, recipientes intercambiáveis e semi-reboques para transporte intermodal.  
  
Unidade equivalente a quarenta pés (forty foot equivalent unit – FEU)  
Unidade de medida equivalente a um contêiner de expedição de 40 pés.  
  
Unidade equivalente a vinte pés (twenty foot equivalent unit)  
Unidade de medida equivalente a um contêiner intermodal padrão de 20 pés. 
Unidades de perfuração de poço de petróleo offshore  
São de dois tipos principais: auto-elevatórias, que se apóiam no leito do mar para perfurar, e os 
navios-sonda ou unidades semi-submersíveis, que perfuram flutuando. As auto-elevatórias são 
assim chamadas por que flutuam e são levadas ao local escolhido com suas enormes pernas 
retraídas. No local, descem as pernas até o fundo do mar e erguem o casco para fora da água. Isso 
resulta numa plataforma de perfuração estável, protegida de muitos dos piores efeitos do mar e do 
vento. Por se apoiarem no fundo do mar, essas unidades se limitam a operar em lâminas d'àgua de 
até no máximo cerca de 150 metros.  
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Unitização (unitizing)  
Tp. É o ato de juntar as mercadorias em lotes-padrões, facilitando seu manuseio e transporte 
multimodal e agilizando a movimentação, ou seja, a conversão de diversas unidades de carga 
fracionada em apenas uma, para estocagem e movimentação por meio de contêineres intermodais 
e/ou paletes. São exemplos de utilização: a paletização, que é o acondicionamento da carga em 
paletes (estrados de madeira) e a contêinização (acondicionamento em contêineres).  
  
Unstuffing  
Desova de contêiner. O mesmo que stripping. 
  
URF  
Unidade da Secretaria da Receita Federal.  
 
URF DE DESPACHO  
Código da Unidade da Receita Federal responsável pela execução dos procedimentos necessários ao 
desembaraço aduaneiro da mercadoria importada. 
  
URF DE ENTRADA - ZONA PRIMÁRIA  
Código da URF, conforme a tabela "órgãos da SRF", administrada pela SRF, que jurisdiciona o 
local de entrada da mercadoria no país. 
  
URF DO DOMICÍLIO FISCAL DO IMPORTADOR - ZONA SECUNDÁRIA  
Código da URF, conforme a tabela "órgãos da SRF", administrada pela SRF que jurisdiciona o 
domicílio fiscal do importador.  
  
URR 525  
V. Publicação 525.  
  
Usura  
Prática que consiste em cobrar taxas de juros superiores às habituais ou às permitidas por lei, por 
ocasião de um empréstimo.  
  
Utilidade  
Qualidade daquilo cujo uso é apreciado pelo agente econômico. A noção de utilidade é uma das 
noções elementares da economia, como a de valor, seu conteúdo, porém, tem sido analisado de 
modo diverso por sucessivas teorias, sendo seu vínculo com o valor diferentemente apreciado.  
  
Utilidade do local (place utility)  
Utilidade do local.  
  
Utilização  
É a conversão de diversas unidades de carga fracionada por uma única unidade, para fins de 
movimentação e armazenagem. A utilização pode ser realizada por meio de contêineres 
intermodais, paletes, caixas coletivas, etc. 
 

VA - VINCULAÇÃO DO IMPORTADOR COM EXPORTADOR  
Indicativo de vinculação entre o comprador e o vendedor. 
  
Vagão requisitado  
Vagão posto à disposição do expedidor a seu pedido. A requisição do vagão assegura o transporte 
logo após o fornecimento do veículo. O expedidor que possuir carga suficiente para lotar um dos 
vagões dos tipos existentes na estrada poderá requisitá-lo, obrigando-se, porém, ao pagamento dos 
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fretes pela lotação do vagão ou mínimo de lotação estabelecido, mesmo que não faça uso total, pois, 
nesse veículo, a estrada não colocará outras expedições. O transporte em vagão requisitado é, em 
geral, mais rápido que o de pequenas expedições, pois estas são transportadas em vagões coletores 
ou ficam, às vezes, nos armazéns, aguardando a formação de carga suficiente para lotar um veículo. 
O transporte em vagões completos, por serem feitos em maiores partidas, gozam da tarifa de 
lotação, isto é, de tarifa mais baixa em relação à estabelecida para as pequenas expedições. 
 
Vagões coletores  
Vagões que trafegam em determinados trechos para coletar as pequenas expedições de mercadorias 
e animais, despachadas em estações de pouco movimento. 
  
Vagões tanques particulares (capacidade fracionada)  
Devendo ser respeitada como limite a lotação do vagão, no caso de capacidade fracionada, o 
arrecadamento de peso só pode ser feito até o limite dessa capacidade, o que muitas vezes significa 
dispensar o arredondamento. Diz respeito à lotação de certos vagões-tanques que não é apresentada 
em toneladas inteiras, como acontece com os demais tipos de vagões de cargas.  
 
Vagonete  
Tipo de trole usado nos trabalhos de terra. É provido de estrado e caixa, sem tampa, em que se 
carrega terra e outros materiais. 
  
Valeta  
Vala de pequena seção transversal que coleta e escoa águas superficiais. 
  
Valeta de aterro  
Valeta construída na plataforma em aterro.  
  
Valeta de corte  
Valeta construída na plataforma em corte.  
  
Valeta de proteção (linha de contorno)  
Valeta construída no lado do montante do corte, pouco além da crista ou no pé do aterro.  
  
Validade de um produto  
SPAN style = mso-bidi-fon. 
  
Valor (value)  
Representa a satisfação de necessidades e desejos do consumidor proporcionada pelo produto ou 
serviço prestado. 
  
Valor Aduaneiro  
Base de cálculo do Imposto de Importação II.  
  
VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA  
Valor aduaneiro total das mercadorias objeto do despacho, expresso em dólar dos EUA.  
  
Valor Agregado  
Imposto indireto de consumo, cobrado sobre a parte incremental dos custos incidentes na produção 
e distribuição desses bens. Na cadeia de produção, o imposto pago é recuperado na operação de 
venda.  
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Valor agregado (added value)  
Contribuição de operações para a utilidade e o valor final de um produto ou serviço.  
  
Valor CIF  
Valor do produto com frete e seguro. 
  
Valor de serviço (value of service)  
Cobrança na base do tráfego, ao contrário da cobrança pelo custo do serviço. 
 
Valor declarado (declared value)  
Valor da carga, declarado e assumido pelo embarcador. 
  
Valor econômico agregado (economic value added – EVA)  
Lucratividade de uma operação sobre o custo total dos ativos (custos de operação, inventário, etc.).  
  
Valor FOB  
Valor do produto sem frete (valor da mercadoria no porto de origem) e sem seguro. 
 
VALOR FRETE - MOEDA NEGOCIADA  
Valor do custo de transporte internacional da adição, determinado por rateio ou informado 
diretamente pelo importador, segundo o tipo de DI. 
 
Valor Nominal  
É o valor da ação mencionado na carta de registro de uma empresa.  
  
Valor total de relacionamento (total value relationship)  
Relacionamento entre o comprador e o vendedor de um determinado produto ou serviço para 
inovação dos itens negociados; junção da cadeia de abastecimento de duas empresas para 
competição com outras pelos mesmos clientes. 
  
VALOR TRIBUTÁVEL  
Valor aduaneiro total das mercadorias objeto do despacho, expresso em moeda nacional do 
importador.  
  
Valoração  
Valor considerado como base fiscal para o recolhimento do imposto em uma alfândega; base de 
cálculo dos impostos. 
  
Valores Disponíveis  
Conjunto da liquidez ou dos títulos de crédito da empresa que podem ser rapidamente convertidos 
em moeda.  
  
Valorização do estoque (inventory valuation)  
Tratamento contábil para o valor do estoque para se determinar o custo dos produtos vendidos. 
  
VAN's (Value Added Network) - Rede de Valor Agregado  
Valida a estrutura dos arquivos enviados por EDI - Intercâmbio de Dados Eletrônicos. 
  
Vão (slot)  
Uma posição do palete no sistema de estocagem ou para uma única unidade de estoque.  
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Vão em estrutura (rack unit clearance)  
Espaço para a movimentação de unidades estocadas em prateleira ou porta-paletes.  
Vareta  
Peça de metal ou madeira ajustada nos fios de arame de cerca para mantê-los convenientemente 
espaçados no painel.  
  
Variante  
1. Trecho de linha construído posteriormente para encurtamento, retificação, melhoria de condições 
técnicas (rampas, curvas, etc.), ou desafogo de parte do traçado. Destaca-se em certo ponto da linha 
primitiva, para retomá-la mais adiante. Há variantes que são construídas apenas em caráter 
provisório. 2. Alteração apreciável introduzida no traçado existente ou projetado. 
  
Variante provisória  
Variante de caráter de emergência e transitória.  
  
Variável  
Grandeza suscetível de variar de maneira própria ou em função de outras variáveis. Em estatística 
descritiva, característica quantitativa, discreta ou contínua. 
  
Variedade (mix)  
Diferentes composições ou combinações de produtos de uma oferta (linha de produtos, demanda ou 
carteira). 
 
Veículo automaticamente guiado (automated guided vehicle – AGV)  
Sistema que, na movimentação, encaminha materiais, posicionando-os em destinos 
predeterminados, sem intervenção do operador. 
 
Veículo guiado a laser (lase guide vehicle – LGV)  
Tipo de AGV controlado por raio laser. 
 
Veículos operados remotamente offshore  
Para trabalhos em todas as profundidades, com dispositivos para conectar, controlar e manipular os 
diversos componentes submarinos do campo.  
  
Velocidade comercial do trem  
Correspondente à média do tempo gasto para percorrer a distância entre dois pontos, inclusive o 
tempo de parada nas estações intermediárias.  
  
Velocidade de regime de uma locomotiva  
Velocidade média, normal, mantida para desenvolver o esforço médio de tração.  
  
Velocidade do estoque (inventory velocity)  
Velocidade da movimentação dos estoques (exemplo, do recebimento para a expedição) em 
determinado ciclo. 
  
Velocidade limitada  
Velocidade máxima permitida em um determinado trecho. 
 
Velocidade máxima autorizada  
Velocidade máxima permitida, indicada no horário ou nas instruções especiais.  
  
 



 

 209 

Velocidade nós  
É a velocidade da embarcação.  
  
Velocidade reduzida  
Velocidade determinada para casos especiais, geralmente inferior a 30 Km/h.  
  
Velocidade restrita  
Velocidade que permite parar dentro da metade do campo de visão. Quando o Sistema de Bloqueio 
Automático/CTC ou as Regra de Travamento Sincronizado exigirem a circulação com velocidade 
restrita, tal circulação será levada a efeito de modo a permitir a parada do trem dentro da metade do 
campo de visão, bem como a parada antes de uma chave virada em posição contrária. 
  
Venda bruta (gross sale)  
Importância total faturada durante o período fiscal.  
  
Venda casada  
Prática comercial que consiste em vender determinado produto ou serviço somente se o comprador 
estiver disposto a adquirir outro produto ou serviço da mesma empresa. Em geral, o primeiro 
produto é algo sem similar no mercado, enquanto o segundo é um produto com numerosos 
concorrentes, de igual, ou melhor, qualidade. Dessa forma, a empresa consegue estender o 
monopólio (existente em relação ao primeiro produto) a um produto com vários similares. A mesma 
prática pode ser adotada na revenda de produtos com grande procura, condicionada à venda de 
outros de demanda inferior. É uma prática condenada pelo Código de Defesa do Consumidor, 
passível de multa se comprovada. 
 
Venda direta (outlet)  
Cliente direto ou indireto na distribuição.  
 
Ventilated - Container ventilado  
Próprio para o transporte de mercadorias que necessitam de ventilação. 
  
Ventilated-Container (contêiner ventilado)  
Contêiner próprio para o transporte de mercadorias que necessitam de ventilação. 
 
Verificação de locação (location checking)  
Verificação sistemática e física do estoque do armazém comparada com os registros de localização 
para garantir a acuracidade. 
  
Verificação focalizada (spot check)  
Inspeção em estoque ou expedição com inspeção por meio da amostragem, ou seja, apenas um 
percentual do número total de embalagens ou itens recebidos é inspecionado. 
 
Vertente  
Divisor de águas: linha de vertentes ou linha divisória de águas. Dorso: é a superfície convexa 
formada por duas vertentes da mesma montanha, contra-forte ou espigão, pela qual passa a linha 
divisória de águas. É a superfície das montanhas por onde descem as águas. Linha, nos pontos mais 
elevados, onde as vertentes da mesma montanha, contraforte ou espigão, se encontram. No primeiro 
caso, chamada cumeada, nos dois últimos, crista. 
 
Via de gaveta  
Via necessária, geralmente derivada de desvio de cruzamento e destinada à derivação de outros 
desvios de pátio (desvios de gaveta).  
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Via férrea (via)  
Duas ou mais fiadas de trilhos assentados e fixados paralelamente sobre dormentes, de acordo com 
as bitolas, constituindo a superfície de rolamento. 
  
Via férrea aberta  
Aquela cuja distância entre as faces dos boletos excede a bitola da via.  
  
Via férrea acessória  
Desvio de qualquer natureza, pera, triângulo da reversão, ramais de serviço ou particulares e, de 
modo geral, qualquer via não integrante da via principal. 
  
Via férrea arriada  
Aquela cuja superfície de rolamento de um dos trilhos ou de ambos acha-se muito abaixo do greide 
da via.  
  
Via férrea choqueada (golpeada)  
Aquela que por defeito de nivelamento e alinhamento causa fortes abalos aos trens em marcha.  
  
Via férrea deformada ou desnivelada  
Aquela cuja superfície de rolamento está fora de posição em perfil.  
  
Via férrea dupla  
Aquela que é formada de duas vias férreas, geralmente paralelas.  
  
Via férrea elástica  
Aquela em que o trilho (ou barra de trilho) é fixado ao dormente por fixação duplamente elástica.  
  
Via férrea ensarilhada  
Aquela em que a fuga da via se apresenta com sinuosidade.  
  
Via férrea laqueada  
Aquela que, aparentando nivelamento correto, desnivela-se com a passagem do trem, em 
conseqüência de falso apoio do dormente, e volta em seguida à posição anterior. 
  
Via férrea mista  
Aquela com mais de duas fiadas de trilhos. 
  
Via férrea múltipla  
Aquela que é constituída de várias vias férreas, em geral paralelas. 
  
Via férrea permanente  
Conjunto de instalação e equipamentos que compõem a infra e a superestrutura da ferrovia. 
  
Via férrea principal  
Via férrea que liga estações e transpõe pátios em que os trens, em ordem de marcha, circulam com 
horários, licença ou sinais de bloqueio.  
  
Via férrea rígida (via férrea cravada ou via férrea clássica)  
Aquela em que o trilho (ou barra de trilho) se solidariza ao dormente diretamente por grampo ou 
tirefão.  
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Via férrea semi-elástica  
Aquela em que o trilho (ou a barra do trilho) se fixa ao dormente por fixação simplesmente elástica.  
  
Via férrea singela  
Aquela que é formada por uma única via. 
  
Via permanente  
Abrange toda a linha férrea, os edifícios, as linhas telegráficas, etc.  
  
Via singela  
Movimentação de trem na qual a viagem de ida e volta é realizada pela mesma via. 
  
Viadutos  
Obra de arte (engenharia) de grande altura, que transpõe vales ou grotas, em substituição a aterros 
de elevado volume, cuja feitura não seja técnica ou economicamente aconselhável.  
  
Viagem de mão única (one-way trip)  
Movimento de uma carga do expedidor ao receptor. 
  
Viagem de retorno (backhauling)  
Movimento de retorno de um meio de transporte.  
  
Viagem Internacional  
É um dos itens que compõem a conta de serviços. Do lado da despesa, são registrados os gastos de 
turistas brasileiros no exterior com passagens, cartões de crédito, hospedagem e ainda dólares 
levados para viagens. Do lado da receita, são contabilizadas as mesmas despesas que os turistas 
estrangeiros realizam no Brasil.  
  
Vício próprio ou intrínseco  
Condição natural de certas coisas que as tornam suscetíveis de se destruir ou avariar sem 
intervenção de qualquer causa externa. 
 
Vício próprio ou intríseco  
Condição natural de certas coisas que as tornam suscetíveis de se destruir ou avariar sem 
intervenção de qualquer causa externa.  
  
Vida de prateleira (shelf life)  
Tempo em que um item pode ser mantido em estoque antes de tornar-se inadequado ao uso. 
 
Vida econômica (economic life)  
Tempo de aquisição e instalação até a retirada e disposição que o proprietário espera ter para 
determinado equipamento. 
 
Viés ou Erro sistemático  
Distorção sistemática entre a medida de uma variável estatística e o valor real da grandeza a 
estimar. A introdução de um viés no cálculo estatístico pode estar ligada à tanto pela imperfeição ou 
deformação da amostra que serve de base para a estimativa, quanto ao próprio método de avaliação. 
 
Vinculação de Câmbio  
É o ato de informar no contrato de câmbio o número do RESD-DDE ou DI o número de contrato de 
câmbio, o valor a ser aplicado, cobrindo em ambos os casos a totalidade da operação. Essa 
vinculação é feita via SISCOMEX, de modo que o valor total da operação deverá ser o valor total 
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das somas dos contratos, ou valor total de um contrato, ou ainda, o valor parcial de um contrato, 
mas que cubra o valor da operação. Poderá ser feita de duas formas: Exportação: vinculando o 
contrato de câmbio de compra no RE/SD-DDE, ou, vinculando o RE/SD-DDE no contrato de 
câmbio de compra. Importação: vinculando o contrato de câmbio de venda na DI, ou, vinculando a 
DI no contrato de câmbio de venda. 
 
Virtual  
Inexistente fisicamente; não tangível.  
 
Vistoria Aduaneira  
Destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de extravio de mercadoria estrangeira entrada no 
território aduaneiro, e a identificar o responsável, apurando-se o crédito tributário dele exigível. 
  
Vistoria de Sinistro  
Inspeção efetuada por peritos habilitados após o sinistro, de modo a verificar e estabelecer os danos 
ou prejuízos sofridos pelo objeto segurado.  
  
VMLD  
Valor da Mercadoria no Local de Descarga.  
 
VMLDE  
Valor da Mercadoria no Local de Descarga. É o valor da mercadoria no local de embarque para fins 
estatísticos, acrescido dos valores do custo do transporte internacional e do seguro internacional, 
expresso em moeda nacional do importador.  
  
VMLE - (Tipo FOB) - Moeda Nacional - Moeda Negociada.  
Valor da Mercadoria no Local de Embarque, expresso na moeda nacional do importador (Real). 
  
Volatilidade  
Indica as oscilações das cotações de um título em determinado período. Sensibilidade da cotação de 
uma ação ou de um portfólio às variações das cotações à bolsa.  
  
Volume do lastro  
Quantidade do material de lastro em metros cúbicos por metro de via. 
  
Volume para expansão (ullage)  
Espaço livre entre o líquido de um tambor ou tanque, em percentual da capacidade total; volume 
utilizado para deixar espaço para eventual expansão do líquido.  
 
Vorland  
Significa o maior ou menor afastamento de um porto em relação às principais rotas de navegação ou 
sua área de abrangência marítima e influencia, igualmente, a escolha do armador. 
 
VPN - Virtual Private Network  
Termo usado para se referir à construção de uma rede privada utilizando redes públicas, como a 
internet, como infra-estrutura. Esses sistemas utilizam criptografia e outros mecanismos de 
segurança para garantir que somente usuários autorizados possam ter acesso à rede privada e que 
nenhum dado será interceptado enquanto estiver passando pela rede pública. 
  
VUC - Veículo Urbano de Cargas  
Caminhão de pequeno porte, com dimensões, tipos e abertura de portas adequadas para a 
distribuição em regiões de grandes centros, com máximas restrições ao tráfego.  
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VULD  
Valor Unitário da Mercadoria no Local da Descarga.  
  
VULE  
Valor Unitário da Mercadoria no Local de Embarque.  
  

XML²  
A SITA normaliza dados do setor de viagens para o XML porque é flexível, fácil de entender e de 
manipulação simples, utilizando-se ferramentas modernas de programação. 
 
XML³  
Metalinguagem com regras para a construção de outras linguagens para a troca de informações, 
permitindo que o usuário crie seus próprios identificadores (tags). Estes podem ser estendidos para 
a descrição de números e tipos de informação inseridos em documentos. 
  

Waiver  
Documento emitido pelo DEFMM - Departamento do Fundo da Marinha Mercante, para que as 
mercadorias importadas com benefícios governamentais possam ser transportadas em navio 
estrangeiro na falta de navio de bandeira nacional. 
 
WAP - Wireless Application Protocol  
Maneira simples de prover informações da internet em equipamentos móveis (telefone celular, por 
exemplo), dotados de pequenas telas.  
  
Weight list  
Lista de peso. 
  
Wharfage ou taxa de atracação  
Taxa cobrada pela administração de um porto para utilização do mesmo, nas operações que 
envolvem atracação, carga, descarga e estocagem nas docas e armazéns ligados ao porto. 
  
WIPO - World Intellectual Property Organization Organização Mundial da Propriedade Intelectual  
Uma das Agências especializadas das Nações Unidas, com sede em Genebra, Suíça, responsável 
pela promoção da proteção à propriedade intelectual (copyrights, marcas comerciais, patentes) no 
mundo, junto aos países membros da ONU. Criada em 1967, começou a operar em 1970 e tornou-se 
uma agência especializada da ONU em 1974. 
  
WMS - Warehouse Management System  
Sistema de Gerenciamento de Armazém.  
  
Workflow  
Fluidez da informação de forma rápida e organizada, conforme seqüência pré-estabelecida. 
  
World Bank - Banco Mundial  
Sediado em Washington, é o principal organismo multilateral internacional de financiamento do 
desenvolvimento social e econômico, formado por 181 países, com o objetivo de aumentar a renda 
e a produtividade dos países pobres e erradicar a pobreza existente neles. Seu braço principal é o 
Bird. Composto por cinco organizações: o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), a Corporação Financeira 
Internacional (IFC), a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (AMGI) e o Centro 
Internacional para Acerto de Disputas de Investimento (CIADI). Além de financiar projetos, o 
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Banco Mundial também oferece sua grande experiência internacional em diversas áreas de 
desenvolvimento. Um dos pilares do desenvolvimento social e econômico mundial desde a Segunda 
Guerra, o Banco Mundial é a única agência supranacional de financiamentos com presença e 
impacto globais. Sua ação visa a angariar fundos nos mercados financeiros internacionais para 
combater a pobreza por meio do financiamento de projetos nos países em desenvolvimento. 
Também ajuda a atrair investimentos privados através de co-investimentos, garantias e seguros de 
risco político. Oferece aconselhamento econômico e técnico aos países membros. Concede a cada 
ano quase U$16 bilhões em empréstimos aos países clientes. Usa seus recursos financeiros, 
funcionários altamente qualificados e uma extensa base de conhecimentos para ajudar cada país em 
desenvolvimento a trilhar um caminho de crescimento estável, sustentável e eqüitativo e, assim, 
lutar contra a pobreza.  
  
www (World wide web)  
Internet, rede que interliga indivíduos e negócios em todo mundo. 
  

Y 
 

Z-Bond  
Antenas na via permanente com a função de enviar os sinais de código para os trens. 
 
ZFM - Zona Franca de Manaus  
Área de livre comércio de importação e de exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida 
com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário 
dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e 
da grande distância que se encontram os centros consumidores de seus produtos.  
ZFM-PE  
Zona Franca de Manaus-Produto Estrangeiro.  
  
ZFM-PI  
Zona Franca de Manaus-Produto Industrializado.  
  
Zona de atividade logística (LAZ - logistic activity zone)  
Zona da área portuária onde são realizadas operações de transporte e logística.  
  
Zona de Livre Comércio  
Conjunto de países que organizam entre si a livre comercialização das mercadorias produzidas nos 
seu territórios. 
 
Zona de livre comércio (free trade zone)  
Parte de território onde qualquer produto introduzido é considerado isento de taxas e tarifas de 
importação.  
  
Zona de manobra (ZM)  
Áreas ao longo da via principal que possibilitam automatizar as manobras de retorno. 
 
Zona de Vigilância Aduaneira  
Área estabelecida na orla marítima ou faixa de fronteira sujeita a exigências fiscais, proibições, 
restrições à existência de mercadorias, sua circulação, bem como pessoas e veículos. A sua 
abrangência pode ser geral ou específica (medidas particulares, com vigência temporária) e a 
motivação é a proximidade de portos ou ancoradouros naturais, etc. 
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Zona Franca  
Área de um país onde, por decisão dos governantes, são permitidas reduções alfandegárias e, 
freqüentemente, concedidos benefícios fiscais, por certo período de tempo. 
  
Zona Monetária  
Conjunto constituído em surgimento a um acordo formal ou em conseqüência de um estado de fato, 
por um grupo de países ou territórios, que observam regras particulares nas suas relações 
monetárias e conferem à moeda principal desses países um papel essencial nos pagamentos internos 
da zona e com resto do mundo.  
  
Zona Primária  
É o ponto de passagem obrigatória por onde todas as mercadorias e veículos devem entrar no país 
ou dele sair. São pontos exclusivos de entrada e saída de veículos e mercadorias, com controle 
aduaneiro permanente e ostensivo, compreende: área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua, 
ocupada pelos portos alfandegados; área ocupada pelos aeroportos alfandegados; área adjacente aos 
portos de fronteiras alfandegados.  
  
Zona Secundária = ZS  
Compreende a parte restante do território aduaneiro não correspondido pela zona primária, 
incluindo-se as águas territoriais e espaço aéreo. Tem um controle continuado, o que significa que 
será exercido em qualquer dia ou hora em que haja manuseio ou movimentação de mercadorias. 
 
Zoneamento (zonning)  
Lógica de estocagem por agrupamento de itens baseados no produto, tamanho, peso, velocidade, 
área de estocagem ou qualquer outro critério.  
  
ZP (Região Fiscal)  
Região Fiscal da Zona Primária.  
  
ZP (UF)  
Unidade da Federação da Zona Primária. 
  
ZPE - Zona de Processamento de Exportação  
Área de Livre Comércio delimitada especialmente e destinada à instalação de empresas voltadas à 
produção de bens a serem comercializados exclusivamente com exterior. 
  
ZS (REGIÃO FISCAL)  
Região Fiscal da Zona Secundária.  
  
ZS (UF)  
Unidade da Federação da Zona Secundária. 
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