09 de Dezembro,2016

Info nbr 237 – Forma correta de envio VGM - NYK Line do Brasil
Prezados Clientes,
Temos notado algumas divergências nas informações de VGM e, deste modo, julgamos importante revisar
alguns pontos fundamentais para que esta importante informação sobre a carga a ser embarcada, esteja
de acordo as normas solicitadas pela IMO.
Vale lembrar que a responsabilidade pelo envio correto da informação sobre o VGM, é do Exportador, ou
seu representante legal.
O VGM a ser informado, seja através da nossa ferramenta web NYK, via Portal, ou EDI, deve sempre ser
composto pela somatória dos seguintes pesos:
- VGM = peso da carga + peso da embalagem + peso do material de apeação + tara do container.
Outro detalhe muito importante, é a forma de preenchimento desta informação, em nossa ferramenta web
NYK, que pode ser efetuada de duas formas através do link abaixo:
- Link da página web : : https://www.nykline.com
- Acesso:

.1). Forma de pesquisa; pode ser feita através do número do container ou do booking.

.2). Formas de Preenchimento
A - Indicando o VGM, lembrando de usar a sua forma de composição pela somatória de todos os pesos
(incluindo a tara do container):

B - Indicando o Cargo Weight, que deve ser composto pelo peso da carga + peso da embalagem +
material de apeação, não incluindo a tara do container nesta opção, pois nosso sistema adicionará a tara
do equipamento automaticamente:

Importante: Em qualquer uma das opções escolhidas, o formato para inserção da informação deve sempre
ser feita com a vírgula na posição de milhar (vírgula antes do ponto), conforme abaixo:

Esperamos com o direcionamento acima, auxilia-los na composição de suas informações para envio do
VGM à NYK Line.
Persistindo qualquer dúvida sobre o assunto, não hesite em consultar nossa rede de agentes mais
próximo.
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Atenciosamente,
NYK Line do Brasil
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