
GUIA DO EMBARCADOR



TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA SABER PARA
TRANSPORTAR SUA CARGA



A CARGOBR é a primeira plataforma de cotações de frete online no Brasil, onde 
você encontra a transportadora ideal para sua carga, de uma maneira fácil e 
rápida. Através da nossa plataforma você poderá economizar até 70% do seu 
tempo e 40% do valor do frete em relação as cotações feitas diretamente nas 
transportadoras. O Guia do Embarcador da CARGOBR é uma ferramenta com 
informações importantes que visam facilitar o envio de cargas fechadas, 
fracionadas e especiais. Abaixo estão algumas dicas que irão auxiliá-lo no 
processo de expedição.

CARGAS

A CARGOBR auxilia no entendimento sobre as cargas através da relação abaixo:
• Peso: influencia no tipo de caminhão ou utilitário utilizado pra o transporte.
• Volume: Determina o espaço ocupado nos armazéns, pátios ou equipamentos de transporte.
• Dimensões: Por inúmeras razões, principalmente devido ao excessivo comprimento, podem exigir cuidados 
especiais em sua movimentação, tais como equipamentos especiais.
• Valor: Determina o limite de responsabilidade pela incidência de faltas e/ou avarias.
• Fragilidade: possibilidade de deterioração e/ou contaminação, exigindo cuidados especiais no manuseio, 
transporte, armazenagem e estivagem.

TIPOS CARGA GERAL

Denomina-se carga geral os volumes amarrados ou embalados em sacos, fardos, caixas, cartões, engradados, 
tambores, além de acondicionados em algum outro tipo de embalagem. Também são considerados volumes sem 
embalagens, como veículos, maquinários industriais ou blocos de pedra. Os tipos de carga em geral são granel, 
líquido, inflamável e fracionado.
A carga fracionada hoje é a modalidade mais usada pelos embarcadores e também atendida pela grande maioria 
das transportadoras. Dentro das cargas fracionadas trabalha-se com carga paletizadas, cargas em caixas, tonéis, 
entre outros.

DIMENSÕES DA CARGA

Um fator importante é informar corretamente as dimensões da carga. As informações de largura, comprimento 
e altura que compõem a dimensão da carga devem ser completamente precisas. Cargas fracionadas devem ser 
calculadas corretamente para que sejam direcionadas para o veículo específico. Informar dados incorretos da 
dimensão da carga, pode resultar em ajuste do transportador e consequentemente divergência nos valores 
pré-estabelecidos durante a cotação, gerando cobranças extras.
O processo padrão em todas as transportadoras é medir novamente a mercadoria, e caso haja qualquer 
informação divergente, poderá ser cobrado valores adicionais. Essa medição das transportadoras é feita 
geralmente por cubadores automáticos, checados pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia), atestando a confiabilidade na medição.

PESO DA CARGA

O peso da carga é outro fator importante na cotação precisa do frete. O peso informado deve ser o valor correto 
para o cálculo do frete e utilização do veículo ideal. Os caminhões com suas respectivas cargas são 
constantemente fiscalizados nas estradas, sendo submetidos a pesagens. Se o peso aferido nas balanças não 
estiver de acordo com a documentação e as normas referentes ao transporte de cargas, o fiscal pode multar o 
transportador e apreender a carga. O peso incorreto da carga acarretará em recálculo do frete orçado 
anteriormente. Há o peso real da carga e o peso cubado. O peso real é o peso da carga com a embalagem, e o 
peso cubado representa a relação entre o peso e o volume da carga a ser transportada.

PESO CUBADO

É a relação entre volume e peso que visa otimizar o uso da capacidade de carga de carretas e caminhões, tanto 
em termos de peso total quanto em termos de volume de mercadorias transportadas. A cubagem verifica a 
distribuição do peso da carga em função do volume existente, onde objetivo é simplesmente evitar que se 
carregue peso demais em um volume muito pequeno (deixando de aproveitar espaço no caminhão), ou que se 
ocupe um volume enorme para uma mercadoria relativamente leve, (desperdiçando capacidade de carga do 
veículo em tonelagem).
Assim a cubagem nada mais é do que um cálculo matemático que verifica a distribuição do peso da carga em 
função do volume existente, para acomodação adequada da mercadoria na caçamba ou baú de um caminhão.

COMO É CALCULADO O PESO CUBADO 

As dimensões da carga são multiplicadas juntamente com o fator de cubagem (número constante definido para 
o que se considera ideal para uma carga). O fator de cubagem mais utilizado é 300 kg (por cada metro³). Por 
exemplo, um produto X foi cotado no site com as seguintes medidas em centímetros 120x100x80; porém deve 
ser calculado em metros e para isso a conta será: 1,2 x 1 x 0,8. O resultado da cubagem é 0,96 que será 
multiplicado por 300 (fator de cubagem padrão), o resultado é 288 quilos cubados. 

1,2 x 1 x 0,8 X 300 = 288 kg cubados

Caso esse peso seja maior que o peso real do produto, ele será usado para cobrar o frete. Para evitar erros 
na cotação, é importante  medir a carga com a embalagem.

ITENS DE GRANDES DIMENSÕES

Itens que requerem mais espaço devido ao tamanho ou forma podem estar sujeitos a taxas de cubagem. A 
CARGOBR irá calcular as taxas de cubagem com base nas dimensões informadas e oferecer as melhores opções 
para o envio da carga. Entre as diversas opções de transporte é possível o embarcador selecionar o melhor custo 
benefício de acordo com suas necessidades.

 

EMBALAGEM

Para garantir que a carga não seja danificada em trânsito, é fundamental a proteção da carga com algum tipo 
de embalagem, seja de papelão, plástico bolha, paletização ou outro invólucro de proteção. A embalagem é a 
principal proteção da carga e fundamental para evitar avarias da mercadoria.

     MUITO IMPORTANTE:  
     • Embalar corretamente o produto para evitar avaria.
     • Medir a mercadoria depois de embalada, por exemplo, caso sua mercadoria seja transportada dentro  
      de caixas, use para cotação as dimensões da caixa e pese o produto já embalado dentro da caixa.

RISCOS

Os principais tipos de riscos sofridos pelas cargas durante os procedimentos de movimentação, transporte e 
armazenagem são os seguintes:
• Riscos Mecânicos: vibração, trepidação, frenagens, compressão, oscilações, atrito e impactos. 
• Riscos Físicos: manuseio, uso de equipamentos ou implementos inadequados, empilhamento e armazenagem 
errados. 
• Riscos Químicos: combustão espontânea, baixo ponto de fulgor, oxidação, incompatibilidade, combinação e 
manchas. 
• Riscos Climáticos: calor, frio, condensação, salinidade, umidade e mofo. 
• Riscos Contaminantes: Deterioração, manchas, odores e infestações por vetores. 
• Riscos Humanos: embalagem insuficiente ou inadequada (vício próprio), imperícia ou negligência no manuseio, 
dolo, roubos e furtos. 
• Riscos Imponderáveis: Acidentes fortuitos.

NOTA FISCAL

Para o transporte da carga é fundamental a emissão da NF. Após fechar o pedido do frete, é necessário enviar a 
NF em formato XML. O campo para upload da NF fica disponível na última tela de fechamento do pedido ou no 
Painel de Controle do usuário.
A nota fiscal deve conter os seguintes dados:
• Informações da transportadora: Razão Social, CNPJ.
• Quantidade exata dos volumes a serem transportados.
• Dimensões e peso corretos da carga.
• Endereço de entrega igual ao informado na cotação.
• Frete por conta de TERCEIROS.
• Inclusão de Informações Adicionais: CARGOBR INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS SA 
(CNPJ: 17.781.400/0001-84) é a consignatária deste frete.

CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) serve para corrigir os erros ou falta de dados em campos específicos da 
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). 
No atual sistema da CARGOBR, a carta de correção é solicitada nos casos citados a seguir, que são essenciais 
para que não haja divergências: 
• Falta de volume e peso.
• Dados incorretos da transportadora.
• Exclusão da informação: Frete por conta de Terceiros.
• Falta dos seguintes dados adicionais na NF-e: A CARGOBR (17.781.400/0001-84) É A CONSIGNATÁRIA 
DESTE FRETE.

A única divergência que o site não aceita a carta de correção é de CIDADE E ESTADO, ou seja, a cidade/Estado 
que foi cotado em nosso site não poderá ser diferente do que está na NF-e (nota fiscal eletrônica). Nesses casos 
a NF-e será invalidada e o cliente precisará subir um novo documento. A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) 
não é um documento padrão, por esse motivo o sistema do site não a avalia automaticamente, sendo que a 
equipe de atendimento fará a análise desse arquivo.
 
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CTRC OU CT-E)

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC ou CT-e), é um documento necessário para 
acompanhar o transporte de mercadorias. O Conhecimento de Transporte equivale a uma nota fiscal de 
prestação de serviços de transporte. O Conhecimento de Transporte é um documento fiscal que vincula o 
transportador ao embarcador, proporcionando a ambos todos os detalhes do evento.
O Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas é documento que não possui valor fiscal para o 
embarcador. A CARGOBR não emite o CTE, uma vez que é a pagadora do frete. A CARGOBR emite uma nota 
fiscal de serviço para esse transporte no valor total do frete.

TERMO DE ISENÇÃO

O termo de isenção é solicitado quando a transportadora identifica que o produto coletado é frágil, ou seja, que 
corre um risco maior de avaria durante o transporte normal da mercadoria, por exemplo, mercadorias como 
esquadrias, janelas, pisos, vidros em gerais etc.
O termo de isenção é solicitado pela transportadora, onde a CARGOBR não tem poder para excluir o cliente da 
obrigação do envio desse documento. Quando o termo é solicitado, fica disponível no painel de controle dentro 
do pedido para download, o mesmo já está preenchido com os seguintes dados: razão social, CNPJ, nome da 
transportadora e número da nota fiscal. O cliente deverá assinar, carimbar, scannear e depois fazer upload do 
documento no site.
Em ocorrências de sinistros como extravios totais e parciais, perda, roubo, ou caso aconteça algum tipo de avaria 
por conta do processo indevido de transporte – o termo não é válido. Nesses casos, a CARGOBR inicia o 
processo de indenização do valor de Nota Fiscal .

IMPORTANTE: O valor do frete não é reembolsado, a indenização nos casos de avaria ocorre somente sobre o 
valor da nota fiscal.
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constantemente fiscalizados nas estradas, sendo submetidos a pesagens. Se o peso aferido nas balanças não 
estiver de acordo com a documentação e as normas referentes ao transporte de cargas, o fiscal pode multar o 
transportador e apreender a carga. O peso incorreto da carga acarretará em recálculo do frete orçado 
anteriormente. Há o peso real da carga e o peso cubado. O peso real é o peso da carga com a embalagem, e o 
peso cubado representa a relação entre o peso e o volume da carga a ser transportada.

PESO CUBADO

É a relação entre volume e peso que visa otimizar o uso da capacidade de carga de carretas e caminhões, tanto 
em termos de peso total quanto em termos de volume de mercadorias transportadas. A cubagem verifica a 
distribuição do peso da carga em função do volume existente, onde objetivo é simplesmente evitar que se 
carregue peso demais em um volume muito pequeno (deixando de aproveitar espaço no caminhão), ou que se 
ocupe um volume enorme para uma mercadoria relativamente leve, (desperdiçando capacidade de carga do 
veículo em tonelagem).
Assim a cubagem nada mais é do que um cálculo matemático que verifica a distribuição do peso da carga em 
função do volume existente, para acomodação adequada da mercadoria na caçamba ou baú de um caminhão.

COMO É CALCULADO O PESO CUBADO 

As dimensões da carga são multiplicadas juntamente com o fator de cubagem (número constante definido para 
o que se considera ideal para uma carga). O fator de cubagem mais utilizado é 300 kg (por cada metro³). Por 
exemplo, um produto X foi cotado no site com as seguintes medidas em centímetros 120x100x80; porém deve 
ser calculado em metros e para isso a conta será: 1,2 x 1 x 0,8. O resultado da cubagem é 0,96 que será 
multiplicado por 300 (fator de cubagem padrão), o resultado é 288 quilos cubados. 

1,2 x 1 x 0,8 X 300 = 288 kg cubados

Caso esse peso seja maior que o peso real do produto, ele será usado para cobrar o frete. Para evitar erros 
na cotação, é importante  medir a carga com a embalagem.

ITENS DE GRANDES DIMENSÕES

Itens que requerem mais espaço devido ao tamanho ou forma podem estar sujeitos a taxas de cubagem. A 
CARGOBR irá calcular as taxas de cubagem com base nas dimensões informadas e oferecer as melhores opções 
para o envio da carga. Entre as diversas opções de transporte é possível o embarcador selecionar o melhor custo 
benefício de acordo com suas necessidades.

 

EMBALAGEM

Para garantir que a carga não seja danificada em trânsito, é fundamental a proteção da carga com algum tipo 
de embalagem, seja de papelão, plástico bolha, paletização ou outro invólucro de proteção. A embalagem é a 
principal proteção da carga e fundamental para evitar avarias da mercadoria.

     MUITO IMPORTANTE:  
     • Embalar corretamente o produto para evitar avaria.
     • Medir a mercadoria depois de embalada, por exemplo, caso sua mercadoria seja transportada dentro  
      de caixas, use para cotação as dimensões da caixa e pese o produto já embalado dentro da caixa.

RISCOS

Os principais tipos de riscos sofridos pelas cargas durante os procedimentos de movimentação, transporte e 
armazenagem são os seguintes:
• Riscos Mecânicos: vibração, trepidação, frenagens, compressão, oscilações, atrito e impactos. 
• Riscos Físicos: manuseio, uso de equipamentos ou implementos inadequados, empilhamento e armazenagem 
errados. 
• Riscos Químicos: combustão espontânea, baixo ponto de fulgor, oxidação, incompatibilidade, combinação e 
manchas. 
• Riscos Climáticos: calor, frio, condensação, salinidade, umidade e mofo. 
• Riscos Contaminantes: Deterioração, manchas, odores e infestações por vetores. 
• Riscos Humanos: embalagem insuficiente ou inadequada (vício próprio), imperícia ou negligência no manuseio, 
dolo, roubos e furtos. 
• Riscos Imponderáveis: Acidentes fortuitos.

NOTA FISCAL

Para o transporte da carga é fundamental a emissão da NF. Após fechar o pedido do frete, é necessário enviar a 
NF em formato XML. O campo para upload da NF fica disponível na última tela de fechamento do pedido ou no 
Painel de Controle do usuário.
A nota fiscal deve conter os seguintes dados:
• Informações da transportadora: Razão Social, CNPJ.
• Quantidade exata dos volumes a serem transportados.
• Dimensões e peso corretos da carga.
• Endereço de entrega igual ao informado na cotação.
• Frete por conta de TERCEIROS.
• Inclusão de Informações Adicionais: CARGOBR INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS SA 
(CNPJ: 17.781.400/0001-84) é a consignatária deste frete.

CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) serve para corrigir os erros ou falta de dados em campos específicos da 
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). 
No atual sistema da CARGOBR, a carta de correção é solicitada nos casos citados a seguir, que são essenciais 
para que não haja divergências: 
• Falta de volume e peso.
• Dados incorretos da transportadora.
• Exclusão da informação: Frete por conta de Terceiros.
• Falta dos seguintes dados adicionais na NF-e: A CARGOBR (17.781.400/0001-84) É A CONSIGNATÁRIA 
DESTE FRETE.

A única divergência que o site não aceita a carta de correção é de CIDADE E ESTADO, ou seja, a cidade/Estado 
que foi cotado em nosso site não poderá ser diferente do que está na NF-e (nota fiscal eletrônica). Nesses casos 
a NF-e será invalidada e o cliente precisará subir um novo documento. A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) 
não é um documento padrão, por esse motivo o sistema do site não a avalia automaticamente, sendo que a 
equipe de atendimento fará a análise desse arquivo.
 
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CTRC OU CT-E)

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC ou CT-e), é um documento necessário para 
acompanhar o transporte de mercadorias. O Conhecimento de Transporte equivale a uma nota fiscal de 
prestação de serviços de transporte. O Conhecimento de Transporte é um documento fiscal que vincula o 
transportador ao embarcador, proporcionando a ambos todos os detalhes do evento.
O Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas é documento que não possui valor fiscal para o 
embarcador. A CARGOBR não emite o CTE, uma vez que é a pagadora do frete. A CARGOBR emite uma nota 
fiscal de serviço para esse transporte no valor total do frete.

TERMO DE ISENÇÃO

O termo de isenção é solicitado quando a transportadora identifica que o produto coletado é frágil, ou seja, que 
corre um risco maior de avaria durante o transporte normal da mercadoria, por exemplo, mercadorias como 
esquadrias, janelas, pisos, vidros em gerais etc.
O termo de isenção é solicitado pela transportadora, onde a CARGOBR não tem poder para excluir o cliente da 
obrigação do envio desse documento. Quando o termo é solicitado, fica disponível no painel de controle dentro 
do pedido para download, o mesmo já está preenchido com os seguintes dados: razão social, CNPJ, nome da 
transportadora e número da nota fiscal. O cliente deverá assinar, carimbar, scannear e depois fazer upload do 
documento no site.
Em ocorrências de sinistros como extravios totais e parciais, perda, roubo, ou caso aconteça algum tipo de avaria 
por conta do processo indevido de transporte – o termo não é válido. Nesses casos, a CARGOBR inicia o 
processo de indenização do valor de Nota Fiscal .

IMPORTANTE: O valor do frete não é reembolsado, a indenização nos casos de avaria ocorre somente sobre o 
valor da nota fiscal.

GUIA DO EMBARCADOR
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A CARGOBR é a primeira plataforma de cotações de frete online no Brasil, onde 
você encontra a transportadora ideal para sua carga, de uma maneira fácil e 
rápida. Através da nossa plataforma você poderá economizar até 70% do seu 
tempo e 40% do valor do frete em relação as cotações feitas diretamente nas 
transportadoras. O Guia do Embarcador da CARGOBR é uma ferramenta com 
informações importantes que visam facilitar o envio de cargas fechadas, 
fracionadas e especiais. Abaixo estão algumas dicas que irão auxiliá-lo no 
processo de expedição.

CARGAS

A CARGOBR auxilia no entendimento sobre as cargas através da relação abaixo:
• Peso: influencia no tipo de caminhão ou utilitário utilizado pra o transporte.
• Volume: Determina o espaço ocupado nos armazéns, pátios ou equipamentos de transporte.
• Dimensões: Por inúmeras razões, principalmente devido ao excessivo comprimento, podem exigir cuidados 
especiais em sua movimentação, tais como equipamentos especiais.
• Valor: Determina o limite de responsabilidade pela incidência de faltas e/ou avarias.
• Fragilidade: possibilidade de deterioração e/ou contaminação, exigindo cuidados especiais no manuseio, 
transporte, armazenagem e estivagem.

TIPOS CARGA GERAL

Denomina-se carga geral os volumes amarrados ou embalados em sacos, fardos, caixas, cartões, engradados, 
tambores, além de acondicionados em algum outro tipo de embalagem. Também são considerados volumes sem 
embalagens, como veículos, maquinários industriais ou blocos de pedra. Os tipos de carga em geral são granel, 
líquido, inflamável e fracionado.
A carga fracionada hoje é a modalidade mais usada pelos embarcadores e também atendida pela grande maioria 
das transportadoras. Dentro das cargas fracionadas trabalha-se com carga paletizadas, cargas em caixas, tonéis, 
entre outros.

DIMENSÕES DA CARGA

Um fator importante é informar corretamente as dimensões da carga. As informações de largura, comprimento 
e altura que compõem a dimensão da carga devem ser completamente precisas. Cargas fracionadas devem ser 
calculadas corretamente para que sejam direcionadas para o veículo específico. Informar dados incorretos da 
dimensão da carga, pode resultar em ajuste do transportador e consequentemente divergência nos valores 
pré-estabelecidos durante a cotação, gerando cobranças extras.
O processo padrão em todas as transportadoras é medir novamente a mercadoria, e caso haja qualquer 
informação divergente, poderá ser cobrado valores adicionais. Essa medição das transportadoras é feita 
geralmente por cubadores automáticos, checados pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia), atestando a confiabilidade na medição.

PESO DA CARGA

O peso da carga é outro fator importante na cotação precisa do frete. O peso informado deve ser o valor correto 
para o cálculo do frete e utilização do veículo ideal. Os caminhões com suas respectivas cargas são 
constantemente fiscalizados nas estradas, sendo submetidos a pesagens. Se o peso aferido nas balanças não 
estiver de acordo com a documentação e as normas referentes ao transporte de cargas, o fiscal pode multar o 
transportador e apreender a carga. O peso incorreto da carga acarretará em recálculo do frete orçado 
anteriormente. Há o peso real da carga e o peso cubado. O peso real é o peso da carga com a embalagem, e o 
peso cubado representa a relação entre o peso e o volume da carga a ser transportada.

PESO CUBADO

É a relação entre volume e peso que visa otimizar o uso da capacidade de carga de carretas e caminhões, tanto 
em termos de peso total quanto em termos de volume de mercadorias transportadas. A cubagem verifica a 
distribuição do peso da carga em função do volume existente, onde objetivo é simplesmente evitar que se 
carregue peso demais em um volume muito pequeno (deixando de aproveitar espaço no caminhão), ou que se 
ocupe um volume enorme para uma mercadoria relativamente leve, (desperdiçando capacidade de carga do 
veículo em tonelagem).
Assim a cubagem nada mais é do que um cálculo matemático que verifica a distribuição do peso da carga em 
função do volume existente, para acomodação adequada da mercadoria na caçamba ou baú de um caminhão.

COMO É CALCULADO O PESO CUBADO 

As dimensões da carga são multiplicadas juntamente com o fator de cubagem (número constante definido para 
o que se considera ideal para uma carga). O fator de cubagem mais utilizado é 300 kg (por cada metro³). Por 
exemplo, um produto X foi cotado no site com as seguintes medidas em centímetros 120x100x80; porém deve 
ser calculado em metros e para isso a conta será: 1,2 x 1 x 0,8. O resultado da cubagem é 0,96 que será 
multiplicado por 300 (fator de cubagem padrão), o resultado é 288 quilos cubados. 

1,2 x 1 x 0,8 X 300 = 288 kg cubados

Caso esse peso seja maior que o peso real do produto, ele será usado para cobrar o frete. Para evitar erros 
na cotação, é importante  medir a carga com a embalagem.

ITENS DE GRANDES DIMENSÕES

Itens que requerem mais espaço devido ao tamanho ou forma podem estar sujeitos a taxas de cubagem. A 
CARGOBR irá calcular as taxas de cubagem com base nas dimensões informadas e oferecer as melhores opções 
para o envio da carga. Entre as diversas opções de transporte é possível o embarcador selecionar o melhor custo 
benefício de acordo com suas necessidades.

 

EMBALAGEM

Para garantir que a carga não seja danificada em trânsito, é fundamental a proteção da carga com algum tipo 
de embalagem, seja de papelão, plástico bolha, paletização ou outro invólucro de proteção. A embalagem é a 
principal proteção da carga e fundamental para evitar avarias da mercadoria.

     MUITO IMPORTANTE:  
     • Embalar corretamente o produto para evitar avaria.
     • Medir a mercadoria depois de embalada, por exemplo, caso sua mercadoria seja transportada dentro  
      de caixas, use para cotação as dimensões da caixa e pese o produto já embalado dentro da caixa.

RISCOS

Os principais tipos de riscos sofridos pelas cargas durante os procedimentos de movimentação, transporte e 
armazenagem são os seguintes:
• Riscos Mecânicos: vibração, trepidação, frenagens, compressão, oscilações, atrito e impactos. 
• Riscos Físicos: manuseio, uso de equipamentos ou implementos inadequados, empilhamento e armazenagem 
errados. 
• Riscos Químicos: combustão espontânea, baixo ponto de fulgor, oxidação, incompatibilidade, combinação e 
manchas. 
• Riscos Climáticos: calor, frio, condensação, salinidade, umidade e mofo. 
• Riscos Contaminantes: Deterioração, manchas, odores e infestações por vetores. 
• Riscos Humanos: embalagem insuficiente ou inadequada (vício próprio), imperícia ou negligência no manuseio, 
dolo, roubos e furtos. 
• Riscos Imponderáveis: Acidentes fortuitos.

NOTA FISCAL

Para o transporte da carga é fundamental a emissão da NF. Após fechar o pedido do frete, é necessário enviar a 
NF em formato XML. O campo para upload da NF fica disponível na última tela de fechamento do pedido ou no 
Painel de Controle do usuário.
A nota fiscal deve conter os seguintes dados:
• Informações da transportadora: Razão Social, CNPJ.
• Quantidade exata dos volumes a serem transportados.
• Dimensões e peso corretos da carga.
• Endereço de entrega igual ao informado na cotação.
• Frete por conta de TERCEIROS.
• Inclusão de Informações Adicionais: CARGOBR INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS SA 
(CNPJ: 17.781.400/0001-84) é a consignatária deste frete.

CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) serve para corrigir os erros ou falta de dados em campos específicos da 
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). 
No atual sistema da CARGOBR, a carta de correção é solicitada nos casos citados a seguir, que são essenciais 
para que não haja divergências: 
• Falta de volume e peso.
• Dados incorretos da transportadora.
• Exclusão da informação: Frete por conta de Terceiros.
• Falta dos seguintes dados adicionais na NF-e: A CARGOBR (17.781.400/0001-84) É A CONSIGNATÁRIA 
DESTE FRETE.

A única divergência que o site não aceita a carta de correção é de CIDADE E ESTADO, ou seja, a cidade/Estado 
que foi cotado em nosso site não poderá ser diferente do que está na NF-e (nota fiscal eletrônica). Nesses casos 
a NF-e será invalidada e o cliente precisará subir um novo documento. A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) 
não é um documento padrão, por esse motivo o sistema do site não a avalia automaticamente, sendo que a 
equipe de atendimento fará a análise desse arquivo.
 
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CTRC OU CT-E)

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC ou CT-e), é um documento necessário para 
acompanhar o transporte de mercadorias. O Conhecimento de Transporte equivale a uma nota fiscal de 
prestação de serviços de transporte. O Conhecimento de Transporte é um documento fiscal que vincula o 
transportador ao embarcador, proporcionando a ambos todos os detalhes do evento.
O Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas é documento que não possui valor fiscal para o 
embarcador. A CARGOBR não emite o CTE, uma vez que é a pagadora do frete. A CARGOBR emite uma nota 
fiscal de serviço para esse transporte no valor total do frete.

TERMO DE ISENÇÃO

O termo de isenção é solicitado quando a transportadora identifica que o produto coletado é frágil, ou seja, que 
corre um risco maior de avaria durante o transporte normal da mercadoria, por exemplo, mercadorias como 
esquadrias, janelas, pisos, vidros em gerais etc.
O termo de isenção é solicitado pela transportadora, onde a CARGOBR não tem poder para excluir o cliente da 
obrigação do envio desse documento. Quando o termo é solicitado, fica disponível no painel de controle dentro 
do pedido para download, o mesmo já está preenchido com os seguintes dados: razão social, CNPJ, nome da 
transportadora e número da nota fiscal. O cliente deverá assinar, carimbar, scannear e depois fazer upload do 
documento no site.
Em ocorrências de sinistros como extravios totais e parciais, perda, roubo, ou caso aconteça algum tipo de avaria 
por conta do processo indevido de transporte – o termo não é válido. Nesses casos, a CARGOBR inicia o 
processo de indenização do valor de Nota Fiscal .

IMPORTANTE: O valor do frete não é reembolsado, a indenização nos casos de avaria ocorre somente sobre o 
valor da nota fiscal.
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PRECISA ENVIAR ALGO?
SOMOS A SOLUÇÃO!!!
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