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1.1. link para acesso

1.2. login e senha

1.2.1. alteração de senha

web.brado.com.br

os dados de acesso serão fornecidos pela Brado.

o processo de alteração de senha é realizado através do portal do cliente:

PoRTAL do CLiENTE (início) > BRAdo CLiENTE 
(com o nome do usuário) > TRoCAR A SENHA

digite a SENHA atual, preencha os campos SENHA 
NovA e CoNFiRME a senha com os novos dados.

1. ACESSo
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2.1. novo agendamento

Para realizar um novo agendamento, acesse o menu  AGENdAMENTo 
RodoviáRio e selecione a opção Novo AGENdAMENTo.

número gerado após a conclusão do agendamento.

nome do usuário conectado.

Status do agendamento.

data em que o veículo se apresentará no terminal da Brado.

terminal da Brado para entrega/coleta de contêineres cheios e/ou vazios.

2. AGENdAMENTo

2.1.1. dados gerais

2.1.2. número do agendamento

2.1.3. Cliente

2.1.4. Status

2.1.5. data de agendamento

2.1.6. terminal
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2.1.7. tipos de agendamento

2.1.7.1. entrega

2.1.7.2. Coleta

2.1.7.3. entrega/coleta

Veículo realizará apenas a(s) descarga(s) de contêiner(es) (vazio/cheio).

Veículo realizará apenas a(s) coleta(s) de contêiner(es) (vazio/cheio).

Veículo realizará a(s) descarga(s) e/ou coleta(s) de contêiner(es)                 
(vazio/cheio).

após o preenchimento dos dados gerais, clique em CoNTiNUAR e 
confirme as informações. Estas não poderão ser editadas posteriormente.

2.2. transporte
dados referentes à transportadora e ao veículo.

É possível inserir o CnPJ da transportadora ou pesquisar pelo nome, o qual 
aparecerá no campo NoME dA TRANSPoRTAdoRA após a seleção.

2.2.1. CnPJ da transportadora
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Placa do cavalo do veículo agendado.

2.2.2. Placa cavalo/truck

Placa da carreta do veículo agendado.

Placa do bitrem do veículo agendado.

nome do motorista que se apresentará no terminal da Brado. 
o motorista deverá estar cadastrado no sistema da Brado e sua 
identificação poderá ser pesquisada ou digitada no agendamento.

2.2.3. Placa da carreta

2.2.4. Placa do bitrem

2.2.5. nome do motorista

Nome do Motorista
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2.2.5.1. Cadastro do motorista
encaminhar os dados do motorista com antecedência de         
24 horas para o setor rodoviário da Brado:                                                       
rodoviario@brado.com.br

Dados:

CPF

nome completo

CnH/Categoria

Registro habilitação

Validade CnH

Rg

Órgão expedidor

endereço

Bairro

Cidade

CeP

telefone

Nome do Motorista

Nome do Motorista

Nome do Motorista

Nome do Motorista

Nome do Motorista

Nome do Motorista

Nome do Motorista

Nome do Motorista

Nome do Motorista
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2.3. entrega de contêiner
os campos para preenchimento dos dados de entrega(s) de 
contêiner(es) serão exibidos apenas nos agendamentos do tipo 
entrega/coleta e entrega. Clicar em + Novo iTEM para cadastrar 
mais um contêiner para entrega no mesmo agendamento.

numeração do contêiner que será descarregado.

Indica a situação da unidade (cheio/vazio).

numeração do booking no qual o contêiner entregue está alocado.

2.3.1. Contêiner

2.3.2. Situação física (contêiner)

2.3.3. Booking

Nome do Motorista

Nome do Cliente
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2.4. Coleta de contêiner
os campos para preenchimento dos dados de coleta(s) de contêiner(es) 
serão exibidos apenas nos agendamentos do tipo entrega/coleta e coleta.

Indica a situação da unidade (cheio/vazio).

numeração do contêiner que será coletado.

numeração do booking na qual o contêiner coletado está alocado. 

2.4.1. Situação física (contêiner)

2.4.2. Contêiner

2.4.3. Booking

numeração da instrução de embarque na qual o contêiner está atrelado.

2.3.4. Instrução de embarque

Selecionar o nome do navio para o qual será destinado o contêiner entregue.

2.3.5. navio
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Código ou nome do armador a ser coletado.

20’ ou 40’.

as unidades podem ser ReeFeR, ISotanQue ou dRY. Para esse último é 
necessário especificar se o contêiner a ser coletado deverá ou não ser do tipo 
HC (High Cube). Caso não tenha especificação, marcar a opção iNdEPENdE.

2.4.5. armador

2.4.6. tamanho do contêiner

2.4.7. tipo de contêiner

numeração da instrução de embarque na qual o contêiner está alocado.

2.4.4. Instrução de embarque
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Para inserir uma planta de estufagem, clique no botão iNCLUiR 
PLANTA, pesquise pelo CnPJ ou pela razão social e adicione. 
Inclua o NÚMERo do PEdido e da CARGA, se houver.

2.4.8. Planta de estufagem

2.5. Janelas disponíveis
grade de horários disponíveis para agendamento. ao lado 
de cada janela, visualize a quantidade de vagas disponíveis.

Nome do Armador

Nome do Armador
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2.6. observações
use o campo oBSERvAÇÕES para a inclusão de dados adicionais.

2.7. Finalizar e realizar novo agendamento
Para finalizar o agendamento, clique em SALvAR. 
Para sair sem agendar, clique em CANCELAR.

Para realizar novo agendamento, clique em CoNTiNUAR.

após salvar, um arquivo em formato PdF, com todas as informações 
inseridas no agendamento, ficará disponível no site para impressão. esse 
documento também é encaminhado automaticamente via e-mail e deve 
ser impresso e apresentado no gate do Terminal da Brado pelo motorista.
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3.1. Filtros de pesquisas

3. ACoMPANHAMENTo dE AGENdAMENToS

     número de agendamento
     data do agendamento
     Contêiner
     terminal
     Status do agendamento
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após o preenchimento dos filtros, clique em 
PESQUiSAR para exibir os agendamentos.

BRADO LOGÍSTICA S/A

BRADO LOGÍSTICA S/A

BRADO LOGÍSTICA S/A

BRADO LOGÍSTICA S/A

BRADO LOGÍSTICA S/A

BRADO LOGÍSTICA S/A

BRADO LOGÍSTICA S/A

BRADO LOGÍSTICA S/A

BRADO LOGÍSTICA S/A

BRADO LOGÍSTICA S/A
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3.2. Status do agendamento

agendamento cujo preenchimento foi iniciado e não finalizado (salvo).

agendamento foi realizado, salvo e está dentro da janela agendada.

agendamentos que já ultrapassaram o horário da janela, 
porém ainda estão dentro do tempo de tolerância.

agendamento cujo veículo já se apresentou no terminal 
da Brado (presença de carga) e aguarda na fila para entrar.

agendamento cujo veículo se apresentou no gate e foi liberado 
para realizar a carga/descarga de contêineres no pátio.

Veículos liberados no gate e processo finalizado.

agendamentos que ultrapassaram o horário limite da 
janela e a tolerância ou que foram cancelados no sistema.

3.2.1. em agendamento

3.2.2. agendado

3.2.3. atrasado

3.2.5. na fila

3.2.6. em pátio

3.2.7. Finalizado

3.2.4. Cancelado

Refere-se à situação do veículo agendado para acompanhamento.
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3.3. Mensagens automáticas
as mensagens automáticas informam os status do 
agendamento e são enviadas para os e-mails cadastrados de:

título: agendaMento RealIZado! no 201510300000001.
Corpo do e-mail: dados do agendamento realizado no site.

título: agendaMento atRaSado! no 201510300000001.
Corpo do e-mail: dados do agendamento realizado no site.

título: agendaMento CanCelado! no 201510300000001.
Corpo do e-mail: dados do agendamento realizado no site.

título: agendaMento na FIla! no 201510300000001.
Corpo do e-mail: dados do agendamento realizado no site.

título: agendaMento eM PÁtIo! no 201510300000001.
Corpo do e-mail: dados do agendamento realizado no site.

título: agendaMento eM PÁtIo! no 201510300000001.
Corpo do e-mail: dados do agendamento realizado no site. 
Para os casos de agendamentos com coleta de contêineres 
vazios, constará a numeração das unidades e lacres liberados.

3.3.1. Mensagem “agendado”

3.3.2. Mensagem “atrasado”

3.3.3. Mensagem “Cancelado”

3.3.5. Mensagem “em pátio”

3.3.6. Mensagem “Finalizado”

3.3.4. Mensagem “na fila”

     Cliente      transportadora      armador
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3.5. editando um agendamento
a edição de agendamento pode ser realizada para os 
status EM AGENdAMENTo ou AGENdAdo. Caso o 
mesmo já tenha sido alterado para NA FiLA ou No PáTio, 
qualquer mudança deverá ser feita mediante contato 
com a equipe de programação via telefone e e-mail.

3.4. Cadastro de e-mails - mensagens automáticas
encaminhe para o setor de programações da Brado a 
relação com os endereços de e-mail para os quais devem 
ser enviados os status do agendamento, separando em 
CLiENTE, ARMAdoR e TRANSPoRTAdoRA. o tempo 
de atualização dos grupos de envio é de 24 horas.

     Paraná – intermodalpr.prog@brado.com.br

     Larga – programacao.larga@brado.com.br

     Paraná – intermodalpr.prog@brado.com.br
  (43) 3711-5034
  (43) 3711-5023

     Larga – programacao.larga@brado.com.br 
(13) 3878-5910
(13) 3878-5903
(13) 3878-5902  

Contatos:

Contatos:
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3.6. Visualizando um agendamento
Clique no ícone     para exibir as informações.

3.7. excluindo um agendamento
Clique no ícone     e confirme o cancelamento.

Nome do Motorista

Nome do Cliente




