Critérios mínimos de segurança – Transportadoras rodoviárias EUA 2020

Observação: Os números dos critérios podem não ser sequenciais. Os números de identificação não listados, não são aplicáveis as
transportadoras rodoviárias dos EUA.
Primeira área de foco: Segurança Corporativa.
1. Visão de segurança e responsabilidade - Para que o programa de segurança da cadeia de suprimentos de um membro da CTPAT se torne e
permaneça eficaz, ele deve ter o apoio da alta administração da empresa. Incutir segurança como parte integrante da cultura de uma empresa
e garantir que seja um a prioridade de toda a empresa é em grande parte responsabilidade dessa liderança.
Nr.

Critério

1.1

Ao promover uma cultura de
segurança, os Membros da CTPAT
devem demonstrar seu compromisso
com a segurança da cadeia logística e
o Programa CTPAT por meio de uma
declaração de apoio. A declaração
deve ser assinada por um funcionário
sênior da empresa e exibida nos locais
apropriados dela.
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Guia de implementação

Obrigatório/
Recomendável
A declaração de apoio deve destacar a Recomendável
importância de proteger a cadeia
logística de atividades criminosas, como
tráfico
de
drogas,
terrorismo,
descaminho, contrabando, tráfico de
pessoas e de animais silvestres.
São funcionários que devem apoiar e
assinar a declaração:
O Presidente, CEO, Gerente Geral ou
Diretor de Segurança.
Áreas para exibir a declaração de apoio:
O site da empresa, cartazes em áreaschave
da
empresa
(recepção;
embalagem; armazém; etc.) e / ou fazer
parte de seminários de segurança da
empresa etc.

Correspondente OEA BR
Perguntas e Respostas QAA OEA
A globalização que o mundo
experimenta desde o final do
século XX vem provocando um
vertiginoso aumento do fluxo de
pessoas e mercadorias entre os
diversos países, fato que apesar
de trazer muitos benefícios, como
o crescimento da economia
mundial, traz também seu lado
negativo: o de ser uma porta de
entrada, principalmente, para o
terrorismo. Nesse sentido, o
crime organizado internacional e
as diversas facções terroristas ao
redor do mundo se aproveitam
desse volumoso fluxo comercial
para circular mercadorias, ilícitas
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ou descaminhadas, às margens
das fiscalizações aduaneiras,
fomentando dessa forma o tráfico
de drogas e armas, contrabando,
lavagem de dinheiro, entre outras
atividades criminosas
1.2

Para construir um Programa de
Segurança da Cadeia Logística
robusto,
uma
empresa
deve
incorporar representantes de todos os
departamentos relevantes em uma
equipe multifuncional.
Essas novas medidas de segurança
devem
ser
incluídas
nos
procedimentos da empresa, o que cria
um ambiente mais sustentável para
estruturar e enfatizar que, a
segurança
da
cadeia
de
abastecimento é responsabilidade de
todos.

1.3

O programa de segurança da cadeia
de abastecimento deve ser projetado,
apoiado e implementado por um
apropriado escrito instrumento de
revisão. O objetivo deste instrumento
de revisão é documentar que existe
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A segurança da cadeia logística Recomendável
internacional tem um escopo muito mais
amplo que os tradicionais programas de
segurança. Está interligado com
Segurança, em muitos departamentos
como Recursos Humanos, Tecnologia da
Informação e Departamentos de
importação/exportação. Programas de
segurança
da
cadeia
Logistica
Internacional baseados nos tradicionais
departamentos de segurança podem ser
menos viáveis a longo prazo, porque a
responsabilidade é concentrada entre
menos funcionários e, como resultado,
pode ser suscetível à perda de pessoalchave.
O objetivo de uma revisão para fins de Obrigatório
CTPAT é garantir que os funcionários
estão seguindo os procedimentos de
segurança da empresa. O processo de
revisão não precisa ser complexo. O
membro decide o escopo das revisões e
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um sistema no qual o pessoal é
responsabilizado
e
que
os
procedimentos
descritos
pelo
programa de segurança estão sendo
realizados como projetado. O plano
de revisão deve ser atualizado
conforme necessário com base em
mudanças pertinentes nas operações
de uma organização e nível de risco.

quão detalhadas serão - com base em
sua função na cadeia de suprimentos,
modelo de negócios, nível de risco e
variações entre locais / sites específicos.
As empresas menores podem criar uma
metodologia de revisão muito simples;
considerando
que,
um
grande
conglomerado
multinacional
pode
precisar de um processo mais extenso e
pode ser necessário considerar vários
fatores, como requisitos legais locais etc.
Algumas grandes empresas já podem ter
uma equipe de auditores que poderia ser
aproveitada para ajudar com a segurança
das avaliações.
Um membro pode escolher usar revisões
direcionadas menores direcionadas a
procedimentos específicos.
Áreas
especializadas que são essenciais para a
segurança da cadeia de suprimentos, tais
como: áreas de inspeção e áreas de
controles de lacre, podem ser
submetidos a revisões específicas. No
entanto, é útil realizar uma avaliação
geral periódica para garantir que todas as
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áreas da segurança do programa estão
funcionando conforme projetado.
Se um membro já está conduzindo
revisões como parte de um programa
anual de revisões, esse processo pode
ser suficiente para atender este critério.

1.4

O(s) ponto(s) de contato (POC) da
empresa para a CTPAT deve(m) ser
conhecedor(es) dos requisitos do
programa CTPAT. Estes os indivíduos
precisam
fornecer
atualizações
regulares para a alta direção acerca de
questões relacionadas ao programa,
incluindo o progresso ou resultados
de quaisquer auditorias, simulações
relacionadas à segurança, e validações
CTPAT.
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Para membros com cadeias de
abastecimento
de
alto
risco
(determinado por seu processo de
avaliação de risco), simulação, gestão de
crises e recuperação de incidentes
podem ser incluídos na revisão do
programa para garantir que o pessoal
saiba como reagir no caso de um
incidente de segurança real.
Para membros com cadeias de Obrigatório
abastecimento
de
alto
risco
(determinado por seu risco avaliação),
simulação ou gestão de crises e
recuperação de incidentes podem ser
incluídos para rever o programa e
garantir que o pessoal saiba como reagir
no caso de um incidente de segurança
real.

Perguntas e Respostas QAA OEA
A designação das pessoas que
serão pontos de contato deve ser
feita no próprio Sistema OEA pelo
Responsável Legal, no primeiro
acesso ao sistema. É de
responsabilidade do operador
pleiteante da certificação manter
esse campo sempre atualizado. É
facultado ao responsável legal
eleger duas categorias de pontos
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O programa CTPAT espera que o POC
designado seja um indivíduo proativo
que se envolva e que seja responsável
pela Segurança de sua Cadeia de
Abastecimento. Os membros podem
identificar outras pessoas que podem
ajudar apoiar esta função listando-os
como contatos no Portal CTPAT.

5

de contatos no Sistema OEA: 1.
Pontos de Contato Principais:
todos os contatos feitos pela RFB
serão por intermédio somente
destas pessoas. Sugere-se que
sejam funcionários com amplo
conhecimento das atividades da
empresa para melhor condução
do processo de certificação e,
caso
o
requerente
seja
certificado, torne o ponto de
contato específico para as
comunicações RFB com o OEA.
Durante
a
confecção
do
requerimento de certificação,
estas pessoas terão as permissões
de preenchimento e envio à
análise de certificação. 2. Pontos
de Contato Secundários: são
pessoas
designadas
pelo
responsável legal para auxiliarem
os pontos de contato principais,
durante o processo de confecção
do requerimento da certificação
OEA.
Não
precisam
ser
funcionários e a eles será
permitido
apenas
o
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preenchimento das informações
solicitadas pelo sistema

2. Avaliação de risco - A ameaça contínua de grupos terroristas e organizações criminosas que visam cadeias de abastecimento ressalta a
necessidade para os membros avaliarem a exposição existente e potencial a essas ameaças em evolução. O programa CTPAT reconhece que
quando uma empresa tem várias cadeias de suprimentos com vários parceiros de negócios, ela enfrenta uma maior complexidade na proteção
dessas cadeias de suprimentos. Quando uma empresa tem numerosas cadeias de suprimentos, ele deve se concentrar em áreas geográficas /
cadeias de suprimentos que apresentam maior risco.
Definição-chave: Risco - Uma medida de dano potencial de um evento indesejável que abrange ameaça, vulnerabilidade e consequência. O que
determina o nível de risco é a probabilidade de uma ameaça acontecer. Uma alta probabilidade de ocorrência geralmente equivalem a um alto
nível de risco. O risco pode não ser eliminado, mas pode ser mitigado gerenciando-o - reduzindo a vulnerabilidade ou o impacto geral nos
negócios.
Nr.

Critério

2.1 Os membros da CTPAT devem conduzir
e documentar a quantidade de risco
em suas cadeias de abastecimento.
Os membros da CTPAT devem conduzir
uma avaliação de risco geral (Gestão de
Riscos) para identificar onde podem
existir vulnerabilidades na segurança. A
Gestão de Riscos deve identificar
ameaças, avaliar riscos, e incorporar
medidas sustentáveis para mitigar
vulnerabilidades. O membro CTPAT
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Obrigatório/
Correspondente OEA BR
Recomendável
A Gestão de Riscos (GR) é composta de Obrigatório
2.5 Gerenciamento de riscos.
duas partes principais.
Em nosso Portal OEA na Internet
A primeira parte é uma autoavaliação das
está disponível um guia de
práticas, procedimentos e políticas de
orientações para implementar um
segurança da cadeia de suprimento do
processo de gerenciamento de
membro C-TPAT dentro das instalações
riscos, baseado na norma ISO
que controla para verificar sua aderência
31000, que é uma norma criada
aos critérios de segurança mínima da
pela International Organization
CTPAT e uma revisão geral de sua política
for
Standardization
para
de gerenciamento de riscos.
estabelecer
princípios
e
orientações gerais sobre gestão
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deve levar em consideração os
requisitos específicos para sua função
na
cadeia
de
suprimentos
internacional.

A segunda parte da GR é a avaliação
de riscos. Acesse as Orientações
internacional de risco. Esta parte da GR
para Gerenciamento de Riscos
inclui a identificação da(s) ameaça(s)
OEA:
geográfica(s) com base no modelo de
http://receita.economia.gov.br/o
negócios e a função do Membro C-TPAT
rientacao/aduaneira/importacaona cadeia de suprimentos internacional.
e-exportacao/oea/legislacoes-eAo examinar o possível impacto de cada
materiais-oea/orientacoes-gr
ameaça em sua cadeia de suprimentos
internacional, o membro precisa de um
As atividades de gerenciamento
método para avaliar ou diferenciar os
de riscos devem ser registradas e
níveis de risco. Um método simples é
documentadas, já que fornecem
atribuir o nível de risco entre baixo,
os fundamentos para a melhoria
médio e alto.
dos métodos e ferramentas do
O Programa CTPAT desenvolveu um guia de ava
próprio processo. Deverão ser
cinco etapas, para ajudar os membros a conduzir sua Gestão
considerados
de
os riscos inerentes
Riscos
(https://www.cbp.gov/sites/default/files/do às operações que tenham relação
TPAT%27s%20Five%20Step%20Risk%20Assessment%20Process.pdf
com os critérios de elegibilidade,
de
segurança
e/ou
de
Para membros com extensas cadeias de
conformidade, de acordo com a
suprimentos, o foco principal deve ser nas
modalidade
de
certificação
áreas de maior risco.
requerida.
O registro dos eventos detectados
na etapa de identificação de
riscos pode se dar em um
formulário denominado mapa de
riscos.
Para
fins
do
gerenciamento
de
riscos
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2.3 As avaliações de risco devem ser Circunstâncias que podem exigir que uma Obrigatório
revisadas anualmente, ou mais avaliação de risco seja revisada, mais
frequentemente do que uma vez por ano,
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aduaneiros ora tratado, esse
documento tem por finalidade
apresentar, para cada objetivo
relacionado com cada critério
específico do Programa OEA, as
seguintes informações:
• Eventos de risco, suas causas e
seus efeitos;
• Com relação ao risco inerente,
as avaliações de probabilidade,
consequência e nível de risco;
• Com relação ao risco residual,
descrição dos tratamentos e
monitoramentos e as avaliações
de probabilidade, consequência e
nível de risco;
• Com relação ao risco futuro,
descrição dos tratamentos e
monitoramentos propostos e as
avaliações de probabilidade,
consequência e nível de risco
previstos,
caso
referidos
tratamentos e monitoramentos
sejam implementados;
• Ponto de controle.
2.5 Gerenciamento de riscos.
Os mapas de risco devem ser
revisados anualmente, ou com
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frequentemente
conforme incluem um aumento do nível de ameaça
determinarem os fatores de risco.
de um país específico, períodos de alerta
elevado, após uma violação ou incidente
de segurança, mudanças nos parceiros de
negócios e/ou mudanças na estrutura/
propriedade da empresa, como fusões e
aquisições etc.
2.4 Membros da CTPAT devem ter Uma crise pode incluir a interrupção do Pode
procedimentos escritos e em vigor que, movimento de dados comerciais devido a
abordem a gestão de crises, um ataque cibernético, um incêndio ou
continuidade de negócios, segurança, um motorista de transportadora sendo
planos de recuperação e de retomada sequestrado por indivíduos armados.
dos negócios.
Com base no risco de onde o membro
opera os planos de contingência podem
incluir notificações de segurança
adicionais ou suporte; e como recuperar
o que foi destruído ou roubado para
retornar às condições normais de
operação.
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mais frequência, de acordo com a
necessidade de inclusão e/ou
revisão de riscos existentes.

Critérios mínimos de segurança – Transportadoras rodoviárias EUA 2020

3. Parceiros de negócios - Os membros da CTPAT se relacionam com uma variedade de parceiros de negócios, tanto nacional quanto
internacionalmente. Para parceiros de negócios que lidam diretamente com a carga e/ou documentação de importação/exportação, é crucial
garantir que estes os parceiros tenham medidas de segurança adequadas e em vigor, para proteger as mercadorias em toda a cadeia de
suprimentos internacional. Quando parceiros de negócios subcontratam certas funções, uma camada adicional de complexidade é adicionada à
equação, que deve ser considerada ao conduzir uma análise de risco de uma cadeia de suprimentos internacional.
Definição-chave: Parceiro de Negócios - Um parceiro de negócios é qualquer indivíduo ou empresa cujas ações podem afetar a segurança da
cadeia logística das mercadorias importadas ou exportadas. Um parceiro de negócios pode ser qualquer parte que forneça um serviço para
atender a uma necessidade dentro da cadeia de fornecimento internacional de uma empresa. Essas funções incluem todas as partes envolvidas
(direta e indiretamente) na compra, preparação de documentos, facilitação, manuseio, armazenamento e/ou movimentação de carga para, ou
em nome, de um importador ou membro exportador da CTPAT. Dois exemplos de parceiros indiretos são transportadoras subcontratadas e
armazéns de consolidação no exterior - arranjados por um agente/provedor de logística.

Nr.

Critério

3.1 Os membros da CTPAT devem ter um
processo escrito e baseado em risco
para triagem de novos parceiros de
negócios e para monitoramento dos
atuais parceiros. Um fator que os
membros devem incluir neste processo
é verificar atividades relacionadas à
lavagem de dinheiro e financiamento
ao terrorismo. Para auxiliar neste
processo,
consulte
o
manual:
Indicadores CTPAT's de Alerta para
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Obrigatório/
Correspondente OEA BR
Recomendável
A seguir estão exemplos de alguns dos Obrigatório
3.5. Gestão de Parceiros
elementos de verificação que podem
Comerciais
ajudar a determinar se uma empresa é
Sem prejuízo do atendimento aos
legítima:
outros
requisitos,
são
• Verificar o endereço comercial da
consideradas boas práticas as
empresa e por quanto tempo estiveram
seguintes medidas, dentre outras:
naquele endereço;
Preferência pela contratação de
• Realização de pesquisas na internet
parceiros comerciais:
tanto na empresa quanto seus princípios;
 Com
menor
• Verificar referências comerciais; e
número/percentual
de
• Solicitação de relatório de crédito.
ocorrências
de
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Lavagem de Dinheiro e Atividades de
Financiamento do Terrorismo, por Exemplos de parceiros de negócios que
Meio do Comércio.
precisam ser avaliados são parceiros
diretos, como fabricantes, fornecedores
de produtos, prestadores de serviços,
transportadores e provedores de
logística.
Quaisquer
outros
fornecedores/
prestadores de serviços que estão
diretamente relacionados com a cadeia
de abastecimento da empresa e/ou lidam
com
informações/equipamentos
confidenciais também estão incluídos na
lista de parceiros comerciais, que devem
ser rastreados. A profundidade da
triagem depende do nível de risco, deste
parceiro na cadeia de abastecimento.
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irregularidades
em
operações de comércio
exterior;
Com maior tempo de
atuação
e
melhor
qualificação
do
seu
quadro de profissionais
relacionados ao objeto do
contrato, inclusive para
aqueles
situados
no
exterior. Exigência de que
parceiros comerciais:
Adotem
medidas
preventivas e corretivas
contra
falhas
e
irregularidades
que
possam comprometer a
segurança da cadeia
logística;
Comuniquem
espontaneamente
irregularidades
e
incidentes relacionados às
operações
prestadas,
além
de
manter
evidências
de
ações
preventivas e corretivas
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aplicadas para evitar
recorrência.
As verificações realizadas para
fins de seleção dos parceiros
comerciais
devem
ser
evidenciadas.
Para parceiros comerciais não
certificados como OEA, são
exemplos de evidências:
 Declaração por escrito,
desses parceiros;
 Checklist de segurança e
conformidade;
 Certificado expedido por
administração aduaneira
estrangeira no âmbito de
programa
OEA,
reconhecido
pela
Organização Mundial das
Aduanas.
Quando
aplicável,
o
procedimento
deve
incluir
verificações adicionais em bases
de dados governamentais ou de
organismos internacionais.
Exemplo de lista para consulta:
Lista consolidada do Conselho de
Segurança da Organização das
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3.3 O processo de seleção do parceiro de
negócios deve levar em consideração
se o parceiro é membro da CTPAT ou
membro de um Programa de Operador
Econômico Autorizado (AEO) aprovado
com um Acordo de Reconhecimento
Mútuo (MRA) com os Estados Unidos
(ou um MRA aprovado). Certificação
em CTPAT ou em um AEO aprovado é
prova aceitável alcançar os requisitos
necessários como parceiros de
negócios, os membros devem obter
evidências da certificação manter um
monitoramento dos parceiros de
negócios para garantir que eles
mantenham sua certificação.
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A certificação CTPAT dos parceiros de
negócios pode ser verificada por meio do
Sistema de interface de verificação de
status do Portal CTPAT.
Se a certificação de parceiro de negócios
for de um programa AEO estrangeiro sob
um MRA com os Estados Unidos, a
certificação incluirá o componente de
segurança. Membros podem visitar o site
da administração aduaneira estrangeira
onde os nomes dos AEOs dessa
administração são listados, ou solicitá-la
diretamente de seus parceiros de
negócios.
Os atuais MRAs dos Estados Unidos
incluem: Nova Zelândia, Canadá,
Jordânia, Japão, Coreia do Sul, União
Europeia (28 membros estados), Taiwan,
Israel, México, Cingapura, República
Dominicana e Peru.

Nações
Unidas:
https://www.un.org/securitycou
ncil/content/un-sc-consolidatedlist
Outras listas (preferencialmente
nacionais)
podem
ser
consultadas.
3.5. Gestão de Parceiros
Comerciais
O procedimento deve priorizar
contratação
de
parceiros
comerciais certificados como OEA
no Brasil e, complementarmente,
certificados em segurança por
entidades públicas ou privadas,
comprovados por meio de
documentação idônea.
Para parceiros comerciais não
certificados como OEA, são
exemplos de evidências:
 Declaração por escrito,
desses parceiros;
 Checklist de segurança e
conformidade;
 Certificado expedido por
administração aduaneira
estrangeira no âmbito de
programa
OEA,
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reconhecido
pela
Organização Mundial das
Aduanas.
Quando
aplicável,
o
procedimento
deve
incluir
verificações adicionais em bases
de dados governamentais ou de
organismos
internacionais.
Exemplo de lista para consulta:
Lista consolidada do Conselho de
Segurança da Organização das
Nações
Unidas
https://www.un.org/securitycou
ncil/content/un-sc-consolidatedlist
Outras listas (preferencialmente
nacionais)
podem
ser
consultadas.
São consideradas evidências de
implementação deste requisito a
manutenção de documentos
comprobatórios da certificação
dos parceiros contratados. Para
parceiros
comerciais
estrangeiros,
recomenda-se
consulta ao site da Administração
Aduaneira
emitente
do
certificado (ou outra entidade) ou
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3.4 O processo de seleção do parceiro de
negócios deve levar em consideração
se o parceiro é membro do CTPAT ou
membro aprovado de um Programa de
Operador Econômico Autorizado (AEO)
que
tenha
um
Acordo
de
Reconhecimento Mútuo (MRA) com os
Estados Unidos
Certificação em C-TPAT ou aprovação
no AEO é prova aceitável para atender
aos requisitos do programa para
parceiros de negócios, os membros CTPAT devem obter evidências da
certificação e continuar a monitorar
esses parceiros de negócios para
garantir que eles mantenham suas
certificações.
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A certificação CTPAT dos parceiros de Obrigatório.
negócios pode ser verificada por meio do
Sistema de interface de verificação de
status do Portal CTPAT.
Se a certificação OEA, do parceiro de
negócios, for reconhecida por um Acordo
de Reconhecimento Mútuo com os EUA,
esta terá, obrigatoriamente,
um
componente de segurança (Ex.: OEA
Segurança).
Os membros C-TPAT podem encontrar o
nome do seu parceiro OEA no sítio da
Administração Aduaneira do país daquele
parceiro, ou podem solicitar cópia da
certificação diretamente com o parceiro.
Os
atuais
ARMs
(Acordos
de
Reconhecimento Mútuo) dos Estados
Unidos incluem: Nova Zelândia, Canadá,
Jordânia, Japão, Coreia do Sul, União
Europeia (28 membros estados), Taiwan,
Israel, México, Cingapura, o Dominicano

solicitação da comprovação
diretamente
aos
parceiros
comerciais.
A avaliação do operador deve
abranger, quando for o caso,
procedimentos executados de
forma terceirizada.
3.5. Gestão de Parceiros
Comerciais
São consideradas evidências de
implementação deste requisito a
manutenção de documentos
comprobatórios da certificação
dos parceiros contratados. Para
parceiros
comerciais
estrangeiros,
recomenda-se
consulta ao site da Administração
Aduaneira
emitente
do
certificado (ou outra entidade) ou
solicitação da comprovação
diretamente
aos
parceiros
comerciais.
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3.5 Quando um Membro da CTPAT
terceiriza ou contrata elementos de
sua
cadeia
de
suprimentos
internacional, ele deve exercer a
devida verificação deste parceiro (por
meio de visitas, questionários etc.)
para garantir que esses parceiros de
negócios
tenham
medidas
de
segurança em vigor que atendam ou
excedam os Critérios Mínimos de
Segurança (MSC) do CTPAT.
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República e Peru.
Importadores e exportadores tendem a
terceirizar grande parte das suas
atividades na cadeia de suprimentos
internacional. Importadores (e alguns
exportadores) são geralmente as partes
que, nessas transações, exercem
influência sobre estes parceiros e podem
exigir que as medidas de segurança sejam
implementadas ao longo da cadeia
logística.
Para os parceiros de negócios que não são
C-TPAT ou com ARM reconhecido, o
Membro do C-TPAT exercerá a devida
diligência para garantir (quando tiver o
poder de fazê-lo) que esses negócios
atendem aos critérios de segurança
aplicáveis do programa.
Para verificar o cumprimento dos
requisitos de segurança, os importadores
conduzem avaliações de segurança de
seus parceiros de negócios. O processo
para determinar quanta informação deve
ser coletada sobre um o programa de
segurança de um parceiro de negócios é
baseado na avaliação de risco e, se
houverem várias cadeias suprimento

3.5. Gestão de Parceiros
Comerciais
A avaliação do operador deve
abranger, quando for o caso,
procedimentos executados de
forma terceirizada
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internacionais, deverão ser priorizadas as
de maior risco.
Determinar se um parceiro de negócios
está em conformidade com o MSC pode
ser realizado de várias maneiras. Com
base no risco, a empresa pode realizar
uma auditoria na instalação comercial do
parceiro, contratar um prestador de
serviços para realizar uma auditoria no
local, ou usar um questionário de
segurança. Se questionários de segurança
forem usados, o nível de risco
determinará a quantidade de detalhes ou
evidências que devem ser coletados.
Maiores detalhes podem ser solicitados
em empresas localizadas em áreas de alto
risco. Se um membro está enviando um
questionário de segurança para seus
parceiros de negócios, considere exigir
os seguintes itens:
• Nome e cargo da (s) pessoa (s) que o
assinam;
• Data da assinatura;
• Assinatura da (s) pessoa (s) que
preencheram o documento;
• Assinatura de um funcionário sênior,
supervisor
de
segurança
ou
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3.7 Para garantir que seus parceiros de
negócios continuem a cumprir os
critérios de segurança do C-TPAT, os
membros
devem
atualizar
regularmente sua avaliação de
segurança, em seus parceiros de

18

representante autorizado da empresa
para atestar a exatidão do questionário;
• O parceiro comercial deverá fornecer
detalhes suficientes nas respostas para
determinar a conformidade; e
• Com base no risco, e se permitido pelos
protocolos de segurança locais, inclua
evidências fotográficas, cópias de
políticas/procedimentos e cópias de
formulários preenchidos, listas de
verificação de lacres e elementos de
segurança e/ou registros de aquisição,
guarda, distribuição e controle destes
lacres e elementos de segurança. As
assinaturas podem ser eletrônicas. Se
uma
assinatura
for
difícil
de
obter/verificar, o signatário pode atestar
sua validade via e-mail, e que as respostas
e qualquer as evidências que suportam as
respostas foram aprovadas por um
supervisor/gerente (nome e cargo, deste
supervisor/gerente é requerido).
A revisão periódica das avaliações de Recomendável
segurança, dos parceiros de negócios é
importante para garantir que, um forte
programa de segurança se mantenha em
vigor e funcionando corretamente. Se um
membro
C-TPAT
nunca
solicitou

3.5. Gestão de Parceiros
Comerciais
Os
procedimentos
de
monitoramento periódico de
parceiros comerciais devem
incluir medidas saneadoras,
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negócios,
ou
quando
circunstâncias/riscos exigirem.

as atualizações, do programa de segurança
de seus parceiros comerciais, ele nunca
saberá se estes programas, que eram
antes viáveis, ainda se mantêm eficazes.
Desta forma, colocando em risco a sua
cadeia de suprimentos internacional.
Decidir com que frequência revisar a
avaliação de segurança, de um parceiro
deve basear-se em um processo de
Gestão de Riscos. Cadeias de suprimento
internacionais com maior risco devem ter
revisões mais frequentes do que as de
baixo risco. Se um membro C-TPAT está
avaliando a segurança de um parceiro por
meio de visitas pessoais, ele pode
considerar outros tipos de validações.
Se um membro está avaliando a
segurança de seu parceiro de negócios
por meio de visitas pessoais, ele pode
querer considerar aproveitar outros tipos
de visitas necessárias. Por exemplo,
treinar o pessoal de controle de
qualidade
para
também
realizar
verificações de segurança.
Circunstâncias que podem exigir que a
autoavaliação seja atualizada com mais
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quando necessário. Sem prejuízo
do atendimento aos requisitos
relacionados ao subcritério,
consideram-se boas práticas
visitas inesperadas, sem prévio
agendamento, baseadas em
critérios de risco, a instalações de
parceiros
comerciais
e
prestadores de serviços para fins
de monitoramento.
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frequência incluem um nível de ameaça
aumentado de um país de origem,
mudanças no local de origem, novos
parceiros de negócios críticos. São
parceiros de negócios críticos aqueles
que realmente lidam com a carga,
fornecem segurança para uma instalação
etc.
3.8 Para remessas de entrada aos Estados
Unidos, se um membro subcontrata
serviços de transporte de outra
transportadora deverá contratar uma
transportadora certificada CTPAT ou
um transportadora que trabalhe
diretamente para este membro
(agregado ou terceirizado) conforme
delineado por meio de um contrato
escrito. O contrato deve estipular
aderência a todos os requisitos dos
critérios mínimos de segurança (MSC).
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Obrigatório

A transportadora deve fornecer
uma lista de transportadoras
subcontratadas e motoristas para
as instalações onde recolhe e
entrega a carga.
Qualquer alteração na lista de
subcontratados
deverá
ser
comunicada imediatamente aos
parceiros relevantes.
Ao revisar os prestadores de
serviços quanto à conformidade,
o Membro deve verificar se a
empresa
subcontratada
é
realmente a empresa que
transporta as cargas - e não tem
mais
subcontratados
sem
aprovação.
Os membros devem limitar a
subcontratação de serviços de
transporte a um nível apenas. Se
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exceções são permitidas para
mais subcontratação, o Membro
CTPAT e o remetente devem ser
notificados que o transporte foi
subcontratado.
4. Cibersegurança - No mundo digital de hoje, a cibersegurança é a chave para proteger os ativos mais preciosos de uma empresa – a propriedade
intelectual, informações de clientes, dados financeiros e comerciais e registros de funcionários, entre outros. Com maior conectividade com a
Internet vem o risco de violação dos sistemas de informação de uma empresa. Essa ameaça se aplica a empresas de todos os tipos e tamanhos.
As medidas para proteger a tecnologia da informação (TI) e os dados de uma empresa são de suma importância, e os critérios listados fornecem
uma base para um programa geral de segurança cibernética para membros C-TPAT.
Principais definições: cibersegurança - cibersegurança é a atividade ou processo que se concentra na proteção de computadores, redes,
programas e dados, de acesso, alteração ou destruição, não intencional ou não autorizada. É o processo de identificar, analisar, avaliar e
comunicar um risco cibernético e aceitá-lo, evitá-lo, transferi-lo ou mitigá-lo a um nível aceitável, considerando custos e benefícios assumidos e
os benefícios obtidos.
Tecnologia da Informação (TI) - TI inclui computadores, armazenamento, rede e outros dispositivos físicos, infraestrutura e processos para criar,
processar, armazenar, proteger e trocar todas as formas de dados eletrônicos.
Nr.

Critério

4.1

Os membros C-TPAT devem ter
políticas e/ou procedimentos de
segurança cibernética abrangentes,
formais (por escrito), para proteger
os sistemas de tecnologia da
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Guia de implementação

Obrigatório/
Correspondente OEA BR
Recomendável
Os membros C-TPAT são incentivados a Obrigatório
2.2 Gestão da Informação.
seguir os protocolos de segurança
O operador deve assegurar a
cibernética baseados em estruturas/
proteção
das
informações
padrões reconhecidos do setor. O
relacionadas com operações de
Instituto Nacional de Padrões e
comércio
exterior,
em

Critérios mínimos de segurança – Transportadoras rodoviárias EUA 2020

informação (TI). A política de TI
formal, no mínimo, deve abranger
todos os critérios individuais de
segurança cibernética.

Tecnologia * (NIST) é uma organização
que fornece uma Estrutura de Segurança
Cibernética
(https://www.nist.gov/cyberframework)
oferece orientação voluntária com base
em padrões, diretrizes e práticas
existentes para ajudar a gerenciar e
reduzir os riscos de segurança cibernética
interna e externamente. Ele pode ser
usado para ajudar a identificar e priorizar
ações para reduzir o risco de segurança
cibernética e é uma ferramenta para
alinhar políticas, negócios e abordagens
tecnológicas para gerenciar esse risco. A
Estrutura complementa o processo de
gerenciamento de risco de uma
organização e o programa de segurança
cibernética. Como alternativa, uma
organização, sem um programa de
segurança cibernética existente, pode
usar a Estrutura como referência para
estabelecer seu próprio programa.
* O NIST é uma agência federal, não
regulamentar, do Departamento de
Comércio que promove e mantém os
padrões de medição e é o desenvolvedor
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conformidade com a legislação
aplicável e, adicionalmente, para
fins de acompanhamento pelas
Equipes OEA. Para tanto,
informação deve ser interpretada
em sentido amplo, não restrita a
bases
computacionais
ou
ambientes informáticos.
A disseminação da política de
segurança da informação para
toda a organização deve ser em
forma de treinamento formal e de
acordo com as funções exercidas
pelos usuários dos sistemas.
Programas
formais
de
treinamento são mais adequados
do que disseminação por meio de
e-mails e memorandos internos.
A avaliação do operador deve
abranger, quando for o caso,
procedimentos executados de
forma terceirizada.
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de padrões de tecnologia para o governo
federal.
4.2

Para defender os sistemas de
Tecnologia da Informação (TI) contra
ameaças comuns de segurança
cibernética, uma empresa deve
instalar
proteção
de
software/hardware suficiente contra
malware (vírus, spyware, worms,
cavalos de Troia, etc.) e intrusão
interna/externa (firewalls) em seus
sistemas
computacionais.
Os
membros C-TPAT devem garantir que
seu software de segurança esteja
atualizado e receba atualizações de
segurança regulares. Os membros
devem ter políticas e procedimentos
para evitar ataques por meio de
*engenharia social. Se ocorrer uma
violação de dados, ou outro evento
não percetível, resultar na perda de
dados e/ou equipamentos, os
procedimentos de cibersegurança
devem incluir ações de recuperação
(ou substituição) de sistemas de TI
e/ou dados.
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Obrigatório.
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4.3

* A engenharia social, no contexto de
segurança da informação, refere-se à
manipulação psicológica de pessoas
para a execução de ações ou divulgar
informações confidenciais.
Membros da CTPAT que usam
sistemas
de
rede
devem
regularmente testar a segurança de
sua infraestrutura de TI. Caso
vulnerabilidades sejam encontradas,
ações
corretivas
devem
ser
implementadas assim que possível.
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Uma rede de computadores segura é de Obrigatório.
suma importância para uma empresa, e
garantir que ela esteja protegida requer
testes regulares. Isso pode ser feito
agendando
varreduras
de
vulnerabilidade. Assim como um guarda
de segurança verifica se há portas e
janelas abertas em uma empresa, uma
verificação de vulnerabilidade (VS)
identifica
aberturas
em
seus
computadores (portas abertas e
endereços IP), em seus sistemas
operacionais e em seus softwares,
através do qual um hacker pode obter
acesso aos Sistema de TI. A VS faz isso
comparando os resultados de sua
varredura com um banco de dados de
vulnerabilidades conhecidas e produz um
relatório de correção para a empresa agir.
Existem muitas versões gratuitas e
comerciais
de
scanners
de
vulnerabilidade disponíveis.
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4.4

As políticas de segurança cibernética
devem abordar como um Membro CTPAT compartilha informações sobre
ameaças à segurança cibernética
com o governo e outros parceiros de
negócios.
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A frequência dos testes dependerá de
vários fatores, incluindo o modelo de
negócios da empresa e o nível de risco.
Por exemplo, as empresas devem
executar esses testes sempre que houver
alterações na infraestrutura de rede de
uma empresa. No entanto, os ataques
cibernéticos estão aumentando entre
empresas de todos os tamanhos e isso
precisa ser considerado ao projetar um
plano de testes.
Os membros C-TPAT são incentivados a Recomendável
compartilhar informações sobre ameaças
à segurança cibernética com o governo e
parceiros de negócios em sua cadeia de
suprimentos. O compartilhamento de
informações é uma parte fundamental da
missão do Departamento de Segurança
Interna de criar consciência situacional
compartilhada de atividades cibernéticas
maliciosas. Os membros da CTPAT podem
se inscrever no Centro Nacional de
Integração de Segurança Cibernética e
Comunicações (NCCIC - https://www.uscert.gov/nccic ). O NCCIC compartilha
informações entre parceiros do setor
público e privado para conscientizar
sobre vulnerabilidades, incidentes e
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ações de mitigação de riscos. Os usuários
de sistemas de controle industrial e
cibernético podem assinar produtos,
feeds e serviços de informação sem
nenhum custo.
4.5

Deve haver um sistema para
identificar o acesso não autorizado a
sistemas/ dados de TI ou desrespeito
as políticas e procedimentos,
incluindo acesso impróprio a
sistemas internos ou sites externos e
adulteração ou alteração de dados,
por funcionários ou contratados.
Todos os infratores devem estar
sujeitos às ações disciplinares
apropriadas.

Obrigatório.

2.2 Gestão da Informação.
Para fins do disposto no requisito,
ressaltam-se o controle de acesso
(proteção contra acesso não
autorizado e garantia de acesso
autorizado), a integridade da
informação (garantia de sua
confiabilidade)
e
sua
disponibilidade
(informação
disponível quando requerida).
Constatada violação à política de
segurança da informação, o
infrator deve estar sujeito a ações
disciplinares apropriadas. Cópia
de segurança dos dados deve ser
realizada
regularmente.
Recomenda-se que os dados
sensíveis e confidenciais sejam
armazenados em um formato
criptografado.

4.6

As políticas e procedimentos de Um exemplo de circunstância que ditaria Obrigatório
segurança cibernética devem ser uma atualização de política, mais cedo do
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4.7

4.8

revisados anualmente, ou com maior
frequência, conforme o risco ou as
circunstâncias exigirem. Após a
revisão, as políticas e procedimentos
devem ser atualizados, se necessário.
O acesso do usuário deve ser restrito
com base na descrição do seu
trabalho ou nas funções à ele
atribuídas. A autorização de acesso
deve ser revisada regularmente para
garantir que o acesso aos sistemas
confidenciais seja baseado nos
requisitos do trabalho, daquela
função. O acesso ao computador e à
rede deve ser removido após o
desligamento do funcionário.

que anualmente, é um ataque
cibernético. Usar as lições aprendidas
com o ataque ajudaria a fortalecer a
política de segurança cibernética de um
Membro.

O acesso a sistemas de Tecnologia da
Informação (TI) deve se dar por meio
de
senhas
atribuídas
individualmente. O acesso aos
sistemas de TI deve ser protegido
contra infiltrações por meio do uso
de senhas fortes, frases secretas ou
outras formas de autenticação, e o
acesso do usuário aos sistemas de TI
deve ser protegido. As senhas e/ou
frases secretas devem ser alteradas o

Para proteger os sistemas de TI contra Obrigatório.
infiltrações, o acesso do usuário deve ser
protegido por meio de um processo de
autenticação. Senhas ou frases de acesso
complexas, tecnologias biométricas e
cartões de identificação eletrônicos são
três tipos diferentes de processos de
autenticação. Processos de autenticação
que usam mais de uma medida são
preferidos. Isso é conhecido como
autenticação de dois fatores (2FA) ou
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Obrigatório.

2.2 Gestão da Informação.
O acesso do usuário deve ser
restrito com base na descrição do
trabalho ou deveres atribuídos. O
acesso autorizado deve ser
revisado regularmente para
garantir que o acesso a sistemas
confidenciais seja baseado nos
requisitos do trabalho. Acesso à
rede e computadores devem ser
removidos após o funcionário ser
desligado.
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mais rápido possível se houver
evidência de comprometimento ou
houver suspeita razoável de seu
comprometimento.

autenticação multifatorial (MFA). O MFA
é o mais seguro porque requer que um
usuário apresente duas ou mais
evidências (credenciais) para autenticar a
identidade da pessoa durante o processo
de login. Os MFAs podem ajudar a
proteger contra invasões de rede, que
podem ser exploradas por senhas fracas
ou credenciais roubadas. Os MFAs podem
ajudar a fechar esses vetores de ataque,
exigindo que as pessoas aumentem as
senhas ou frases secretas (algo que você
conhece) com algo que você possui, como
um token ou um de seus recursos físicos biométrico.
Se for usar senhas, elas precisam ser
complexas. Publicação especial 800-63B
do NIST do Instituto Nacional de Padrões
e Tecnologia (NIST): Diretrizes de
identidade digital, inclui diretrizes de
senha
(https://pages.nist.gov/800-633/sp800-63b.html ). Ele recomenda o uso
de senhas longas e fáceis de lembrar, em
vez de palavras com caracteres especiais.
Essas senhas mais longas (o NIST
recomenda permitir até 64 caracteres)
são consideradas muito mais difíceis de
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4.9

4.10

4.11

Membros C-TPAT que permitem que
seus
usuários
se
conectem
remotamente a uma rede devem
empregar tecnologias seguras, como
redes privadas virtuais (VPNs), para
permitir que os funcionários
acessarem a intranet da empresa
com segurança quando localizado
fora do escritório. Os membros
também devem ter procedimentos
projetados para impedir o acesso
remoto de usuários não autorizados.
Se os membros C-TPAT permitirem
que
os
funcionários
usem
dispositivos pessoais para realizar o
trabalho da empresa, todos esses
dispositivos devem aderir as políticas
e procedimentos de segurança
cibernética da empresa para incluem
atualizações de segurança regulares
e um método para acessar com
segurança a rede da empresa.
Políticas e procedimentos de
segurança cibernética devem incluir
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decifrar porque são compostas por uma
sentença
ou
frase
facilmente
memorizável.
VPNs não são a única opção para proteger Obrigatório.
o acesso remoto a uma rede. A
autenticação multifatorial (MFA) é outro
método. Um exemplo de autenticação
multifatorial seria um token com um
código de segurança dinâmico que o
funcionário deve digitar para acessar a
rede.

Dispositivos pessoais incluem mídia de Obrigatório.
armazenamento como CDs, DVDs e
unidades flash USB. Deve-se ter cuidado
se os funcionários têm permissão para
conectar suas mídias pessoais, uma vez
que
esses
dispositivos
de
armazenamento de dados podem estar
infectados com malwares que podem se
propagar pela rede da empresa.
O software de computador é propriedade Recomendável
intelectual (IP) da entidade que o criou.
Sem a permissão expressa do fabricante
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medidas para prevenir o uso de ou editor, é ilegal instalar software, não
produtos tecnológicos falsificados ou importa como ele foi adquirido. Essa
produtos licenciados indevidamente. permissão quase sempre assume a forma
de uma licença, que acompanha as cópias
autorizadas do software. O software não
licenciado tem maior probabilidade de
falhar devido à incapacidade de
atualização. É mais propenso a conter
malware, tornando os computadores e
suas informações inúteis. Não espere
garantias ou suporte para software não
licenciado, deixando sua empresa sozinha
para lidar com as falhas. Existem
consequências legais para software não
licenciado
também,
incluindo
penalidades civis severas e processos
criminais. Os piratas de software
aumentam os custos para os usuários de
software legítimo e autorizado e
diminuem o capital disponível para
investir em pesquisa e desenvolvimento
de novo software. Os membros podem
querer ter uma política que exija que os
rótulos das chaves do produto e
certificados de autenticidade sejam
mantidos quando uma nova mídia for
adquirida. CDs, DVDs e mídia USB incluem
recursos de segurança holográfica para
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4.12

4.13

Os dados devem ser copiados uma
vez por semana ou como apropriado.
Todos os dados sensíveis e
confidenciais
devem
ser
armazenados em um formato
criptografado.

Toda mídia, hardware ou outro
equipamento de TI que contenha
informações confidenciais sobre o
processo de importação/exportação
deve ser contabilizado por meio de
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ajudar a garantir o recebimento de
produtos autênticos e proteção contra
falsificação.
Os backups regulares de dados devem Recomendável
ocorrer, pois a perda de dados pode
afetar os indivíduos de uma organização
de maneira diferente. Backups diários
também são recomendados caso os
servidores
de
produção
ou
compartilhados sejam comprometidos/
percam dados. Os sistemas individuais
podem exigir backups menos frequentes,
dependendo do tipo de informação
envolvida.
A mídia usada para armazenar backups
deve ser preferencialmente armazenada
em um local externo. Dispositivos usados
para backup de dados não devem estar na
mesma rede que aquele usado para
trabalho de produção. Fazer backup de
dados em uma nuvem é aceitável como
uma instalação “externa”.
Alguns tipos de mídia de computador são Obrigatório
unidades de disco rígido, unidades
removíveis, discos de CD-ROM ou CD-R,
DVDs ou unidades USB.

2.2 Gestão da Informação.
A empresa deve evidenciar que
possui
forma
segura
de
armazenamento
das
informações,
registros
e
documentos relacionados ao
comércio exterior durante o prazo
decadencial. Além de garantir a
segurança da informação, o
operador deve evidenciar que é
possível resgatá-la em possíveis
solicitações
da
autoridade
aduaneira.
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inventários
regulares.
Quando
descartados, eles devem ser
adequadamente formatados e/ou
destruídos de acordo com as
Diretrizes para Formatação de Mídia
do Instituto Nacional de Padrões e
Tecnologia (NIST) ou outras diretrizes
adequadas da indústria.

O Instituto Nacional de Sistemas e
Tecnologia (NIST) desenvolveu os
padrões de destruição de mídia de dados
do governo. Os membros podem
consultar os padrões do NIST para
higienização
e
destruição
de
equipamentos e mídia de TI.
Sanitização de mídia:
https://translate.google.com/translate?h
l=ptBR&prev=_t&sl=auto&tl=pt&u=https://w
ww.nist.gov/publications/nist-specialpublication-800-88-revision-1-guidelinesmedia-sanitization

Segunda área de foco: Segurança de transporte.
5.
Transporte e instrumentos de segurança do tráfego internacional esquemas de contrabando muitas vezes envolvem a modificação de
meios de transporte e Instrumentos de Trânsito Internacional (IIT), ou ocultação de contrabando dentro do IIT. Esta categoria de critérios cobre
medidas de segurança projetado para prevenir, detectar e / ou impedir a alteração das estruturas do IIT ou a entrada sub-reptícia nelas, o que
poderia permitir a introdução de material ou pessoas não autorizadas.
No ponto de enchimento / carregamento, os procedimentos precisam estar em vigor para inspecionar o IIT e vedá-los adequadamente. Carga
em trânsito ou “sob menos” controle e, portanto, mais vulnerável à infiltração, razão pela qual os controles de vedação e métodos de
rastreamento cargas / meios de transporte em trânsito são os principais critérios de segurança.
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As quebras nas cadeias de abastecimento ocorrem com mais frequência durante o processo de transporte; portanto, os membros devem estar
atentos para que critérios de carga sejam mantidos em todas as suas cadeias de abastecimento.
Definição principal: Instrumentos de tráfego internacional (IIT) - IIT inclui containers, plataformas, dispositivos de carga unitária (ULDs), vans
elevatórias, vans de carga, tanques de transporte, caixas, skids, paletes, placas de vedação, núcleos para tecidos têxteis ou outros especializados
containers que chegam (carregados ou vazios), em uso ou a serem utilizados no embarque de mercadorias no comércio internacional.
Nr.

Critério

5.1

O Transporte e Instrumentos de
Trânsito Internacional (IIT) devem ser
armazenados em área segura para
evitar acessos não autorizados, que
podem resultar na alteração da
estrutura de um Instrumento de
Trânsito Internacional ou (conforme
o caso) permitir que os lacres/portas
sejam comprometidos.
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Guia de implementação

Obrigatório/
Correspondente OEA BR
Recomendável
O armazenamento seguro de meios de Obrigatório
3.1 Segurança da Carga.
transporte e instrumentos de tráfego
O operador deve garantir a
internacional (vazios e cheios) é
segurança das unidades de carga
importante para proteger contra acessos
durante seu armazenamento,
não autorizados.
evitando assim que sofram
alterações que comprometam sua
integridade.
Além
disso,
procedimentos de manutenção
de unidades de carga devem
incluir, pelo menos:
 Responsável pela gestão
dos procedimentos de
manutenção;
 Rotina de manutenção
preventiva,
com
periodicidade
determinada;
 Lista de verificações a
realizar;
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Em casos de manutenção
corretiva,
apresentar
comparativo de resultados com
condições originais de segurança
da unidade de carga contra o
cenário da manutenção corretiva
implementada.
Considere usar contêineres com
dobradiças
resistentes
a
violações.
O local onde as unidades de carga
são armazenadas deve contar
com monitoramento, iluminação,
controle de acesso e inspeção
permanente. O operador deve
assegurar o trânsito de pessoas
autorizadas no local e abordagem
para retirada de pessoas não
autorizadas. Recomenda-se que
em áreas de armazenagem, seja
realizado monitoramento por
câmeras a fim de garantir a
rastreabilidade das cargas.
A avaliação do operador deve
abranger, quando for o caso,
procedimentos executados de
forma terceirizada.
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O interveniente deve ter
procedimentos detalhados e
escritos para lacres de alta
segurança, que descrevam como
os lacres são adquiridos e
controlados na instalação e
durante
o
trânsito.
Os
procedimentos devem fornecer
as etapas a serem seguidas se um
lacre for alterado, adulterado ou
tiver o número incorreto,
protocolo de comunicação com os
parceiros e investigação do
incidente.
5.2

O processo de inspeção CTPAT deve
ter procedimentos escritos tanto
para inspeções de segurança da
cadeia logística como para inspeções
agrícolas.
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Com a prevalência de esquemas de Obrigatório
contrabando
que
envolvem
a
modificação de meios de transporte ou
instrumentos internacionais de tráfego
(lacres), é imperativo que os Membros
conduzam inspeções de para procurar
pragas visíveis e deficiências estruturais
graves. Da mesma forma, a prevenção da
contaminação de pragas é de
preocupação
primordial,
se
um
componente agrícola for adicionado ao
processo de inspeção de segurança.
A contaminação por pragas é definida
como formas visíveis de animais, insetos
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5.3

Os membros da CTPAT devem
garantir que a sistemática de
inspeções de segurança e agrícolas
CTPAT são realizadas. Requisitos para
essas
inspeções
irão
variar
dependendo se a cadeia de
abastecimento é terrestre (Canadá
ou México) ou se a cadeia de
abastecimento tem origem no
exterior (modais marítimo e aéreo).
Antes da ova/embalagem, ou seja,
vazios.
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ou outros invertebrados (vivos ou
mortos, em qualquer estágio do ciclo de
vida, incluindo cascas de ovos ou
lagartas), ou qualquer material orgânico
de origem animal (incluindo sangue,
ossos,
cabelo,
carne,
secreções,
excreções); plantas ou produtos vegetais
viáveis ou não viáveis (incluindo frutas,
sementes, folhas, galhos, raízes, cascas);
ou outro material orgânico, incluindo
fungos; ou solo ou água; onde tais
produtos não são carga manifestada
dentro de instrumentos de tráfego
internacional (ou seja, contentores,
dispositivos de carga unitária, etc.).
As inspeções de segurança e agrícolas são Obrigatório
realizadas em instrumentos de tráfego
internacional (IIT) e meios de transporte
para garantir que suas estruturas não
tenham sido modificadas para ocultar
contrabando ou foram contaminados
com produtos agrícolas visíveis (pragas).
As expectativas para cadeias de
abastecimento
no
exterior
são
inspecionar todos os IIT no ponto de
ova/embalagem. No entanto, se um
interveniente aéreo ou marítimo da
cadeia de abastecimento é de maior risco,

3.1 Segurança da Carga.
A inspeção deverá ser prévia ao
carregamento e é essencial para a
verificação da integridade da
unidade de carga e mitigação do
risco de transporte simultâneo,
não autorizado, de outros
produtos. Permite a detecção, por
exemplo, de paredes falsas em
contêineres ou carrocerias.
A inspeção de sete pontos para
contêineres compreende chassi,
portas, laterais direita e esquerda,
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Os
instrumentos
de
tráfego
internacional (IIT) devem ser
inspecionados e os meios de
transporte também devem ser
inspecionados
quando
estão
cruzando as fronteiras terrestres com
os Estados Unidos.
Requisitos de inspeção para
remessas CTPAT via oceano, ar e
fronteiras terrestres (conforme
aplicável) por via férrea ou frete
intermodal:
Uma inspeção de sete pontos deve
ser realizada em todos os recipientes
vazios e dispositivos de unitização de
carga (ULDs); e uma inspeção de oito
pontos deve ser conduzido em todos
os contêineres refrigerados e ULDs
vazios:
1. Parede frontal;
2. Lado esquerdo;
3. Lado direito;
4. Piso;
5. Teto/telhado;
6. Portas internas/externas,incluindo
a confiabilidade dos mecanismos de
bloqueio das portas;
7. Parte externa/carenagem; e
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pode-se justificar a inclusão de maiores
procedimentos de inspeção que podem
incluir também meios de transporte e/ou
inspeções em terminais marítimos
portuários ou instalações de logística
aérea.
Normalmente, existem níveis mais
elevados de risco envolvidos em
remessas com travessias de fronteira
terrestre, razão pela qual o transporte e o
IIT devem passar por várias inspeções.
Alguns exemplos de IIT para vários modos
são
os
contêineres
oceânicos,
contêineres/reboques
refrigerados,
reboques
rodoviários,
plataforma
reboques, contêineres-tanque, vagões
ferroviários/box, vagões para granel
solido e dispositivos aéreos de unitização
de cargas (ULDs).
Na aba “Biblioteca Pública” do site do
CTPAT você encontra material sobre
treinamento de segurança da cadeia
logística internacional e do transporte
agrícola além de material para Inspeções
de instrumentos de tráfego internacional.

parede frontal, teto e piso. Para
contêineres refrigerados, deverá
ser verificado um oitavo ponto,
que é a carcaça do ventilador.
A inspeção de dezessete pontos
para
veículos
de
carga
compreende para-choque, motor,
pneus, piso da unidade tratora,
tanques de combustível, cabine,
reservatório de ar, eixo de
transmissão, quinta roda, sistema
de exaustão, além de chassi,
portas, laterais direita e esquerda,
parede frontal, teto e piso do
compartimento de carga.
Sempre
que
possível,
as
inspeções devem ser realizadas
ao entrar e sair dos pátios de
armazenamento e no ponto de
carregamento/estufagem. Todas
as inspeções de segurança devem
ser realizadas em uma área de
acesso
controlado
e,
se
disponível, monitoradas através
de um sistema de CFTV.
Na impossibilidade ou ausência
temporária de monitoramento
por câmeras, o operador deve
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8. Alojamento do ventilador em
contêineres refrigerados.

5.4

Equipamentos de Transporte e
instrumentos
de
tráfego
internacional (conforme apropriado)
devem
ser
equipados
com
mecanismos
de
fechamento
externos
que
possam,
razoavelmente, resistir às tentativas
de removê-los. A porta, maçanetas,
hastes, ferrolhos, rebites, suportes e
todas as outras partes do mecanismo
de travamento de um contêiner
devem ser totalmente inspecionadas
para detectar adulteração e qualquer
inconsistência dos mecanismos de
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assegurar que a inspeção ocorreu
e possuir evidência documental
disso, como, por exemplo, a
utilização de um checklist.
A inspeção deve ser registrada em
uma
lista
de
verificação,
contendo, pelo menos número do
contêiner ou placa do veículo de
carga, data de inspeção, hora da
inspeção, nome do funcionário
que conduziu a inspeção e pontos
que foram inspecionados, com as
devidas observações, quando for
o caso.
Considere o uso de contêineres/reboques Obrigatório
com dobradiças invioláveis.
Os membros CC-TPAT também podem
colocar placas de proteção ou pinos em
pelo menos duas das dobradiças das
portas e/ou porta lacres/fita adesiva
sobre pelo menos uma dobradiça de cada
lado.
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5.5

fechamento antes da fixação de
qualquer dispositivo de lacração.
A inspeção de todos os meios de
transporte e instrumentos de tráfego
internacional vazios devem ser
registradas em uma lista de
verificação. Os seguintes elementos
devem ser registrados na lista de
verificação:
• Número de
Contêiner/Trailer/Instrumento de
Tráfego Internacional;
• Data de inspeção;
• Tempo de inspeção;
• Nome do funcionário que realizou a
inspeção; e
• Áreas específicas dos Instrumentos
de Tráfego Internacional que foram
inspecionadas.
Se
as
inspeções
forem
supervisionadas,
o
supervisor
também deve assinar a lista de
controle.
A folha de inspeção preenchida deve
fazer parte da documentação de
embarque.
O consignatário deve receber o
pacote de documentação completo
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Recomendável
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5.6

antes
do
recebimento
da
mercadoria.
Todas as inspeções de segurança
devem ser realizadas em uma área de
acesso controlada e, se disponível,
monitorado através de um sistema
de CFTV.

40

Recomendável

3.1 Segurança da Carga.
Sempre
que
possível,
as
inspeções devem ser realizadas
ao entrar e sair dos pátios de
armazenamento e no ponto de
carregamento/estufagem. Todas
as inspeções de segurança devem
ser realizadas em uma área de
acesso
controlado
e,
se
disponível, monitoradas através
de um sistema de CFTV. Na
impossibilidade ou ausência
temporária de monitoramento
por câmeras, o operador deve
assegurar que a inspeção ocorreu
e possuir evidência documental
disso, como, por exemplo, a
utilização de um checklist. A
inspeção deve ser registrada em
uma
lista
de
verificação,
contendo, pelo menos número do
contêiner ou placa do veículo de
carga, data de inspeção, hora da
inspeção, nome do funcionário
que conduziu a inspeção e pontos
que foram inspecionados, com as
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devidas observações, quando for
o caso.
5.7

5.8

Se uma contaminação de pragas for
visivelmente detectada, durante a
inspeção de um veículo de
transporte/Instrumentos de tráfego
internacional, a lavagem/aspiração
deve ser realizada para remover tais
contaminantes. A documentação da
descontaminação deve ser mantida
por um ano para demonstrar
conformidade com esses critérios de
inspeção.
Com base em gerenciamento de
risco, o pessoal de gestão deve
conduzir aleatoriamente buscas em
meios de transporte após a equipe de
transporte ter conduzido a inspeção
destes equipamentos.
As buscas nos meios de transporte
devem ser feitas periodicamente,
com
uma
maior
frequência
dependendo da análise de riscos. As
pesquisas devem ser realizadas de
maneira aleatória e inopinadas,
assim elas não se tornarão
previsíveis. As inspeções devem ser
realizadas em vários locais onde o
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Manter registros sobre os tipos de Obrigatório
contaminantes encontrados, onde eles
foram encontrados (local de transporte),
e como a praga/contaminação foi
eliminada, são ações úteis que podem
ajudar os Membros na prevenção de
futura contaminação por pragas.

Buscas nos meios de transporte são Recomendável
realizadas para combater conspirações
internas.
Como
prática
recomendada,
os
supervisores podem ocultar um item
(como um brinquedo ou caixa colorida)
no veículo para determinar se no teste de
campo o operador o encontra.
O pessoal de supervisão pode ser um
gerente
de
segurança,
mantido
responsável perante a alta administração
pela segurança, ou outro pessoal de
gestão designado.

Critérios mínimos de segurança – Transportadoras rodoviárias EUA 2020

5.11

5.14

veículo está mais suscetível: o pátio
do transportador, depois que o
caminhão ter sido carregado e a
caminho da fronteira dos Estados
Unidos
Um registrador de atividades de
rastreamento e monitoramento ou
tecnologia equivalente (como GPS)
deve ser usado para rastrear o meio
de transporte enquanto ele está a
caminho os Estados Unidos. Se forem
usados equipamentos eletrônicos de
controle do motorista deverão ser
registradas quaisquer paradas e
registradas as inspeções dos veículos,
unidades de carga e lacres.

Os transportes são rastreados para evitar Obrigatório
que sejam desviados para adulterar a
carga ou estrutura do veículo de
transporte/instrumentos de tráfego
internacional, Estes desvios visam
permitir que o contrabando seja
introduzido no carregamento. Com base
no risco, os fornecedores de transporte
podem querer rastrear e monitorar seus
meios de transporte/instrumentos de
Tráfego internacional em tempo real.
Existem
muitas
ferramentas
de
rastreamento disponíveis para os
usuários, gratuitamente, por meio de
seus telefones celulares. Para pequenas
operadoras, aplicativos como Life 360,
“Find Friends From” do Google e o
WhatsApp permitem que os usuários
rastreiem pessoas e meios de transporte.
Os membros CTPAT devem trabalhar
Recomendável
com seus fornecedores de transporte
para rastrear transportes da origem
ao ponto de destino. Requisitos
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5.16

5.19

5.20

específicos para rastreamento,
relatórios e compartilhamento de
dados devem ser incorporado nos
termos contratuais de serviço com os
provedores.
Para remessas terrestres próximas a
fronteira dos Estados Unidos, uma
política de "sem parar" deve ser
implementada, no que diz respeito a
paradas não programadas.
Se um sistema de rastreamento do
tipo GPS for usado, as operadoras
devem usar um sensor de
acoplamento/conector ou tecnologia
equivalente do cavalo para o trailer
para garantir que o trailer também
seja monitorado e rastreado.
As transportadoras devem usar
registros de despacho eletrônicos; os
logs devem ser registrados e
mantidos para fins de auditoria.
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Carga em repouso representa carga em Recomendável
risco. As paradas programadas não
seriam cobertas por esta política, mas
deveriam ser consideradas em um
procedimento geral de rastreamento e
monitoramento.

Registros de despacho eletrônico
fornecem um meio mais acessível de
conduzir a supervisão da gestão e
permitir que a informação seja
compartilhada e/ou comparada com
dados de avaliação adicionais. Isto é
recomendado para que os registros dos
logs sejam mantidos por um tempo
suficiente para permitir que as auditorias
sejam realizadas e para fins de
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5.21

5.22

Para embarques de passagem de
fronteira, as rotas de trânsito
estabelecidas devem ser prédesignadas, o que inclui tempos de
trânsito previstos entre pontos de
passagem. Uma vez que o tempo
entre os pontos for determinado,
para horários de pico e fora de pico,
esses horários devem ser registrados
e incorporados ao processo de
rastreamento.
Se a tecnologia GPS for empregada,
“geo-fencing”
deve
ser
implementado
para
incluir
notificação de alarme quando uma
transportadora se desvia da rota. Os
parâmetros para “geo-fencing”
devem ser definidos com as
tolerâncias permitidas para a rota
pré-estabelecida.
As transportadoras devem ter
sistemas ou procedimentos escritos
para responder a desvios de rota
significativos e chegadas tardias aa
doca de carregamento/área, pontos
de transferência ou o destino.
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investigação, se uma violação ocorrer na
cadeia de suprimentos.
Pontos de referência são localizações Obrigatório
geográficas específicas definidas por
conjuntos de coordenadas (longitude e
latitude) usadas para navegação,
incluindo rotas de trânsito.
Recomenda-se que os pontos de
referência incluam o tempo entre o pátio
para o ponto de carregamento/coleta de
reboque, a fronteira dos EUA e os
destinos de entrega. Se uma parada for
feita para coletar os documentos de
exportação ou para verificar os lacres,
estes também podem ser incluídos como
pontos de passagem.

Obrigatório

3.1 Transporte da carga
Com base em dados de
rastreamento e com apoio de
medidas como inspeção das
unidades de carga, realizada pelas
pessoas autorizadas no fluxo de
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Os motoristas devem notificar o
despachante de cargas sobre
quaisquer atrasos significativos na
rota devido ao clima, tráfego e/ou
reencaminhamento. O despachante
de cargas ou caixeiro deve verificar
de forma independente a causa do o
atraso.
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recepção, expedição e transporte,
deve-se buscar prevenir trajetos
ou paradas injustificáveis durante
o transporte da carga. Carga em
repouso é carga em risco. As
paradas programadas devem ser
consideradas
em
um
procedimento
geral
de
rastreamento e monitoramento.
Recursos como monitoramento,
aliado a um gerenciamento de
riscos para adoção de cautelas
adequadas à logística empregada,
contribuem com a segurança da
carga durante o transporte. O
operador deverá possuir amplo
conhecimento das rotas utilizadas
e a distinção das rotas com maior
exposição ao risco de ameaças
(Exemplo:
monitoramento
diferenciado para rotas mais
longas,
rotas
de
maior
periculosidade conhecida, rotas
rodoviárias
de
exportação,
transporte de cargas para países
conhecidos como exportadores
de drogas etc.). A avaliação do
operador deve abranger, quando
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5.23

Após uma parada e antes de retomar
a viagem, os motoristas devem
inspecionar a lacração e o
travamento dos dispositivos do meio
de transporte para detectar
quaisquer sinais de adulteração.
Esses as inspeções devem ser
documentadas.
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Obrigatório

for o caso, procedimentos
executados de forma terceirizada.
3.1 Verificação da Integridade da
Unidade de Carga.
A verificação da integridade da
unidade de carga deve abranger a
verificação da integridade dos
lacres. Suspeitas de violação
incluem adulteração de lacres e
de unidades de carga. Por isso,
treinar as pessoas e manter uma
verificação atenta, é importante.
Não obstante, o operador deverá
verificar também as condições
externas dos veículos de
transporte. Havendo indícios de
avaria, violação e/ou adulteração
de qualquer dispositivo de
segurança e/ou da carga, o
operador deverá comunicar às
áreas pertinentes e, quando for o
caso, efetuar comunicação ao
ponto de contato OEA. O
procedimento formal deverá
descrever como os lacres são
emitidos,
recepcionados,
controlados nas instalações e
durante
o
trânsito.
O
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5.24

Em áreas de alto risco e
imediatamente antes da chegada na
fronteira, os membros CTPAT devem
incorporar uma "última chance"
processo de verificação para
remessas com destino aos EUA
verificando os meios de transporte/
instrumentos
de
tráfego
internacional
para
sinais
de
adulteração para incluir inspeções
visuais de meios de transporte e
VVTT processo de verificação do selo.
Indivíduos devidamente treinados
devem conduzir as inspeções.
V - Visualização dos mecanismos de
lacre e travamento do recipiente;
certifique-se de que estão OK;
V - Verificar o número do selo em
relação
aos
documentos
de
embarque;
T - Puxar o selo para verificar se está
bem afixado;
T - Torça e gire a vedação do parafuso
para garantir que seus componentes
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Recomendável

procedimento deve indicar ainda,
as ações a serem tomadas no caso
de detecção de indícios de
violação de unidades
3.1 Verificação da Integridade da
Unidade de Carga.
Todo interveniente autorizado
com acesso à carga deve verificar
a integridade dos dispositivos de
segurança. Um método eficaz de
verificação de integridade de
dispositivos de segurança deve
conter pelo menos quatro ações:
1.
Visualizar
mecanismo,
conforme o caso (trancas,
transpassadores de cabo etc.),
2. Verificar lacre e sua integridade
(numeração
fidedigna,
correspondência
documental
etc.),
3. Puxar lacre (visando conferir o
acerto da afixação), e
4. Girar lacre (movimento de
desenroscar, visando conferir se
pino não foi rosqueado a fim de
possibilitar
abertura
e
fechamento sem vestígios).
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5.26

5.27

5.28

não vão desparafusar, separar um do
outro ou se qualquer parte do
mecanismo do lacre que esteja solto.
Os motoristas devem relatar e
registrar quaisquer anomalias ou
modificações
incomuns
nas
estruturas encontradas nos veículos
de transporte, após a inspeção de um
governo.
A alta gestão deve conduzir
regularmente revisões aleatórias do
rastreamento e procedimentos de
monitoramento. Os resultados da
revisão devem ser registrados.
A
revisão
deve
cobrir
o
rastreamento,
os
documentos
indicativos e sistemas internos;
lapsos no tempo de trânsito devem
ser incluídos. A gestão deve conduzir
verificações aleatórias no caminho.

Isso inclui as inspeções do Departamento Obrigatório
de Transporte dos EUA (DOT) ou outras
inspeções de uma agência reguladora.
Isso também inclui as inspeções que
ocorrem no México e no Canadá.

Revisões aleatórias são necessárias para Obrigatório
garantir que os registros de rastreamento
sejam adequadamente mantidos e que os
procedimentos de monitoramento estão
sendo seguidos. Documentos indicativos
de tempos incluem recibos de
combustível, registros de escala, recibos
de pedágio, ACE, SAT México,
informações do despachante aduaneiro
etc. A realização de verificações durante
o trajeto é uma medida usada em áreas
de alto risco para verificar se os
procedimentos estão sendo seguidos em
"tempo real."
As transportadoras rodoviárias
Recomendável
CTPAT devem notificar as partes
apropriadas
(por
exemplo,
expedidor,
consignatário
e
importador) de quaisquer atrasos
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5.29

significativos,
incluindo
falhas
mecânicas durante o transporte.
Se uma ameaça credível (ou
detectada) à segurança de uma
remessa
ou
transporte
for
descoberta, o Membro C-TPAT deve
alertar
(assim
que
possível)
quaisquer parceiros de negócios na
cadeia de abastecimento que possam
ser afetados e quaisquer agências de
aplicação
da
lei,
conforme
apropriado.
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Obrigatório

3.1 Verificação da Integridade da
Unidade de Carga.
Devem
ser
estabelecidos
protocolos
de
registro,
comunicação com parceiros
(parceiros comerciais e Aduana) e
investigação do incidente. As
conclusões
da
investigação
devem ser documentadas, e
eventuais ações corretivas devem
ser
implementadas
e
evidenciadas o mais rapidamente
possível.
As descobertas da investigação
devem ser documentadas e
quaisquer ações corretivas devem
ser
implementadas
e
evidenciadas o mais rápido
possível. Esses procedimentos
escritos devem ser mantidos no
nível operacional local, para que
sejam facilmente acessíveis. Os
procedimentos
devem
ser
revisados e atualizados, quando
necessário. Lacres devem atender
ou exceder a norma ISO 17712; da
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mesma
forma,
demais
dispositivos de segurança devem
atender ou superar respectivas
normas de referência.
Recomenda-se que somente
pessoal autorizado distribua
dispositivos
de
segurança.
Consideram-se aplicáveis lacres
de alta segurança sempre que a
unidade de carga utilizada
permitir sua aplicação (ex.:
contêiner). Na utilização de lacre
terceirizado (ex.: lacre do
armador), o operador deverá
assegurar junto ao terceiro, que
seja fornecido lacre dentro dos
padrões exigidos pelo Programa
OEA e possuir evidência disso.
5.30

Qualquer
tecnologia,
incluindo
transponders, fornecidos pela CBP ao
transportadora rodoviária, devem
ser protegidos contra uso indevido,
comprometimento,
furto,
adulteração,
alteração
ou
duplicação. Qualquer uso indevido
de transponders, incluir cedê-los
para
outras
transportadoras,
resultará em suspensão ou retirada
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O transponder, também conhecido como
Taxa de Usuário, é um adesivo que
contém um chip de identificação por
radiofrequência (tecnologia RFID) que
transmite informações sobre um veículo
e passagem de fronteira.
O transponder está conectado ao párabrisa de um veículo comercial e deve
permanecer nele pela vida útil do
transponder (até 10 anos), mesmo que o
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do programa. Além disso, a fim de
diminuir os tempos de espera, as
operadoras CTPAT devem pagar a
taxa anual de usuário e a taxa de
usuário individual para cruzamento
de fronteira.

veículo seja vendido. Para obter mais
informações
sobre
transponders,
consulte o decalque e o Sistema de
Aquisição Online de Transporte (DTOPS):
https://dtops.cbp.dhs.gov
Pagar a taxa anual de usuário ou taxa
única de usuário online antes de chegar à
fronteira reduz o consumo de
combustível e tempo de espera.
Removendo o processo de pagamento
em dinheiro/cartão de crédito da
inspeção primária permite que os oficiais
da CBP processem os veículos mais
rapidamente e diminui as emissões de
carbono associadas ao tráfego pesado.

6.
Segurança da lacração - a lacração de reboques e contêineres, para incluir integridade de vedação contínua, continua a ser um elemento
crucial de uma cadeia de abastecimento segura. A segurança do lacre inclui uma política de lacre escrita abrangente que aborda todos os aspectos
da segurança do lacre; usando os lacres corretos de acordo com os requisitos da CTPAT; colocar corretamente um lacre em um IIT e verificar se
o lacre foi afixado corretamente.
Nr.

Critério

6.1

Os membros CTPAT devem ter
procedimentos detalhados e escritos
de lacres de alta segurança que
descrevam como os lacres são
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Guia de implementação

Obrigatório/
Correspondente OEA BR
Recomendável
Obrigatório.
3.1 Verificação da Integridade da
Unidade de Carga.
Todo interveniente autorizado
com acesso à carga deve verificar
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emitidos
e
controlados
nas
instalações e durante o trânsito. Os
procedimentos devem fornecer as
etapas a serem executadas se um
lacre for alterado, adulterado ou
tiver o número incorreto, incluindo
documentação
do
evento,
protocolos de comunicação aos
parceiros
e
investigação
do
incidente.
Os
resultados
da
investigação
devem
ser
documentados e quaisquer ações
corretivas devem ser implementadas
o mais rápido possível.
Esses procedimentos escritos devem
ser mantidos no nível operacional
local para que sejam facilmente
acessíveis. Os procedimentos devem
ser revisados pelo menos uma vez
por ano e atualizados conforme
necessário.
Os controles do lacre escrito devem
incluir os seguintes elementos:
Controlando o acesso aos lacres:
• O gerenciamento de lacres deve ser
restrito ao pessoal autorizado.
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a integridade dos dispositivos de
segurança. Um método eficaz de
verificação de integridade de
dispositivos de segurança deve
conter pelo menos quatro ações:
1.
Visualizar
mecanismo,
conforme o caso (trancas,
transpassadores de cabo etc.),
2. Verificar lacre e sua integridade
(numeração
fidedigna,
correspondência
documental
etc.),
3. Puxar lacre (visando conferir o
acerto da afixação), e
4. Girar lacre (movimento de
desenroscar, visando conferir se
pino não foi rosqueado a fim de
possibilitar
abertura
e
fechamento sem vestígios).
A verificação da integridade da
unidade de carga deve abranger a
verificação da integridade dos
lacres.
Suspeitas de violação incluem
adulteração de lacres e de
unidades de carga. Por isso,
treinar as pessoas e manter uma
verificação atenta, é importante.
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• Armazenamento seguro.
Estoque, distribuição e rastreamento
(registro de lacres):
• Registro do recebimento de novos
lacres.
• Emissão de lacres registrados em
log.
• Rastreie os lacres através do
registro.
• Somente pessoal treinado e
autorizado pode afixar lacres nos
Instrumentos
de
Tráfego
Internacional (IIT).
Controle de lacres em trânsito:
• Ao retirar o IIT selado (ou após a
parada), verifique se o lacre está
intacto, sem sinais de violação.
• Confirme se o número do lacre
corresponde ao que está anotado
nos documentos de envio. Lacres
rompidos em trânsito:
• Se uma carga for examinada,
registre o número do lacre de
substituição.
• O motorista deve notificar
imediatamente quando um lacre for
rompido, indicar quem rompeu o
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Não obstante, o operador deverá
verificar também as condições
externas dos veículos de
transporte. Havendo indícios de
avaria, violação e/ou adulteração
de qualquer dispositivo de
segurança e/ou da carga, o
operador deverá comunicar às
áreas pertinentes e, quando for o
caso, efetuar comunicação ao
ponto de contato OEA. O
procedimento formal deverá
descrever como os lacres são
emitidos,
recepcionados,
controlados nas instalações e
durante o trânsito.
O procedimento deve indicar
ainda, as ações a serem tomadas
no caso de detecção de indícios
de violação de unidades de carga
ou nos casos de detecção de lacre
alterado ou identificado com o
número incorreto.
Devem
ser
estabelecidos
protocolos
de
registro,
comunicação com parceiros
(parceiros comerciais e Aduana) e
investigação do incidente.
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lacre e fornecer o novo número do
lacre.
• A transportadora deve notificar
imediatamente
o
remetente,
corretor e importador sobre a
alteração do lacre e o número do
lacre de substituição.
• O remetente deve anotar o número
do lacre de substituição no registro
do lacre.

6.2

Discrepâncias entre lacres:
• Retenha lacres alterados ou
adulterados para auxiliar nas
investigações.
•
Investigue
a
discrepância;
acompanhamento com medidas
corretivas (se necessário).
• Conforme aplicável, relate os lacres
comprometidos ao CBP e ao governo
estrangeiro apropriado para ajudar
na investigação.
Todas as remessas CTPAT que podem
ser lacradas devem ser protegidas
imediatamente
após
o
carregamento/enchimento/embalag
em pela parte responsável (ou seja, o
remetente ou embalador agindo em
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As conclusões da investigação
devem ser documentadas, e
eventuais ações corretivas devem
ser
implementadas
e
evidenciadas o mais rapidamente
possível.

O lacre de alta segurança usado deve ser
colocado na posição segura do came, se
disponível, ao invés da maçaneta direita
da porta. A vedação deve ser colocada na
parte inferior da barra vertical mais
central da porta direita do contêiner.

3.1 Verificação da Integridade da
Unidade de Carga.
Todo interveniente autorizado
com acesso à carga deve verificar
a integridade dos dispositivos de
segurança. Um método eficaz de
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nome do remetente) com um lacre
de alta segurança que atenda ou
exceda a mais atual Organização
Internacional de Padronização (ISO)
17712 padrão para lacres de alta
segurança. As vedações de cabo e
parafuso de qualificação são
aceitáveis. Todos os lacres usados
devem ser afixados de forma segura
e adequada aos Instrumentos de
Tráfego
Internacional
que
transportam cargas de Membros da
CTPAT de / para os Estados Unidos.

55

Alternativamente, a vedação pode ser
colocada na alça de travamento mais à
esquerda do centro na porta direita do
contêiner se a posição secure cam não
estiver disponível. Se uma vedação de
parafuso estiver sendo usada, é
recomendado que a vedação de parafuso
seja colocada com a parte do cilindro ou
inserção voltada para cima com a parte
do cilindro acima do ferrolho.

verificação de integridade de
dispositivos de segurança deve
conter pelo menos quatro ações:
1.
Visualizar
mecanismo,
conforme o caso (trancas,
transpassadores de cabo etc.),
2. Verificar lacre e sua integridade
(numeração
fidedigna,
correspondência
documental
etc.),
3. Puxar lacre (visando conferir o
acerto da afixação), e
4. Girar lacre (movimento de
desenroscar, visando conferir se
pino não foi rosqueado a fim de
possibilitar
abertura
e
fechamento sem vestígios).
A verificação da integridade da
unidade de carga deve abranger a
verificação da integridade dos
lacres. Suspeitas de violação
incluem adulteração de lacres e
de unidades de carga. Por isso,
treinar as pessoas e manter uma
verificação atenta, é importante.
Não obstante, o operador deverá
verificar também as condições
externas dos veículos de
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transporte. Havendo indícios de
avaria, violação e/ou adulteração
de qualquer dispositivo de
segurança e/ou da carga, o
operador deverá comunicar às
áreas pertinentes e, quando for o
caso, efetuar comunicação ao
ponto de contato OEA. O
procedimento formal deverá
descrever como os lacres são
emitidos,
recepcionados,
controlados nas instalações e
durante
o
trânsito.
O
procedimento deve indicar ainda,
as ações a serem tomadas no caso
de detecção de indícios de
violação de unidades 32 de carga
ou nos casos de detecção de lacre
alterado ou identificado com o
número incorreto.
6.3

Os transportadores de carga menor
que o caminhão (LCL) devem (no
mínimo) usar um sistema de cadeado
de alta segurança ao pegar a carga
fracionada em locais que não são
centros
de
consolidação
monitorados. No último local de
coleta antes de cruzar a fronteira, a
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Obrigatório
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6.5

6.6

transportadora deve selar a carga
com um dispositivo de alta segurança
compatível com os lacres da ISO
17712.
Transportadoras rodoviárias (LCL)
devem ter controles rígidos que
limitem o acesso a cadeados, chaves
ou combinações que podem abrir os
cadeados.
Os membros CTPAT (que mantêm
inventários de lacres) devem ser
capazes de documentar se os lacres
de alta segurança que usam atendem
ou excedem o padrão ISO 17712 mais
atual.
Se um Membro mantém um
inventário de lacres, a gerência da
empresa ou um supervisor de
segurança deve conduzir uma
auditoria dos lacres que inclua
inventário periódico de lacres
armazenados e conciliação com
registros de inventário de selos e
documentos de envio. Todas as
auditorias devem ser documentadas.
Como parte do processo geral de
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A evidência aceitável de conformidade é
uma cópia de um certificado de teste de
laboratório que demonstra conformidade
com o padrão de lacre de alta segurança
ISO. Os membros da CTPAT devem estar
cientes das características indicativas de
violação dos lacres que adquirem.

3.1. Emprego de Dispositivos de
Segurança
Lacres devem atender ou exceder
a norma ISO 17712; da mesma
forma, demais dispositivos de
segurança devem atender ou
superar respectivas normas de
referência.
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6.7

auditoria de lacre, os supervisores de
doca e/ou gerentes de armazém
devem verificar periodicamente os
números dos lacres usados em meios
de transporte e instrumentos de
tráfego internacional.
O processo de verificação do lacre do
CTPAT deve ser seguido para garantir
todos os lacres de alta segurança
(parafuso/cabo) foram afixados
corretamente aos Instrumentos de
Tráfego Internacional, e estão
operando conforme planejado. O
procedimento é conhecido como
processo VVTT:
V - Visualização dos mecanismos de
lacre e travamento do recipiente;
certifique-se de que estão OK;
V - Verificar o número do lacre em
relação
aos
documentos
de
embarque para precisão;
T - Puxar o lacre para verificar se está
bem afixado;
T - Torça e gire lacre parafuso para
garantir que seus componentes não
desapertem, separados um do outro,
ou qualquer parte do selo se solte.
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Ao aplicar lacres de cabo, eles precisam
envolver a base de hardware retangular
da vertical barras, a fim de eliminar
qualquer aumento ou movimento
descendente do selo. Uma vez que o selo
é aplicado, certifique-se de que toda a
folga foi removida de ambos os lados do
cabo. O VVTT processo de lacração de
cabos precisa garantir que os cabos estão
esticados. Uma vez que tenha sido
corretamente aplicado, puxe o cabo para
determinar se há algum deslizamento do
cabo dentro do corpo de bloqueio.

3.1 Verificação da Integridade da
Unidade de Carga.
Todo interveniente autorizado
com acesso à carga deve verificar
a integridade dos dispositivos de
segurança. Um método eficaz de
verificação de integridade de
dispositivos de segurança deve
conter pelo menos quatro ações:
1.
Visualizar
mecanismo,
conforme o caso (trancas,
transpassadores de cabo etc.),
2. Verificar lacre e sua integridade
(numeração
fidedigna,
correspondência
documental
etc.),
3. Puxar lacre (visando conferir o
acerto da afixação), e
4. Girar lacre (movimento de
desenroscar, visando conferir se
pino não foi rosqueado a fim de
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possibilitar
abertura
e
fechamento sem vestígios).
A verificação da integridade da
unidade de carga deve abranger a
verificação da integridade dos
lacres. Suspeitas de violação
incluem adulteração de lacres e
de unidades de carga. Por isso,
treinar as pessoas e manter uma
verificação atenta, é importante.
Não obstante, o operador deverá
verificar também as condições
externas dos veículos de
transporte. Havendo indícios de
avaria, violação e/ou adulteração
de qualquer dispositivo de
segurança e/ou da carga, o
operador deverá comunicar às
áreas pertinentes e, quando for o
caso, efetuar comunicação ao
ponto de contato OEA. O
procedimento formal deverá
descrever como os lacres são
emitidos,
recepcionados,
controlados nas instalações e
durante
o
trânsito.
O
procedimento deve indicar ainda,
as ações a serem tomadas no caso
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de detecção de indícios de
violação de unidades 32 de carga
ou nos casos de detecção de lacre
alterado ou identificado com o
número incorreto.
7.
Segurança processual - A segurança processual abrange muitos aspectos do processo de importação e exportação, documentação e
requisitos de armazenamento e manuseio de carga. Outros critérios procedimentais vitais dizem respeito ao relato de incidentes e notificação
às autoridades policiais pertinentes. Além disso, a CTPAT geralmente requer que os procedimentos sejam escritos porque ajuda a manter um
processo uniforme ao longo do tempo. No entanto, a quantidade de detalhes necessários para esses procedimentos escritos dependerá de vários
elementos, como o modelo de negócios de uma empresa ou o que é coberto pelo procedimento.
A CTPAT reconhece que a tecnologia usada nas cadeias de suprimentos continua evoluindo. A terminologia usada em todos os critérios faz
referência a procedimentos escritos, em papel, documentos e formulários. Documentos e assinaturas eletrônicas e outras tecnologias digitais,
no entanto, também são formas aceitáveis de documentar os procedimentos necessários.
O programa CTPAT não foi projetado para ser um modelo “tamanho único”. Cada empresa deve decidir (com base em sua avaliação de risco)
como implementar e manter os procedimentos. No entanto, é mais eficaz incorporar processos de segurança aos procedimentos existentes do
que criar um manual separado para protocolos de segurança. Isso cria uma estrutura mais sustentável e ajuda a enfatizar que a segurança da
cadeia de abastecimento é responsabilidade de todos.
Nr.

Critério

7.2

As áreas de preparação da carga e as
áreas circundantes imediatas devem
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Guia de implementação

Obrigatório/
Recomendável

Correspondente OEA BR
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7.6

ser inspecionados regularmente para
garantir
que
essas
áreas
permaneçam livres de
contaminação de pragas visível.
Devem existir procedimentos para
garantir que todas as informações
utilizadas no desembaraço de
mercadorias/carga sejam legíveis;
completas;
precisa;
protegidas
contra troca, perda ou introdução de
informações
errôneas;
e
tempestivas.
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Obrigatório.

O
procedimento
de
preenchimento de declarações
aduaneiras deve assegurar que as
informações
prestadas
correspondam às constantes nos
documentos
instrutivos
do
despacho aduaneiro (fatura
comercial,
packing
list,
documento
de
transporte,
certificado de origem e outro que
seja pertinente). Se utilizada
internamente, pelo requerente,
unidade de medida diversa das
constantes nos documentos de
aquisição e venda, as conversões
de unidades devem assegurar que
as
quantidades
resultantes
correspondam às constantes nos
documentos. Se utilizada, em
documentos de aquisição e
venda,
unidade
de
comercialização
diversa
da
unidade de medida estatística, as
conversões de unidades devem
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7.7

Se forem usados documentos em
papel, os formulários e outras
documentações relacionadas à
importação/exportação devem ser
protegidos para evitar o uso não
autorizado.
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Medidas, como o uso de um arquivo Recomendável
fechado, podem ser tomadas para
garantir
o
armazenamento
de
formulários não utilizados, incluindo
manifestos, para evitar o uso não
autorizado de tal documentação

assegurar que, em declarações
aduaneiras, sejam informadas
quantidades corretas na unidade
de medida estatística.
Para fins do disposto no requisito,
considera-se informação legível a
que tem nitidez e que pode ser
lida com facilidade. Por sua vez,
entende-se como informação
completa aquela que possibilita a
plena compreensão do objeto
descrito. Por último, é confiável a
informação quando há certeza
sobre sua correspondência com o
objeto a que se refere.
Informações
de
interesse
aduaneiro incluem, além das
características das mercadorias e
demais aspectos relacionados à
operação de comércio exterior
realizada, a correta identificação
dos responsáveis pela operação
comercial configurada, sendo
estes o importador, o fabricante
da mercadoria e o exportador.
Recomenda-se
que
as
mercadorias sejam precisamente
descritas com todos os detalhes
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pertinentes, como: peso, rótulo,
marca
e
quantidade.
Discrepâncias
entre
características de mercadorias ou
de
operações
e
as
correspondentes informações em
documentos
podem
ser
constatadas por meio de
conferências físicas em etapas de
recepção e/ou expedição. Se
constatadas discrepâncias, as
ações corretivas cabíveis devem
estar
previstas
nos
procedimentos das referidas
atividades.
7.8

O remetente ou seu agente deve
garantir que os conhecimentos de
embarque (BLs) e/ou manifestos
refletem
com
precisão
as
informações
fornecidas
a
transportadora, e as transportadoras
devem exercer a devida diligência
para garantir que estes documentos
são precisos. BLs e manifestos devem
ser apresentada à Alfândega dos EUA
em tempo hábil. Informações do B/L
devem
mostrar
o
primeiro
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Ao pegar instrumentos lacrados de Obrigatório
tráfego internacional, as transportadoras
devem
confiar
nas
informações
fornecidas pelo remetente.
Exigindo que o número do lacre seja
impresso
eletronicamente
no
conhecimento de embarque (BL) ou
outros documentos de exportação
ajudam a proteger contra a mudança do
lacre e alterar o pertinente documento (s)
para coincidir com o novo número de
selo.
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local/instalação estrangeira onde a
transportadora toma posse da carga
com destino aos Estados Unidos.
O peso e a contagem de peças devem
ser precisos.

7.10

Devem ser revisadas as informações
incluídas nos documentos de
importação/exportação
para
identificar
ou
reconhecer
carregamentos suspeitos.
O pessoal relevante deve ser
treinado sobre como identificar
informações em documentos de
embarque, como manifestos, que
possam indicar um embarque
suspeito.
Com base no risco, os Membros do
CTPAT devem levar em consideração
os principais indicadores de alerta do
CTPAT para atividades de lavagem de
dinheiro e financiamento do
terrorismo mais aplicáveis às funções
que eles e/ou suas entidades de
negócios desempenham na cadeia de
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No entanto, para certas cadeias de
abastecimento, os bens podem ser
examinados em trânsito, por uma
autoridade aduaneira estrangeira ou pelo
CBP. Uma vez o lacre quebrado pelo
governo, precisa haver um processo para
registar o novo número do lacre aplicado
ao IIT após a conferencia. Em alguns
casos, isso pode ser escrito à mão.
Obrigatório.
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7.12

abastecimento. Um documento
sobre os principais indicadores de
alerta está disponível no Portal
CTPAT (seção Biblioteca Pública).
O pessoal da transportadora
rodoviária deve ser treinado para
revisar
manifestos
e
outros
documentos, a fim de identificar ou
reconhecer
carregamentos
suspeitos, como aqueles que:
• Originar-se ou ter locais de destino
incomuns;
• São pagos em dinheiro ou cheque
visado;
• Use métodos de roteamento
incomuns;
• Exibir práticas incomuns de
envio/recebimento;
• Fornecer informações vagas,
generalizadas ou com falta de
informações.
Os motoristas devem coletar o lixo
pessoal e descartá-lo antes entrar
nos Estados Unidos. Caso contrário, o
motorista deve declará-lo para
Alfândega dos EUA, para que possa
ser
descartado
de
maneira
adequada.
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Obrigatório
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7.13

7.14

Com
base
no
risco,
as
transportadoras rodoviárias devem
ter procedimentos específicos para
mitigar o risco de conluio entre
funcionários, como entre o motorista
e o pessoal de despacho, o que pode
permitir uma segurança
medida a ser superada.

Um exemplo de conspiração interna seria Obrigatório
um motorista e os funcionários de
expedição em conluio para falsificar
tempos de viagem para minar
procedimentos de rastreamento e
monitoramento. Procedimentos para
prevenir conluio pode incluir rotação de
atribuição, restrição do acesso do
motorista à localização física das
operações de expedição, salas separadas
de descanso dos motoristas, colocação de
monitores GPS (escondidas) fora da visão
dos motoristas, auditorias frequentes
documentadas de registros da expedição
e análise de tendências usando dados de
GPS para comparar o tempo médio dos
motoristas contra o tempo em que a
equipe de expedição está de plantão.
Se permitido legalmente e pelas
Recomendável
regras sindicais, as transportadoras
devem realizar triagem aleatória de
bagagem e pertences de motoristas
de caminhão e pessoal de apoio. Se
alguma anomalia suspeita for
encontrada durante a triagem, a
transportadora deve documentar e
relatar suas descobertas a Alfândega
dos EUA.
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7.15

7.16

7.17

As transportadoras rodoviárias
CTPAT devem garantir que seus
motoristas com certificados do tipo
FAST sigam todos os requisitos FAST
ao usar a pista FAST, incluindo
apenas passageiros na cabine do
caminhão que são certificados FAST.
Para remessas com destino aos EUA,
a transportadora rodoviária que
transporta a carga (incluindo
transportadoras
subcontratadas)
devem usar seu próprio código SCAC
independentemente
de
a
transportadora estar usando uma
faixa FAST ou regular.
De acordo com os padrões do
Departamento de Transporte dos
EUA, os transportadores rodoviários
CTPAT devem ter um veículo com um
programa de manutenção preventiva
abrangente e em vigor e garantir que
os motoristas estejam realizando
verificações adequadas de seus
veículos. Registos de manutenção
devem ser mantido por um período
mínimo de um ano.
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O Código Alpha de Transporte Standard
(Standard Carrier Alpha Code: SCAC) é
um código exclusivo
usado
para
identificar companhias de transporte. Ele
costuma ter de duas a quatro letras do
alfabeto. Especifique a ID de imposto do
cliente. A ID fiscal é um número usado
para identificar pessoas jurídicas ou
negócios.
Carga em repouso representa carga em Recomendável
risco. Um programa de manutenção
abrangente pode ajudar a evitar paradas
imprevistas devido a questões mecânicas.
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7.18

7.23

Em áreas de alto risco, onde for
operacionalmente
viável,
a
transportadora deve usar um
método de comboio (por exemplo,
um mínimo de dois caminhões
viajando juntos) para o transporte de
carga. Cada caminhão do comboio
deve ter os meios para se comunicar
com os outros caminhões no
comboio e com o pessoal de
expedição.
Os membros CTPAT devem ter
procedimentos escritos para relatar
um incidente, que inclui uma
descrição do processo interno de
escalonamento de decisões (o
processo
de
escalonamento
esclarece os limites e os canais de
tomada de decisão em uma
organização para resolver um
problema com rapidez e clareza.
Permite que a equipe tome decisões
em níveis inferiores do organograma
enquanto
tem
um
caminho
predefinido para gerenciamento de
exceções. Isso minimiza o tempo que
leva para escalar decisões que estão
além de seu escopo de autoridade).
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Exemplos de incidentes que justificam
notificação à Alfândega e Proteção de
Fronteiras dos EUA incluem (mas não
estão limitados a) o seguinte:
• Descoberta de adulteração de um
contêiner / IIT ou lacre de alta segurança;
• Descoberta de um compartimento
oculto em um meio de transporte ou IIT;
• Um lacre não contabilizado foi aplicado
a um IIT;
• * Contrabando ou descaminho,
inclusive de pessoas; passageiros
clandestinos;
• Entrada não autorizada em meios de
transporte, locomotivas, embarcações ou
porta-aviões;

O programa de treinamento deve
ser abrangente e cobrir de acordo
com o público, todos os requisitos
de segurança do Programa OEA.
Funcionários devem ser treinados
para
identificar
e
relatar
incidentes de segurança, bem
como
atividades
suspeitas.
Funcionários em cargos sensíveis
devem receber treinamento
especializado adicional, voltado
para as responsabilidades da
posição em que ocupa.

Critérios mínimos de segurança – Transportadoras rodoviárias EUA 2020

Um protocolo de notificação deve
estar em vigor para relatar quaisquer
atividades suspeitas ou incidentes de
segurança (como apreensão de
drogas, descoberta de clandestinos,
etc.) que ocorram em qualquer lugar
do mundo e que afetem a segurança
da cadeia de suprimentos do
associado. Conforme aplicável, o
Membro deve relatar quaisquer
incidentes globais ao seu Especialista
em Segurança da Cadeia de
Suprimentos, ao porto de entrada
mais próximo, quaisquer agências
policiais pertinentes e parceiros de
negócios que possam fazer parte da
cadeia de suprimentos afetada. As
notificações ao CBP devem ser feitas
o mais rápido possível e antes de
qualquer meio de transporte ou IIT
cruzar a fronteira.
Os procedimentos de notificação
devem incluir informações de
contato precisas que listem o(s)
nome(s) e o(s) número (s) de telefone
do pessoal que requer notificação,
bem como das agências de segurança
pública. Os procedimentos devem
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• Extorsão, pagamentos por proteção,
ameaças e/ou intimidação;
• Uso não autorizado de um identificador
de entidade comercial (ou seja,
**número de importador registrado IOR), ***código de transportadora
padrão Alpha (SCAC), etc.).
* Descaminho, é um crime de natureza
tributária
que
se
consuma não
apenas com
a
transposição
de
fronteiras, mas necessita da fraude no
recolhimento total
ou
parcial de
impostos,
outros
tributos e
direitos, porém os produtos são lícitos e
podem ser tanto importados ou
exportados,
como
também
comercializados em território nacional,
ao passo que, no Contrabando, não existe
a possibilidade sequer de existir
tributação ao produto por ser ele ilícito e
ter a sua importação, exportação ou
comercialização em território nacional
proibidos.
** O importador registrado ou IOR é a
pessoa ou organização que detém a
responsabilidade por toda a papelada e
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7.24

ser revisados periodicamente para outros requisitos formais de entrada para
garantir que as informações de importação de mercadorias para os EUA.
contato sejam precisas.
*** O código padrão da transportadora
alfa (SCAC) é um código dos Estados
Unidos controlado de forma privada,
usado para identificar navios que operam
transportadoras
comuns
(VOCC).
Normalmente tem duas a quatro letras. A
National
Motor
Freight
Traffic
Association desenvolveu o código SCAC
na década de 1960 para ajudar as
empresas de transporte rodoviário a
informatizar dados e registos.
Procedimentos devem estar em vigor
Obrigatório.
para identificar, e abordar pessoas
não autorizadas/não identificadas. O
pessoal deve conhecer o protocolo
para
abordar
uma
pessoa
desconhecida/não autorizada, como
responder à situação e estar
familiarizado com o procedimento
para remover um indivíduo não
autorizado das instalações.
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O procedimento de detecção e
remoção de pessoas não
autorizadas deve disciplinar as
ações cabíveis, como condução
forçada, acionamento do órgão
policial etc., bem como a quem
competem em cada caso - equipe
de segurança, funcionários em
geral etc.
Se guardas de segurança forem
utilizados, as instruções de
trabalho para eles deverão estar
contidas
em
políticas
e
procedimentos
escritos.
Ocorrências
registradas
e
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posteriormente
analisadas
contribuem
com
o
aperfeiçoamento contínuo dos
controles de acesso físico.
Na incidência de uma remoção de
pessoa não autorizada, o
operador deverá registrar o
ocorrido e guardar o registro
como evidência e para análise
posterior, se necessário.
A avaliação do operador deve
abranger, quando for o caso,
procedimentos executados de
forma terceirizada.
7.25

Os membros CTPAT devem criar um
mecanismo para relatar problemas
relacionados à segurança de forma
anônima. Quando uma denúncia é
recebida, ela deve ser investigada e,
se aplicável, ações corretivas devem
ser tomadas.

71

Problemas internos como roubo, fraude e Recomendável
conspirações internas podem ser
relatados mais prontamente se a parte
relatora souber que pode fazê-lo
anonimamente.
Os membros podem criar um programa
de linha direta ou mecanismo
semelhante, que permita que as pessoas
permaneçam anônimas caso temam
represálias por suas ações. Recomendase que qualquer relatório seja mantido
como evidência para documentar que
cada item relatado foi investigado e que
ações corretivas foram tomadas.
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7.30

7.31

7.33

Os números dos lacres devem ser
impressos
eletronicamente
no
conhecimento de embarque ou
outros documentos de embarque.
Transportadoras rodoviárias CTPAT
(ou
uma
transportadora
subcontratada autorizada em nome
da transportadora C TPAT) deve
transmitir um manifesto eletrônico
para
bobtails
e
para
contêineres/reboques vazios antes
da chegada na Alfândega dos EUA
primária utilizando o Ambiente
Comercial Automatizado (ACE)
Sistema Electronic Truck Manifest (eManifest).
Se forem usados transponders, as
transportadoras rodoviárias devem
ter um procedimento em vigor para
gerenciar o pedido de emissão,
ativação
e
desativação
dos
transponders.
Transportadoras
rodoviárias CTPAT são proibidas de
solicitar transponders para qualquer
operadora rodoviária que não seja
pertencente e controlada pela
transportadora rodoviária membro.
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Recomendável

A Lei de Comércio de 2002 não exige que Obrigatório
as
transportadoras
rodoviárias
transmitam informações eletrônicas com
antecedência para a alfândega dos EUA
para os contêineres vazios - apenas para
os carregados. A CTPAT está exigindo que
a transportadora envie as informações do
motorista e do o transporte antes da
chegada a um ponto de Alfandega dos
EUA.
Obrigatório
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7.37

Os membros devem iniciar suas
próprias investigações internas de
quaisquer incidentes relacionados à
segurança (terrorismo, narcóticos,
clandestinos,
fugitivos,
etc.)
imediatamente
após
tomarem
conhecimento do incidente. A
investigação da empresa não deve
impedir / interferir em qualquer
investigação conduzida por uma
agência governamental de aplicação
da lei. A investigação interna da
empresa deve ser documentada,
concluída o mais rápido possível e
disponibilizada ao CBP / CTPAT e a
qualquer outra agência de aplicação
da lei, conforme apropriado,
mediante solicitação.

Obrigatório.

Devem
ser
estabelecidos
protocolos
de
registro,
comunicação com parceiros
(parceiros comerciais e Aduana) e
investigação do incidente. As
conclusões
da
investigação
devem ser documentadas, e
eventuais ações corretivas devem
ser
implementadas
e
evidenciadas o mais rapidamente
possível.

8.
Segurança agrícola - a agricultura é a maior indústria e setor de empregos nos EUA. É também uma indústria ameaçada pela introdução
de contaminantes animais e vegetais estrangeiros, como: solo, esterco, sementes e material vegetal e animal que pode abrigar invasores e
destrutivos, pragas e doenças. A eliminação de contaminantes em todos os meios de transporte e em todos os tipos de carga pode diminuir
atrasos na liberação aduaneira e ordens de devoluções ou tratamentos de mercadorias. Garantir a conformidade com os requisitos agrícolas da
CTPAT também ajudará a proteger uma indústria importante nos EUA e o abastecimento global de alimentos.
Definição principal: contaminação de pragas - A Organização Marítima Internacional define a contaminação de pragas como formas visíveis de
animais, insetos ou outros invertebrados (vivos ou mortos, em qualquer estágio do ciclo de vida, incluindo cascas de ovos ou lagartas), ou
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qualquer material orgânico de origem animal (incluindo sangue , ossos, cabelo, carne, secreções, excreções); plantas ou produtos vegetais viáveis
ou não viáveis (incluindo frutas, sementes, folhas, galhos, raízes, cascas); ou outro material orgânico, incluindo fungos; ou solo ou água; quando
tais produtos não forem a carga manifestada dentro dos instrumentos de tráfego internacional (ou seja, contêineres, dispositivos de carga
unitária, etc.).

Nr.

Critério

Guia de implementação

8.1

Os membros CTPAT devem, de
acordo com seu modelo de negócios,
ter
procedimentos
escritos
projetados
para
prevenir
a
contaminação, visível, de pragas e
para incluir a conformidade com os
regulamentos de Materiais de
Embalagem de Madeira (WPM).
Medidas de prevenção de pragas
visíveis devem ser seguidas em toda
a cadeia de abastecimento. As
medidas relativas à WPM devem
atender às Normas Internacionais
para Medidas Fitossanitárias nº 15 da
Convenção
Internacional
de
Proteção de Plantas (IPPC) (ISPM 15).

WPM é definido como madeira ou
produtos de madeira (excluindo produtos
de papel) usados para apoiar, proteger ou
transportar uma mercadoria. WPM inclui
itens como paletes, engradados, caixas,
carretéis e material de apeação.
Frequentemente, esses itens são feitos de
madeira bruta, que pode não ter passado
por processamento ou tratamento
suficiente para remover ou matar as
pragas e, portanto, permanecem um
caminho
para
a
introdução
e
disseminação de pragas. O material de
apeação, em particular, mostrou
apresentar um alto risco de introdução e
disseminação de pragas.
O IPPC é um tratado multilateral
supervisionado pela Organização das
Nações Unidas para Alimentação e
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Obrigatório/
Recomendável

Correspondente OEA BR
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Agricultura que visa assegurar uma ação
coordenada e eficaz para prevenir e
controlar a introdução e disseminação de
pragas e contaminantes.
A
ISPM
15
inclui
medidas
internacionalmente aceitas que podem
ser aplicadas ao WPM para reduzir
significativamente o risco de introdução e
disseminação da maioria das pragas que
podem estar associadas ao WPM.
O ISPM 15 afeta todos os materiais de
embalagem de madeira que exigem que
sejam descascados e, em seguida,
tratados termicamente ou fumigados
com brometo de metila e carimbados ou
marcados com a marca de conformidade
IPPC. Essa marca de conformidade é
coloquialmente conhecida como "selo
pirografo". Os produtos isentos da ISPM
15 são feitos de materiais alternativos,
como papel, metal, plástico ou produtos
de painel de madeira (ou seja, painéis de
fibra de madeira, painéis de madeira
aglomerada e compensados).
9.
Segurança Física - As instalações de manuseio e armazenamento de cargas, áreas de armazenamento de Instrumentos de Tráfego
Internacional e instalações onde a documentação de importação/exportação é preparada, localmente ou no exterior, devem ter barreiras físicas
e impedimentos que protejam contra acessos não autorizados.
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Um dos pilares da CTPAT é a flexibilidade, e os programas de segurança devem ser personalizados para atender às circunstâncias de cada
empresa. A necessidade de segurança física pode variar muito com base na função do membro na cadeia de abastecimento, seu modelo de
negócios e nível de risco. Os critérios de segurança física fornecem uma série de impedimentos/obstáculos que ajudarão a prevenir o acesso
indevido a cargas, equipamentos sensíveis e/ou informações, e os Membros devem empregar essas medidas de segurança em todas as suas
cadeias de abastecimento.
Nr.

Critério

9.1

Todas as instalações de manuseio e
armazenamento de carga, incluindo
pátios de reboques e escritórios,
devem ter barreiras físicas e/ou
impedimentos que impeçam o
acesso não autorizado.

76

Guia de implementação

Obrigatório/
Correspondente OEA BR
Recomendável
Obrigatório.
Se uma instalação manipula
carga, cercas ou barreiras
internas devem ser usadas para
proteger as áreas de carga e
manuseio de carga. Com base no
risco, recomenda-se que cercas
internas adicionais segreguem os
tipos de carga, como materiais
domésticos,
mercadorias
importadas e mercadorias para
exportação.
As
cercas
devem
ser
regularmente
inspecionadas
quanto à integridade e danos por
pessoal designado. Se forem
encontrados danos na cerca, os
reparos devem ser feitos o mais
rápido possível.
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9.2

As cercas de perímetro devem
envolver as áreas em torno das
instalações
de
manuseio
e
armazenamento de carga. Se uma
instalação lida com carga, cercas
internas devem ser usadas para
proteger a carga e as áreas de
manuseio de carga. Com base no
risco, cercas internas adicionais
devem separar vários tipos de carga,
como
materiais
domésticos,
internacionais, de alto valor e/ou
perigosos.
As cercas devem ser inspecionadas
regularmente quanto à integridade e
danos por pessoal designado. Se
forem encontrados danos na cerca,
os reparos devem ser feitos o mais
rápido possível.
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Outras barreiras aceitáveis podem ser Recomendável
usadas em vez de cercas, como uma
parede divisória ou recursos naturais que
são impenetráveis ou, de outra forma,
impedem o acesso como um penhasco
íngreme ou matagais densos.

Muros, cercas, paredes, portões e
barreiras naturais são exemplos
de barreiras físicas empregadas
para delimitar perímetro e áreas
de
manuseio
e
de
armazenamento de carga ou
mercadorias.
Se uma instalação manipula
carga, cercas ou barreiras
internas devem ser usadas para
proteger as áreas de carga e
manuseio de carga. Com base no
risco, recomenda-se que cercas
internas adicionais segreguem os
tipos de carga, como materiais
domésticos,
mercadorias
importadas e mercadorias para
exportação.
As
cercas
devem
ser
regularmente
inspecionadas
quanto à integridade e danos por
pessoal designado. Se forem
encontrados danos na cerca, os
reparos devem ser feitos o mais
rápido possível.
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9.4

Portões por onde os veículos e/ou
pessoal entram ou saem (bem como
outros pontos de saída – saída de
emergência) devem ser vigiados ou
monitorados. Indivíduos e veículos
podem ser revistados de acordo com
as leis locais e trabalhistas.

Recomenda-se que o número de portões
seja mantido no mínimo necessário para
o acesso adequado e segurança. Outros
pontos de saída (saídas de emergência)
podem se prestara a entrada não
autorizada.

9.5

Os
veículos
particulares
de
passageiros devem ser proibidos de
estacionar nas áreas de manuseio e
armazenamento de carga e meios de
transporte ou adjacências.

Localize as áreas de estacionamento fora Recomendável
das áreas cercadas e/ou operacionais - ou
pelo menos a distâncias substanciais das
áreas de manuseio e armazenamento de
carga.
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Recomenda-se
reduzir
a
quantidade de pontos de acesso
do estabelecimento.
Portões em que veículos entram
ou saem (assim como outros
pontos de saída) devem possuir
vigilantes ou monitoramento de
acesso.
A avaliação do operador deve
abranger, quando for o caso,
procedimentos executados de
forma terceirizada.
Estacionamento de veículos no
interior do estabelecimento,
sobretudo próximo a áreas de
manuseio ou de armazenamento
de carga ou mercadorias,
favorece a violação da cadeia
logística
internacional
para
inserção ou remoção de produto
não autorizado. Na eventual
necessidade
de
um
estacionamento próximo às áreas
sensíveis, procedimento formal
deverá disciplinar o controle de
acesso e recomenda-se que o
monitoramento da área seja
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9.6

Iluminação adequada deve ser
fornecida dentro e fora das
instalações, incluindo, conforme
apropriado, as seguintes áreas:
entradas e saídas, áreas de manuseio
e armazenamento de carga, cercas
perimetrais
e
áreas
de
estacionamento.
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Temporizadores automáticos ou sensores Obrigatório.
de luz que ativam automaticamente, as
luzes de segurança, individualmente, são
adições úteis aos aparelhos de
iluminação.

realizado por câmeras de
vigilância.
Deve haver iluminação adequada
do
estabelecimento,
especialmente nas áreas de:
Manuseio
de
carga
ou
mercadorias;
Armazenamento de carga ou
mercadorias;
Recepção;
Expedição;
Estacionamentos;
Pontos de acesso; e
Perímetro.
O operador deverá assegurar a
existência
de
iluminação
adequada nas dependências do
estabelecimento, sobretudo em
áreas
consideradas
como
sensíveis à cadeia logística, de
forma a inibir possíveis condutas
ilícitas. A iluminação também
deverá auxiliar na qualidade das
imagens capturadas pelo circuito
de
monitoramento
nas
instalações, inclusive as imagens
noturnas. A existência no
estabelecimento de uma fonte

Critérios mínimos de segurança – Transportadoras rodoviárias EUA 2020

9.7

A tecnologia de segurança deve ser A tecnologia de segurança eletrônica Recomendável
utilizada
para
monitorar
as usada para proteger/monitorar áreas
instalações e evitar o acesso não sensíveis e pontos de acesso inclui:
autorizado a áreas confidenciais.
 Sistemas de alarme contra roubo
(perímetro e interior) - também
conhecidos como Sistemas de
Detecção de Intrusão (IDS);
 Dispositivos de controle de
acesso; e sistemas de vigilância
por vídeo (VSS), incluindo câmeras
de circuito fechado de televisão
(CCTVs).
Um sistema CCTV / VSS pode incluir
componentes como:
 Câmeras analógicas (baseadas em
coaxial),
 Câmeras baseadas em protocolo
da Internet (IP) (baseadas em
rede),
 Dispositivos de gravação e
software de gerenciamento de
vídeo.
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alternativa de energia para
assegurar a iluminação do
estabelecimento mesmo em
casos de falha no fornecimento
regular
de
energia,
é
recomendável.
As instalações devem ser
monitoradas, visando a inibir e
coibir acessos não autorizados às
áreas de manuseio e de
armazenamento de carga ou
mercadorias.
Além
de
sistemas
de
monitoramento apoiados em
alarmes ou em circuito fechado de
televisão, rondas ostensivas
realizadas nas áreas de interesse
são exemplo de ação de
monitoramento.
A avaliação do operador deve
abranger, quando for o caso,
procedimentos executados de
forma terceirizada
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9.8

Os membros que contam com
tecnologia de segurança para
segurança física devem ter políticas e
procedimentos escritos que regem o
uso, manutenção e proteção dessa
tecnologia. No mínimo, essas
políticas e procedimentos devem
estipular:
• Que o acesso aos locais onde a
tecnologia
é
controlada
ou
gerenciada seja limitado ao pessoal
autorizado;
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As áreas seguras/sensíveis, que se
beneficiariam da vigilância por vídeo,
podem incluir:
 Áreas
de
manuseio
e
armazenamento de carga,
 Áreas de envio/recebimento onde
os documentos de importação são
mantidos,
 Servidores de TI,
 Pátio e áreas de armazenamento
para Instrumentos de Tráfego
Internacional (IIT),
 Áreas de inspeção e
 Áreas de armazenamento dos
lacres.
A tecnologia de segurança precisa ser Obrigatório
testada regularmente para garantir que
está funcionando corretamente. Existem
diretrizes gerais a serem seguidas:
• Teste os sistemas de segurança após
qualquer trabalho de serviço e durante e
após grandes reparos, modificações ou
acréscimos a um edifício ou instalação.
Um componente do sistema pode ter sido
comprometido, intencionalmente ou
não.
• Teste os sistemas de segurança após
qualquer alteração importante nos
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• Os procedimentos que foram
implementados
para
testar/inspecionar a tecnologia
regularmente;
• Que as inspeções incluam
verificações de que todo o
equipamento está funcionando
corretamente e, se aplicável, que o
equipamento está posicionado
corretamente;
• Que os resultados das inspeções e
testes de desempenho sejam
documentados;
• Se as ações corretivas forem
necessárias,
elas
devem
ser
implementadas o mais rápido
possível e as ações corretivas devem
ser documentadas;
• Que os resultados documentados
dessas inspeções sejam mantidos por
tempo suficiente para fins de
auditoria.
Se uma estação de monitoramento
central de terceiros (fora do local) for
usada, o Membro CTPAT deve ter
procedimentos escritos estipulando
a funcionalidade de sistemas críticos
e protocolos de autenticação, como
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serviços de telefone ou internet.
Qualquer coisa que possa afetar a
capacidade do sistema de se comunicar
com o centro de monitoramento deve ser
verificada novamente.
• Verifique se as configurações de vídeo,
como gravação ativada por movimento;
alertas de detecção de movimento;
imagens por segundo (IPS) e nível de
qualidade
foram
configurados
corretamente.
• Certifique-se de que as lentes das
câmeras (ou domos que protegem as
câmeras) estejam limpas e com o foco. A
visibilidade não deve ser limitada por
obstáculos ou luzes brilhantes.
• Teste para certificar-se de que as
câmeras
de
segurança
estejam
posicionadas
corretamente
e
permaneçam na posição correta (as
câmeras podem ter sido movidas
deliberada ou acidentalmente).
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9.9

9.10

(mas não se limitando a) alterações
de código de segurança, adição ou
subtração de pessoal autorizado,
revisões de senha, e acesso ou
negações de sistemas.
As políticas e procedimentos de
tecnologia de segurança devem ser
revisados e atualizados anualmente
ou com maior frequência, conforme
o risco ou as circunstâncias exigirem.
Os membros da CTPAT devem usar
recursos licenciados/certificados ao
considerar o projeto e a instalação da
tecnologia de segurança (exemplo:
softwares).

A tecnologia de segurança de hoje é Recomendável
complexa e evolui rapidamente. Muitas
vezes, as empresas compram o tipo
errado de tecnologia de segurança que se
mostra ineficaz quando necessário e/ou
paga mais do que o necessário. Buscar
orientação qualificada ajudará o
comprador a selecionar as opções de
tecnologia certas para suas necessidades
e orçamento.
De acordo com a National Electrical
Contractors Association (NECA), nos
Estados Unidos 33 estados atualmente
têm requisitos de licenciamento para
profissionais envolvidos na instalação de
sistemas de segurança e alarme.
Toda a infraestrutura de tecnologia A infraestrutura de tecnologia de Obrigatório
de segurança deve ser protegida segurança inclui computadores, software
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fisicamente
autorizado.

9.11

9.12

não de segurança, painéis de controle
eletrônico, câmeras de vigilância por
vídeo ou de circuito fechado de televisão,
componentes de alimentação e disco
rígido para câmeras, bem como
gravações.
Os sistemas de tecnologia de Um criminoso que tente violar sua Recomendável
segurança devem ser configurados segurança, pode tentar desativar a
com uma fonte de energia energia de sua tecnologia de segurança
alternativa que permitirá que os para burlá-la. Portanto, é importante ter
sistemas continuem a operar no caso uma fonte alternativa de energia para sua
de uma perda inesperada de energia tecnologia de segurança. Uma fonte de
direta.
energia alternativa pode ser uma fonte de
geração de energia auxiliar ou baterias de
reserva. Geradores de energia de reserva
também podem ser usados para outros
sistemas críticos, como iluminação.
Se os sistemas de câmera forem As áreas sensíveis, conforme apropriado,
implantados, as câmeras devem podem incluir áreas de manuseio e
monitorar as instalações e áreas armazenamento de carga, áreas de
sensíveis para impedir o acesso não embarque/recebimento
onde
os
autorizado. Os alarmes devem ser documentos
de
importação
são
usados para alertar uma empresa mantidos, servidores de TI, pátios e áreas
sobre o acesso não autorizado a de armazenamento para Instrumentos de
áreas confidenciais.
Tráfego Internacional (IIT), áreas onde IIT
são inspecionados e áreas de guarda de
lacres.
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contra

acesso
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9.13

Se os sistemas de câmera forem
implantados, as câmeras devem ser
posicionadas para cobrir as principais
áreas das instalações que pertencem
ao
processo
de
importação/exportação. As câmeras
devem ser programadas para gravar
na configuração de qualidade de
imagem mais alta, razoavelmente
disponível, e gravar 24 horas por dia,
7 dias por semana.

9.14

Se sistemas de câmeras forem
implantados, as câmeras devem ter
um recurso de alarme/notificação, o
que sinalizaria uma condição de
“falha ao operar/gravar”.

9.15

Se os sistemas de câmera forem
implantados, análises periódicas e
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Posicionar as câmeras corretamente é Obrigatório
importante para permitir que elas gravem
o máximo possível da "cadeia de
custódia" física dentro do controle da
instalação.
Com base no risco, as principais áreas
podem
incluir
manuseio
e
armazenamento
de
carga;
envio/recebimento;
processo
de
carregamento de carga; processo de
selagem; chegada/saída do meio de
transporte; Servidores de TI; inspeção de
contêineres (segurança e agrícola);
armazenamento dos lacres; e quaisquer
outras áreas que digam respeito à
proteção de remessas internacionais.
Uma falha nos sistemas de vigilância por Recomendável
vídeo pode ser o resultado de alguém ter
desabilitado o sistema para violar uma
cadeia de suprimentos sem deixar
evidências em vídeo do crime. A falha ao
operar o recurso pode resultar em uma
notificação eletrônica enviada para
pessoas pré-designadas notificando-as de
que o dispositivo requer atenção
imediata.
Se a filmagem da câmera for analisada Obrigatório
apenas como parte de uma investigação,

Se os sistemas de câmeras forem
implantados, as câmeras deverão
ser posicionadas para cobrir as
principais áreas de instalações
relativas aos processos de
importação e exportação e as
imagens devem ser gravadas 24
horas por dia, 7 dias por semana.
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aleatórias das imagens da câmera
devem ser conduzidas (pela gerência,
segurança
ou
outro
pessoal
designado) para verificar se os
procedimentos de segurança da
carga estão sendo devidamente
seguidos de acordo com a lei. Os
resultados das revisões devem ser
resumidos por escrito para incluir
quaisquer ações corretivas tomadas.
Os resultados devem ser mantidos
por tempo suficiente para fins de
auditoria.
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após uma violação de segurança, o
benefício total de se ter câmeras não está
sendo alcançado. As câmeras não são
apenas ferramentas de investigação. Se
usados de forma proativa, eles podem
ajudar a prevenir a ocorrência de uma
violação de segurança.
Concentre a revisão aleatória da
filmagem na cadeia de custódia física para
garantir que a remessa permaneça segura
e todos os protocolos de segurança sejam
seguidos. Alguns exemplos de processos
que podem ser revisados são os
seguintes:
• Atividades de manuseio de cargas;
• Inspeção de contêineres;
• O processo de carregamento;
• Processo de lacração;
• Chegada / saída do transporte; e
• Saída da carga etc.
Objetivo da revisão: A revisão tem como
objetivo avaliar a aderência e eficácia
geral dos processos de segurança
estabelecidos, identificar lacunas ou
fragilidades percebidas e prescrever
ações corretivas em apoio à melhoria dos
processos de segurança. Com base no
risco (incidentes anteriores ou uma
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9.16

Se câmeras estiverem sendo usadas,
as gravações das filmagens cobrindo
os
principais
processos
de
importação/exportação devem ser
mantidas por um tempo suficiente
para que uma remessa monitorada
permita a conclusão de uma
investigação.
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denúncia anônima sobre um funcionário
que deixou de seguir os protocolos de
segurança na doca de carga etc.), o
Membro pode fazer uma revisão
periodicamente.
Itens a serem incluídos no resumo escrito:
• A data da revisão;
• Data da filmagem que foi avaliada;
• De qual câmera/área foi feita a
gravação;
• Breve descrição de quaisquer
descobertas; e
• Se necessário, ações corretivas.
Se uma violação acontecer, uma Recomendável
investigação precisará ser conduzida e
manter qualquer filmagem que cobrisse a
embalagem (para exportação) e os
processos de carregamento/lacração
seria de suma importância para descobrir
onde a cadeia de abastecimento pode ter
sido
comprometida.
Para
monitoramento, o programa CTPAT
recomenda distribuir pelo menos 14 dias
após a remessa ter chegado ao primeiro
ponto de distribuição. Este é o local onde
o contêiner é aberto pela primeira vez
após a liberação da alfândega.

Havendo armazenamento de
imagens, para assegurar que
cumpram com sua finalidade
(apuração e elucidação de
ameaças à segurança da cadeia
logística),
destacam-se
dois
atributos
fundamentais:
qualidade de imagem e período
de armazenamento. As gravações
que cobrem os processos de
importação e exportação devem
ser armazenadas pelo tempo
suficiente para que a investigação
de uma remessa seja concluída.
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10.
Controles de acesso físico - os controles de acesso evitam o acesso não autorizado a instalações / áreas, ajudam a manter o
controle de funcionários e visitantes e protegem os ativos da empresa. Os controles de acesso incluem a identificação positiva de todos os
funcionários, visitantes, prestadores de serviços e fornecedores em todos os pontos de entrada.
Nr.

Critério

10.1

Os membros da CTPAT devem ter
procedimentos escritos que regem
como crachás de identificação e
dispositivos
de
acesso
são
concedidos, alterados e removidos.
Onde aplicável, um sistema de
identificação de pessoal deve estar
em vigor para fins de identificação
positiva e controle de acesso. O
acesso a áreas confidenciais deve
ser restrito com base na descrição
do trabalho ou nas funções
atribuídas. A
remoção
dos
dispositivos de acesso deve ocorrer
quando
os funcionários
se
desligarem da empresa.
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Guia de implementação

Obrigatório/
Correspondente OEA BR
Recomendável
Os dispositivos de acesso incluem crachás Obrigatório.
Deve existir procedimento formal
de identificação de funcionários, crachás
(escrito), de aplicação obrigatória,
temporários de visitantes e fornecedores,
estabelecendo os meios de
sistemas de identificação biométrica,
identificação visual de pessoas cartões-chave de proximidade, códigos e
como
crachás,
uniformes,
chaves. Quando os funcionários são
credenciais etc.
desligados da empresa, o uso de listas de
O procedimento deve conter
verificação de desligamento, ajuda a
regras de entrega e de devolução
garantir que todos os dispositivos de
dos meios de identificação.
acesso
foram
devolvidos
e/ou
Da perspectiva da segurança da
desativados. Para empresas menores,
cadeia logística, meios de
onde os funcionários se conhecem,
identificação visual de pessoas
nenhum sistema de identificação é
têm por objetivo contribuir com o
necessário. Geralmente, para uma
controle de acesso e de circulação
empresa com mais de 50 funcionários, é
nas instalações.
necessário um sistema de identificação.
Todos os visitantes e prestadores
de serviços devem receber uma
identificação temporária, que
deverá ser exibida visivelmente o
tempo todo durante a visita.
Recomenda-se que visitantes
sejam acompanhados durante
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sua permanência nas instalações
do operador, conservando a
identificação visual durante esse
período. A remoção dos meios de
identificação
(crachás,
credenciais etc.) deve ocorrer
após o término da visita.
É recomendável que terceiros
empregados
em
áreas
consideradas como sensíveis à
cadeia
logística,
utilizem
uniformes diferenciados para
identificação visual.
A avaliação do operador deve
abranger, quando for o caso,
procedimentos executados de
forma terceirizada.
Deve existir procedimento formal
(escrito), de aplicação obrigatória,
de desligamento de pessoal.
O procedimento deve estabelecer
a devolução de quaisquer
utensílios e vestuário porventura
em posse da pessoa ora
desligada.
Procedimentos
devem
ser
adotados a fim de que o
desligamento
de
pessoal
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10.2

Visitantes,
vendedores
e
prestadores de serviço devem
apresentar identificação com foto
na chegada, e deve ser mantido um
registro que registre os detalhes da
visita. Todos os visitantes devem
ser acompanhados. Além disso,
todos os visitantes e prestadores de
serviços devem receber uma
identificação temporária. Se a
identificação temporária for usada,
ela deve ser exibida de forma visível
o tempo todo durante a visita.
O registro de registro deve incluir o
seguinte:
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repercuta imediatamente em
todos os âmbitos - revogação de
acesso a instalações e sistemas,
término de representações etc.
O interveniente deve ter
procedimentos escritos sobre
como crachás de identificação e
outros dispositivos de acesso são
concedidos,
alterados
e
removidos. A remoção dos
dispositivos de acesso deve
ocorrer quando o funcionário é
desligado da empresa.
Deve existir procedimento formal
(escrito), de aplicação obrigatória,
para controle de acesso de
pessoas às instalações do
operador.
O procedimento deve disciplinar
o acesso às áreas ou setores
internos, estabelecendo que se dê
conforme
funções
desempenhadas.
O controle de acesso deve ser
baseado em documento pessoal
com foto.
Considerada sua finalidade, o
controle de acesso de pessoas
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• Data da visita;
• Nome do visitante;
• Verificação de identificação com
foto (tipo verificado como carteira
de motorista ou carteira de
identidade nacional).
Visitantes frequentes e bem
conhecidos, como vendedores
regulares, podem dispensar a
identificação com foto, mas ainda
devem estar logados na entrada e
saída das instalações;
• Hora de chegada;
• Ponto de contato da empresa; e
• Hora da partida.
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deve abranger qualquer meio
potencialmente
capaz
de
transportar pessoas - veículos,
máquinas etc.
O acesso a áreas ou setores
internos corresponde à circulação
interna
de
funcionários,
prestadores
de
serviços,
visitantes etc.
Visitantes,
fornecedores
e
prestadores de serviços devem
apresentar identificação com foto
na chegada e um cadastro deve
ser mantido para registrar os
detalhes da visita. Os motoristas
que entregam ou recebem carga
devem ser identificados antes que
a carga seja recebida ou liberada.
Controles de entrada e saída
devem ser adotados pelos
operadores, a fim de garantir a
rastreabilidade do trânsito de
pessoas dentro das instalações. O
controle de acesso deve ser
baseado na solicitação de
documento de identificação com
foto, para registro e liberação.
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Histórico de tentativas de acessos
não
autorizados
constitui
importante fonte de informações.
Áreas consideradas sensíveis do
ponto de vista da cadeia logística
devem
ter
destaque
no
procedimento de controle de
acesso. Sua ilustração ou
indicação em plantas, croquis etc.
e juntada ao requerimento de
certificação como OEA auxilia e
agiliza o processo de análise.
No procedimento adotado devem
estar destacadas ações de
controle de acesso de pessoas às
áreas sensíveis relacionadas à
cadeia logística, devendo ser
observadas a restrição e a
abordagem, no caso de trânsito
de pessoa não autorizada nesses
locais.
A avaliação do operador deve
abranger, quando for o caso,
procedimentos executados de
forma terceirizada.
10.3

Os motoristas que entregam ou
recebem
carga
devem
ser
identificados positivamente antes
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Obrigatório.
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10.7

de a carga ser recebida ou liberada.
Os motoristas devem apresentar
identificação com foto emitida pelo
governo para o funcionário da
instalação que concede acesso para
verificar sua identidade. Se a
apresentação de uma identificação
com foto emitida pelo governo não
for viável, o funcionário da
instalação pode aceitar uma forma
reconhecível de identificação com
foto emitida pela empresa
transportadora rodoviária que
emprega o motorista que vai buscar
a carga.
Antes da chegada, a transportadora
deve notificar o tempo estimado de
chegada para a coleta programada,
o nome do motorista e o número do
caminhão
ao
local
de
coleta/entrega.
Aonde
for
operacionalmente
viável,
os
membros da CTPAT devem permitir
somente que entregas e coletas
sejam realizadas pelas pessoas
previamente apontadas.
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Este critério ajudará embarcadores e Recomendável
transportadores a evitar coletas fictícias.
Coletas fictícias são esquemas criminosos
que resultam no roubo de carga por
simulação, que inclui motoristas de
caminhão usando identificação falsa e/
ou documentos fictícios criados para fins
de roubo de carga.
Quando uma transportadora tem
motoristas regulares que buscam
mercadorias em uma determinada
instalação, uma boa prática é que os
locais de coleta/entrega mantenham uma
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10.8

10.10

lista dos motoristas com suas respectivas
fotos. Entretanto, se não for viável deixe
que a empresa saiba qual motorista está
designado para aquela operação. Com
isto, a empresa será capaz de verificar se
ele está autorizado a coletar a carga.
Pacotes e correspondências que Exemplos de contrabando incluem, mas Recomendável
chegam devem ser verificados não estão limitados a explosivos, drogas
periodicamente
contra ilegais e dinheiro.
contrabando antes de serem
admitidos na empresa.
Se guardas de segurança forem Embora os guardas possam ser usados Obrigatório
usados, instruções de trabalho para em qualquer instalação, eles são
eles devem estar contidos em frequentemente
empregados
em
políticas e procedimentos escritos. fábricas, portos marítimos, centros de
A
gestão
deve
verificar distribuição, pátios de armazenamento
periodicamente a conformidade e para
instrumentos
de
tráfego
adequação
com
esses internacional,
instalações
de
procedimentos por meio de consolidadores e sites de operação de
auditorias e políticas de avaliações. despachantes.

11.
Segurança de pessoal - a força de recursos humanos de uma empresa é um de seus ativos mais críticos, mas também pode ser um de
seus elos de segurança mais fracos. Os critérios nesta categoria se concentram em questões como triagem de funcionários e verificações précontratação. Muitas violações de segurança são causadas por conspirações internas, que ocorrem quando um ou mais funcionários fazem
conluio para contornar os procedimentos de segurança que visam permitir uma infiltração na cadeia de abastecimento. Portanto, os Membros
devem exercer a devida diligência para verificar se os funcionários que ocupam cargos sensíveis são aptos e confiáveis. Posições sensíveis incluem
pessoal que trabalha diretamente com a carga ou sua documentação, bem como pessoal envolvido no controle de acesso a áreas ou
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equipamentos sensíveis. Essas posições incluem, mas não estão limitadas a envio, recebimento, pessoal da sala de correspondência, motoristas,
despacho, guardas de segurança, quaisquer indivíduos envolvidos em atribuições de carga, rastreamento de meios de transporte e/ou controles
de lacre.
Nr.

Critério

11.1

Devem ser implementados processos
formais (por escrito) para selecionar
os funcionários em potencial e
monitorar os atuais funcionários. As
informações do candidato, como
histórico de empregos e referências,
devem ser verificadas antes da
contratação, na medida do possível e
permitido pela lei.
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Guia de implementação

Obrigatório/
Correspondente OEA BR
Recomendável
A CTPAT está ciente de que as leis Obrigatório.
Objetivo: Evitar admissão ou
trabalhistas e de privacidade em alguns
manutenção de pessoal que
países podem não permitir que todas as
represente ameaça à cadeia
informações do candidato sejam
logística ou à conformidade
verificadas. No entanto, espera-se que a
aduaneira.
devida diligência verifique as informações
A descrição de cada cargo da
do candidato quando permitido.
organização deve indicar se o
cargo é sensível no tocante à
segurança da cadeia logística ou à
conformidade das obrigações
tributárias e aduaneiras.
São considerados sensíveis cargos
com
atribuições
cujo
desempenho possa afetar o
atendimento aos níveis de
conformidade e confiabilidade
exigidos pelo Programa OEA, em
termos de segurança da cadeia
logística ou de cumprimento de
obrigações
tributárias
e
aduaneiras. No processo de
identificação destes cargos deve-
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se levar em consideração, além
dos cargos com acesso às cargas,
a atuação direta e acesso direto a
informações pertinentes aos
pontos acima, sendo esses cargos
de cunho não limitado a cargos de
liderança.
Deve existir procedimento formal
(escrito), de aplicação obrigatória,
para seleção de pessoal.
O procedimento deve estabelecer
que informações fornecidas - tais
como referências profissionais ou
pessoais - sejam validadas antes
da contratação.
O
procedimento
deve
contemplar,
previamente
à
seleção, análise de histórico –
para candidatos com experiência
profissional - dentro dos limites
legais.
A par da avaliação de candidatos
segundo
critérios
de
conhecimentos e habilidades,
espera-se que os procedimentos
de seleção de pessoal incluam,
quando o candidato tiver
experiência profissional, análise
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do histórico de atuação em
comércio exterior e/ou em cargos
sensíveis.
As informações como, histórico e
referências
pessoais
ou
profissionais,
devem
ser
verificadas antes do emprego, na
medida do possível e do
permitido por lei. A forma de
seleção do candidato deve ser
parte do rito descrito no
procedimento
que
será
apresentado como evidência.
Deve existir procedimento formal
(escrito), de aplicação obrigatória,
de
acompanhamento
de
ocupantes de cargos sensíveis,
visando a inibir condutas
indesejadas.
A finalidade essencial do
acompanhamento de ocupantes
de cargos sensíveis é prevenir
condutas ilícitas, dissonantes das
políticas da organização ou que
constituam ameaça à segurança
da cadeia logística internacional
ou ao cumprimento de obrigações
tributárias ou aduaneiras.
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11.2

De acordo com as limitações legais
aplicáveis e a disponibilidade de
bancos de dados de registros
criminais, exames de histórico de
funcionários devem ser realizados.
Com base na sensibilidade da
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Recomendável

Uma
vez
contratado,
reinvestigações periódicas devem
ser realizadas com base na
sensibilidade do cargo do
funcionário. A manutenção e o
acompanhamento dos cargos
sensíveis,
com
ações
empreendidas - preventivas e
corretivas – deve ser evidenciada,
inclusive sua periodicidade de
realização,
considerando
a
realidade das empresas onde
existe rotatividade de pessoas e
mudanças no desenho de
estruturas organizacionais. Esse
acompanhamento constitui parte
importante
do
histórico
funcional.
A avaliação do operador deve
abranger, quando for o caso,
procedimentos executados de
forma terceirizada.
O ministro Renato de Lacerda
Paiva do TST assim se manifestou
em decisão:
"A exigência de Certidão de
Antecedentes
Criminais
de
candidato a emprego é legítima e
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11.5

posição, os requisitos de verificação
do funcionário devem se estender à
força de trabalho temporária e
contratados. Uma vez empregados,
reinvestigações periódicas devem ser
realizadas com base na causa e/ou na
sensibilidade
da
posição
do
funcionário.
A triagem do histórico do funcionário
deve incluir a verificação da
identidade e histórico criminal do
funcionário, abrangendo bancos de
dados de cidades, estados, províncias
e países. Os membros CTPAT e seus
parceiros de negócios devem levar
em consideração os resultados das
verificações
de
antecedentes,
conforme permitido pelos estatutos
locais, na tomada de decisões de
contratação. A verificação de
antecedentes não se limita à
verificação de identidade e registros
criminais. Em áreas de maior risco,
pode justificar investigações mais
aprofundadas.
Os membros CTPAT devem ter um Um Código de Conduta ajuda a proteger a
Código de Conduta do Funcionário empresa e informa os funcionários sobre
que inclua expectativas e defina as expectativas. Seu objetivo é
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não caracteriza lesão moral
quando amparada em expressa
previsão legal ou justificar-se em
razão da natureza do ofício ou do
grau especial de fidúcia exigido, a
exemplo
de
empregados
domésticos,
cuidadores
de
menores, idosos ou deficientes
(em creches, asilos ou instituições
afins), motoristas rodoviários de
carga, empregados que laboram
no setor da agroindústria no
manejo de ferramentas de
trabalho
perfurocortantes,
bancários e afins, trabalhadores
que atuam com substâncias
tóxicas, entorpecentes e armas,
trabalhadores
que
atuam
com informações sigilosas"
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comportamentos
aceitáveis.
Penalidades
e
procedimentos
disciplinares devem ser incluídos no
Código
de
Conduta.
Os
funcionários/terceirizados
devem
reconhecer
que
leram
e
compreenderam o Código de
Conduta ao assiná-lo, e este
reconhecimento deve ser mantido no
arquivo do funcionário para
documentação.

desenvolver e manter um padrão de
conduta aceitável para a empresa. Ajuda
as empresas a desenvolver uma imagem
profissional e a estabelecer uma forte
cultura ética. Mesmo uma pequena
empresa precisa ter um Código de
Conduta; no entanto, não precisa ser
elaborado no design ou conter
informações complexas.

12
Educação, treinamento e conscientização - os critérios de segurança da CTPAT são projetados para formar a base de um sistema
de segurança em camadas. Se uma camada de segurança for superada, outra camada deve evitar uma violação de segurança ou alertar uma
empresa sobre uma violação. A implementação e manutenção de um programa de um programa de segurança em camadas precisa da
participação ativa e do suporte de vários departamentos e várias equipes.
Um dos principais aspectos para manter um programa de segurança é o treinamento. Educar os funcionários sobre quais são as ameaças e como
seu papel é importante na proteção da cadeia de suprimentos da empresa é um aspecto significativo para o sucesso e a durabilidade de um
programa de segurança da cadeia de suprimentos. Além disso, quando os funcionários entendem por que os procedimentos de segurança estão
em vigor, é muito mais provável que eles os sigam.
Nr.

Critério

12.1

Os membros devem estabelecer e
manter
um
programa
de
treinamento e conscientização de
segurança, para reconhecer e
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Guia de implementação

Obrigatório/
Correspondente OEA BR
Recomendável
Os tópicos de treinamento podem incluir Obrigatório.
Treinamento específico deve ser
a proteção de controles de acesso,
oferecido para capacitar os
reconhecimento
de
conspirações
funcionários
a
manter
a
internas e procedimentos de relatório de
integridade da carga, reconhecer
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promover a conscientização das
vulnerabilidades de segurança nas
instalações,
nos
meios
de
transporte e carga em cada ponto
da cadeia de abastecimento, que
podem ser explorados por
terroristas ou contrabandistas. O
programa de treinamento deve ser
abrangente e cobrir todos os
requisitos de segurança da CTPAT.
O pessoal em posições sensíveis
deve
receber
treinamento
especializado adicional voltado
para as responsabilidades que o
cargo ocupa. Um dos principais
aspectos de um programa de
segurança é o treinamento. Os
funcionários que entendem por que
as medidas de segurança estão em
vigor são mais propensos a cumprilas. O treinamento de segurança
deve
ser
fornecido
aos
funcionários, conforme necessário,
com base em suas funções e
posição regularmente, e os
funcionários
recém-contratados
devem receber esse treinamento
como parte de seu treinamento de
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atividades suspeitas e incidentes de
segurança.
Quando
possível,
o
treinamento especializado deve incluir
uma demonstração prática. Se uma
demonstração prática for realizada, o
instrutor deve dar tempo para que os
alunos demonstrem o processo.
Para fins do CTPAT, posições sensíveis
incluem
pessoal
que
trabalha
diretamente
com
carga
de
importação/exportação
ou
sua
documentação, bem como pessoal
envolvido no controle de acesso a áreas
ou equipamentos sensíveis. Essas
posições incluem, mas não estão
limitadas a envio, recebimento, pessoal
da sala de correspondência, motoristas,
despacho, guardas de segurança,
quaisquer indivíduos envolvidos em
atribuições de carga, rastreamento de
meios de transporte e/ou controles de
lacre.

conspirações internas e assegurar
o controle de acesso.
Responsáveis pela área de
comércio exterior devem estar
constantemente
atualizados
sobre a legislação que dispõe
sobre o Programa OEA.
Inseridos em um contexto de
permanente conscientização, é
importante que os treinamentos
sejam mantidos, seus conteúdos
atualizados
e
as
pessoas
periodicamente treinadas.
O programa de treinamento deve
ser abrangente e cobrir de acordo
com o público, todos os requisitos
de segurança do Programa OEA.
Funcionários devem ser treinados
para
identificar
e
relatar
incidentes de segurança, bem
como
atividades
suspeitas.
Funcionários em cargos sensíveis
devem receber treinamento
especializado adicional, voltado
para as responsabilidades da
posição em que ocupa. Um dos
aspectos principais de um
programa de segurança é o
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orientação/habilidades
de
trabalho.
Os
membros
devem
reter
evidências de treinamento, como
registros de treinamento, fichas de
inscrição (lista) ou registros
eletrônicos de treinamento. Os
registros de treinamento devem
incluir a data do treinamento,
nomes dos participantes e os
tópicos do treinamento.
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treinamento. Os funcionários que
entendem por que as medidas de
segurança estão em vigor têm
maior probabilidade de aderir a
elas. O treinamento de segurança
deve
ser
fornecido
aos
funcionários,
conforme
necessário, com base em suas
funções e cargo, regularmente, e
os
funcionários
recémcontratados devem receber esse
treinamento como parte de seu
treinamento de orientação inicial.
Recomenda-se que pessoal das
áreas de expedição e de recepção,
incluindo
recepção
de
correspondências e encomendas,
receba
treinamento
complementar.
Devem ser mantidas evidências
de treinamento, como registros
de treinamento e listas de
presença, com a data do
treinamento, os nomes dos
participantes e os tópicos
abordados.
A avaliação do operador deve
abranger, quando for o caso,
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procedimentos executados de
forma terceirizada.
12.2

12.3

Os motoristas e outras pessoas que
realizam inspeções agrícolas e de
segurança de meios de transporte
vazios e Instrumentos de Tráfego
Internacional (IIT) devem ser
treinados para inspecionar seus
meios de transporte / IIT para fins
agrícolas e de segurança. O
treinamento de atualização deve
ser realizado periodicamente,
conforme necessário após um
incidente ou violação de segurança,
ou quando houver mudanças nos
procedimentos da empresa. O
treinamento de inspeção deve
incluir os seguintes tópicos:
• Sinalização de compartimentos
ocultos;
•
Contrabando
oculto
em
compartimentos naturais; e
• Sinais de contaminação por
pragas.
O
pessoal
deve
receber
treinamento
práticos
–
os
procedimentos devem ser seguidos
se algo for encontrado durante a
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Obrigatório.

Obrigatório
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inspeção do transporte ou se
ocorrer um incidente de segurança
durante o transporte.
Além disso, o pessoal deve ser
instruído no controle/uso de lacres
durante o trânsito, e para procurar
sinais de alguém observando o
movimento do meio de transporte
e/ou das mercadorias.
Os motoristas, por exemplo, devem
ser treinados sobre como conduzir
a o processo de verificação da
lacração (processo VVTT).
O processo de verificação do lacre
CTPAT é o seguinte:
V - Visualização dos mecanismos de
lacre e travamento do recipiente;
certifique-se de que estão OK;
V - Verificar a exatidão do número
do lacre em relação aos
documentos de embarque;
T - Puxar o lacre para verificar se
está bem afixado; e
T - Torça e gire o lacre para garantir
que seus componentes não podem
se desparafusar ou separar um do
outro.
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12.4

Os membros da CTPAT devem
adotar medidas para verificar se o
o treinamento fornecido atendeu a
todos os objetivos do treinamento.

12.7

O treinamento deve, de acordo com
o modelo de negócios do Membro,
ser fornecido ao pessoal na
prevenção de pragas visíveis. O
treinamento
deve
abranger
medidas de prevenção de pragas,
requisitos regulares aplicáveis a
materiais de embalagem de
madeira (WPM), e identificação de
madeira infestada.

12.8

Conforme aplicável, com base em
suas funções e/ou posições, o
pessoal deve ser treinado nas
políticas e procedimentos de
segurança cibernética da empresa.
Isso deve incluir a necessidade de
os funcionários protegerem as
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Compreender o treinamento e ser capaz
de usá-lo em sua posição (para
funcionários sensíveis) é de primordial
importância. Exames ou questionários,
um exercício/simulação de simulação ou
auditorias regulares de procedimentos
etc. são algumas das medidas que o
Membro pode implementar para
determinar a eficácia do treinamento.
A Alfândega dos EUA colaborou com o Obrigatório
Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos para desenvolver treinamento em
contaminação por pragas. Diferentes
módulos
de
treinamento
foram
desenvolvidos para os diferentes
ambientes de comércio: aéreo, marítimo
e de fronteira terrestre (transportadora
ferroviária e rodoviária). Esses módulos
de treinamento são disponibilizados a
todos os Integrantes por meio do Portal
CTPAT.
O treinamento de qualidade é importante Obrigatório.
para diminuir a vulnerabilidade a ataques
cibernéticos.
Um
programa
de
treinamento de segurança cibernética
robusto é geralmente aquele que é
entregue ao pessoal aplicável em um
ambiente
formal,
em
vez
de

As informações relacionadas com
as operações de comércio
exterior devem ser protegidas
contra acesso não autorizado.
Autorizações de acesso a
informações
devem
ser
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senhas/frases secretas e o acesso simplesmente
ao computador.
memorandos.
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por

e-mails

ou

concedidas para cada funcionário
individualmente.
A autenticação de acesso a
informações deve ocorrer por
meio de senha, com política de
renovação definida.
Deve existir política de segurança
da informação, de conhecimento
por parte de toda a organização.
Medidas devem ser adotadas a
fim de identificar violações à
política
de
segurança
da
informação da organização.
Devem ser previstas medidas
disciplinares aplicáveis aos casos
de violação à política de
segurança da informação da
organização.
As informações relacionadas com
as operações de comércio
exterior devem ser armazenadas
de forma que possibilite sua
restauração.
O operador deve assegurar a
proteção
das
informações
relacionadas com operações de
comércio
exterior,
em
conformidade com a legislação
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aplicável e, adicionalmente, para
fins de acompanhamento pelas
Equipes OEA. Para tanto,
informação deve ser interpretada
em sentido amplo, não restrita a
bases
computacionais
ou
ambientes informáticos. Para fins
do disposto no requisito,
ressaltam-se o controle de acesso
(proteção contra acesso não
autorizado e garantia de acesso
autorizado), a integridade da
informação (garantia de sua
confiabilidade)
e
sua
disponibilidade
(informação
disponível quando requerida).
O acesso do usuário deve ser
restrito com base na descrição do
trabalho ou deveres atribuídos. O
acesso autorizado deve ser
revisado regularmente para
garantir que o acesso a sistemas
confidenciais seja baseado nos
requisitos do trabalho. Acesso à
rede e computadores devem ser
removidos após o funcionário ser
desligado.
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A disseminação da política de
segurança da informação para
toda a organização deve ser em
forma de treinamento formal e de
acordo com as funções exercidas
pelos usuários dos sistemas.
Programas
formais
de
treinamento são mais adequados
do que disseminação por meio de
e-mails e memorandos internos.
Constatada violação à política de
segurança da informação, o
infrator deve estar sujeito a ações
disciplinares apropriadas. Cópia
de segurança dos dados deve ser
realizada
regularmente.
Recomenda-se que os dados
sensíveis e confidenciais sejam
armazenados em um formato
criptografado.
A empresa deve evidenciar que
possui
forma
segura
de
armazenamento
das
informações,
registros
e
documentos relacionados ao
comércio exterior durante o prazo
decadencial. Além de garantir a
segurança da informação, o
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operador deve evidenciar que é
possível resgatá-la em possíveis
solicitações
da
autoridade
aduaneira.
A avaliação do operador deve
abranger, quando for o caso,
procedimentos executados de
forma terceirizada.
12.9

12.10

O pessoal que opera e gerencia os
Obrigatório.
sistemas
de
tecnologia
de
segurança
deve
receber
treinamento de operação e
manutenção em suas áreas
específicas. Experiência anterior
com sistemas semelhantes é
aceitável. O autotreinamento por
meio de manuais operacionais e
outros métodos é aceitável.
O pessoal deve ser treinado para Os procedimentos para relatar incidentes Obrigatório.
relatar incidentes de segurança e de segurança ou atividades suspeitas são
atividades suspeitas.
aspectos extremamente importantes de
um programa de segurança. O
treinamento sobre como relatar um
incidente pode ser incluído no
treinamento geral de segurança. Módulos
de treinamento especializado (com base
nas funções do trabalho) podem ter um
treinamento mais detalhado sobre
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procedimentos de relatório, incluindo
especificações sobre o processo, como, o
que relatar, para quem, como relatar o
incidente e o que fazer após a conclusão
do relatório.
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