


Logística 

Projeto  GRC 



Processos Melhoria 

OBJETIVO DO PROCESSO GRC: Garantir que as informações 
manifestada no CT-e, não tenha inconformidades fiscais e 
diminuir o retrabalho e agilizar o pagamento de frete. 

PROJETO: DISPONIBILIZAÇÃO ESPELHO DO CT-E VIA XML 
ESTE PROJETO TEVE INICIO EM JANEIRO DE 2016. 

 



Como será o Projeto 

Projeto GRC-  será o envio do ESPELHO DO CT-e, via XML, todas as informações necessárias para emitir o CT-e ou 

NFPS-e.   

 

1. Primeiro passo para ingresso ao projeto GRC que é espelho do CT-e: Precisamos que  empresa  (transportadora)  

crie um (único) e-mail padrão para todas suas filiais que irão receber o XML , que a Caramuru irá disponibilizar 

antes da emissão dos seus  que transita com a mercadoria ; que são (CT-e ou NFPS-e) e também precisamos que 

enviem os CNPJ  destas filiais . Com este e-mail  a Caramuru vai  cadastrar nos seus respectivos códigos , para 

quando liberarmos  ou faturarmos qualquer documento para transportadora , o sistema da Caramuru irá  disparar 

para este e-mail único da transportadora o espelho do CT-e –  via XML. 

2. Segundo passo: A  transportadora deverá ter a sua TAG criada no seu XML - CT-e ou NFPS-e para informar o 

controle que iremos enviar.  Esta TAG pode ser utilizada no campo texto que tem hoje no XML do CT-e. 

Precisamos que a TAG venha preenchida no XML do CT-e da mesma forma que foi enviada para transportadora. 

 



Mudança que a transportadora terá no seu 

processo interno 

  Será necessário criar ou utilizar uma  TAG no XML nos CT-e ; 

  Como: opção seria utilizar as TAGS “x Campo” e “x Texto”, que também pertencem ao CT-e. 



O controle que é disponibilizado via XML -  com as seguintes informações por e-mail ( Processo de SAÍDA): 

• TOMADOR 

• REMETENTE 
• DESTINATÁRIO 
• EXPEDIDOR 
• RECEBEDOR 
• LOCAL DE COLETA 
• LOCAL DE ENTREGA 
• Placa do veículo e motorista 
• Peso Liberado 
• Peso Transportado 
• Chave da NF-e (valor e peso) (Quando Faturamento Caramuru) 

 
Para processos que o remetente não é Caramuru, NÃO terá: 
• Placa do veículo 
• Chave da NF-e 

No XML da Transportadora deverá vir desta forma: 

-<ObsContxCampo="CONTROLE“ 

><xTexto>6000943498</xTexto></ObsCont> 

 

Dados que serão enviado via XML - Processo Remetente Caramuru 



Para os processos de outras  ENTRADAS, será disponibilizado  na AUTORIZAÇÃO de Transporte as informações seguirão por email via XML: 

TOMADOR DO SERVIÇO  

 REMETENTE  

DESTINATÁRIO 

EXPEDIDOR  

RECEBEDOR  

VALOR FRETE  

PEDÁGIO 

Local Coleta 

Local de Entrega 

No XML da Transportadora deverá vir desta forma: 

-<ObsContxCampo="CONTROLE"> 

<xTexto>AUT-0000072259</xTexto></ObsCont 

 

Processo que o Remetente não é Caramuru 



Mudança que a transportadora terá no seu processo interno 

 Será necessário Criar um e-mail único para todas as suas filiais; para receberem as informações do XML (Espelho /NFS-e e 
CT-e) 

  Será necessário Criar um Painel e ou relatório Monitor.Para monitorar todos XML - CONTROLES que a Caramuru irá 
disponibilizar para transportadora.  

 Terá que ficar disponíveis para que cada usuário que irá monitorar o processo de faturamento da sua unidade, de onde 
estiver independente de localidade ele possa visualizar e selecionar os controles devidos de cada um  para serem 
EMITIDOS. 

 Este monitor/relatório seria como um trânsito de XML, assim que receber o sistema deve importar este arquivo deverá 
colocar algumas críticas no sistema, onde serão comparados os DADOS as informações INFORMADOS PELA CARAMURU 
com os valores dos contratos internos que terá na sua base da empresa, havendo alguma inconsistência o CTE não será 
gravado e deverá dar tratativas aos erros, constatando o erro não poderá ser emitido, enquanto não solucionar.  

 Será necessário ter uma pessoa para monitorar este processo, que irá ligar para um TELEFONE VERMELHO na CARAMURU 
para sanar as devidas diferenças detectadas, antes do veículo sair e antes da finalização da emissão do CTE. È 
expressamente proibido cancelar CT-e após transitado. 

 Estando correto as informações o sistema irá emitir o CT-e ou NFS-e, após este processo o sistema da transportadora deve 
gerar a baixa do arquivo que estava disponível  para emissão. Este MONITOR após a emissão irá informar quais os 
CONTROLES que chegaram e que ainda não foram emitidos CTES; 



Cuidados que deverão observarem na implementação para check´s. 

 Nos controles processos de SAÍDA (faturamento Caramuru), poderá conter mais de uma nota fiscal no mesmo veículo e 
estará com o  mesmo número de controle com destino diferente.   

 
     Neste exemplo: são operações de  mercado interno fracionados, Insumos, processos de entrega para vários clientes 
onde irão vários dados referente produtos/mercadorias no mesmo veículos e que será um único controle referenciando as 
notas, os pesos, valores e a soma  final de todas elas irão bater com o frete negociado.  
 
Nas AUTORIZAÇÕES processos de ENTRADA para caramuru ex: ( Inbound, Fazenda, Armazém de terceiros) estas 
autorizações enviados pela Caramuru NÃO terá dados da nota fiscal e nem peso bruto ou liquido, somente volumes e os 
outros dados necessários para emissão dos documentos para transitar a mercadoria (CT-e ou NFPS-e). 

 
Em caso de complemento de frete,  (estadias) 
     Se for autorização:  
-<ObsCont xCampo="CONTROLE"> 
    <xTexto>ESTADIA</xTexto> 
</ObsCont> 
 



Em caso de complemento de frete,  (Frete morto)  
 

O XML da Caramuru irá destacado na TAG Controle; o valor do complemento, e no campo do Frete será destacado o 
valor sob o peso transportado e pesado no ticket de balança.  

 
O sistemas de vocês deverão observar o valor combinado, verso o peso transportado, quando receber XML da 
Caramuru, deverá somar os valores que são lançados em campos separados para conciliar com o valor da capacidade do 
veículo combinada. 
 
Em caso de  pedágio: 
 
     Não terá controle de pedágio sozinho, a informação do valores irão junto com a   operação. Todos CT-e gerados por 
vocês deverão destacar o pedágio no seu respectivo campo e no campo total da prestação de serviço deverá constar os 
dois valores somados; Frete+Pedágio, seguindo o XML da Caramuru.  
A Caramuru será responsável em pagar o pedágio via cartão para os veículos de frota própria, os veículos subcontratados 
será pago frete cheio e não será informado o valor do pedágio nos controles e ou autorização. 
 
A transportadora precisa manter o cadastro da empresa e dos veículos  atualizados na Caramuru.  



Arquivos  (Padrões de utilização) que não poderão serem enviados 
para cte@caramuru.com; por medida de segurança 

• Criar um email comum 

• Não enviar vários arquivos de uma vez 

• Não enviar arquivos . RAR ( compactáveis) 

• Enviar somente o XML com formatação mais limpa sem imagem GIF 

• Email .exe. não recebemos 

• Mensagens que não tem hiperlink 

 

 

 

 



Modelos XML para processos de entrada que serão disponibilizados para Transportadora 
 

• <?xml version="1.0"?> 

• <DATA><CONTROLE><STATUSPRO>EMITIDO EM AMBIENTE DE TESTE</STATUSPRO> 

• <ID>AUT-0000072421</ID> 

• <DATA>20180207</DATA> 

• <VALOREXPRESSOEM>TONELADA</VALOREXPRESSOEM><VALORFRETE>136.00</VALORFRETE> 

• <VALORADIANTAMENTO>0.00</VALORADIANTAMENTO> 

• <VALORSALDO>0.00</VALORSALDO> 

• <VALORPEDAGIO>3.00</VALORPEDAGIO><COMPLEMPEDAGIO>0.00</COMPLEMPEDAGIO> 

• <COMPLEMFRETE>0.00</COMPLEMFRETE> 

• <VALORESTADIA>0.00</VALORESTADIA> 

• <VALORPESOMORTO>0.00</VALORPESOMORTO> 

• <ORIGEMTRANSPORTE>SAOPAULO</ORIGEMTRANSPORTE><UFORIGEM>SP</UFORIGEM> 

• <DESTINOTRANSPORTE>ITUMBIARA</DESTINOTRANSPORTE><UFDESTINO>GO</UFDESTINO> 

• <PESONFTOTAL>0.000</PESONFTOTAL> 

• <PESOBRUTOTOTAL>120.000</PESOBRUTOTOTAL> 

• <VOLUMELIBERADO>1.000</VOLUMELIBERADO> 

• <VALORSEGURO>0.50</VALORSEGURO> 

• <VALOREXCEDENTE>0.40</VALOREXCEDENTE> 

• </CONTROLE> 

file:///C:/Users/18643/AppData/Local/Temp/e480aa8_1443HTML000001.xml


Modelos XML para processos de entrada que serão disponibilizados para Transportadora 
• <TRANSPORTADOR> 

• <CGC>12303911000177</CGC> 

• <IE>0013396640-2</IE> 

• <NOME>INOVA LOGISTICA TRANSP LTDA EP</NOME> 

• <ENDERECO>ROD BR 364 KM 206 SN</ENDERECO> 

• <CIDADE>RONDONOPOLIS</CIDADE> 

• <UF>MT</UF> 

• <CEP>78745-001</CEP> 

• <PARID>0000073424</PARID> 

• <TOMADOR> 

• <CGC>00080671002668</CGC> 

• <IE>0013344020-6</IE> 

• <NOME>CARAMURU ALIMENTOS SA</NOME> 

• <ENDERECO>RUA AYRTON SENNA 628</ENDERECO> 

• <CIDADE>SORRISO</CIDADE> 

• <UF>MT</UF> 

• <CEP>78890-000</CEP> 

• <PARID>0000061046</PARID> 

• </TOMADOR> 

 



Modelos XML para processos de entrada que serão disponibilizados para Transportadora 

• <REMETENTE> 

• <CGC>11644786000104</CGC> 

• <IE>0013384892-2</IE> 

• <NOME>SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA</NOME> 

• <ENDERECO>AVENIDA IDEMAR RIEDI 9922</ENDERECO> 

• <CIDADE>SORRISO</CIDADE> 

• <UF>MT</UF> 

• <CEP>78890-000</CEP> 

• <PARID>0000077163</PARID> 

• </REMETENTE> 

• <DESTINATARIO> 

• <CPF>51697785034</CPF> 

• <IE>0013307116-2</IE> 

• <NOME>XML EMITIDO EM AMBIENTE DE HOM</NOME> 

• <ENDERECO>GLEBA MOROCO LT 19 LOTEAM TERR</ENDERECO> 

• <CIDADE>SANTA RITA DO TRIVELATO</CIDADE> 

• <UF>MT</UF> 

• <CEP>78453-000</CEP> 

• <PARID>0000554187</PARID> 

• </DESTINATARIO> 

 



Modelos XML para processos de entrada que serão disponibilizados para Transportadora 

• <EXPEDIDOR> 

• <CGC>11644786000104</CGC> 

• <IE>0013384892-2</IE> 

• <NOME>SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA</NOME> 

• <ENDERECO>AVENIDA IDEMAR RIEDI 9922</ENDERECO> 

• <CIDADE>SORRISO</CIDADE> 

• <UF>MT</UF> 

• <CEP>78890-000</CEP> 

• <PARID>0000077163</PARID> 

• </EXPEDIDOR> 

• </DATA> 

• <RECEBEDOR> 

• <CGC>11644786000104</CGC> 

• <IE>0013384892-2</IE> 

• <NOME>SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA</NOME> 

• <ENDERECO>AVENIDA IDEMAR RIEDI 9922</ENDERECO> 

• <CIDADE>SORRISO</CIDADE> 

• <UF>MT</UF> 

• <CEP>78890-000</CEP> 

• <PARID>0000077163</PARID> 

• </RECEBEDOR> 

• </DATA> 

 

 



Duvidas? 
Obrigada, 

 

Jucelina@caramuru.com 

64-3404-0394 

64-9-9207-2250 
 

Coordenação de Logística – Otimização de processos 

mailto:Jucelina@caramuru.com

