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Muitas pessoas não sabem, mas ter cadastro na ANTT é essencial para quem trabalha
no transporte de cargas e passageiros no Brasil, e caso o cadastro já exista, é importante
mantê-lo sempre atualizado.

Mas o que é a ANTT?
A ANTT ou Agência Nacional de Transportes Terrestres é o órgão do governo que regulariza
tudo o que é referente aos transportes de cargas (como por exemplo, no caso dos
caminhoneiros) e passageiros.

É por isso que a categoria de transporte autônomo de cargas no Brasil precisa estar de acordo
com a regulação e fiscalização de cada setor, e nesse caso o responsável é a ANTT.

Porém, é preciso saber que para realizar o cadastro ANTT é necessário estar dentro dos
parâmetros do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga – RNTRC. Esse se
atenta rigorosamente ao transporte de cargas rodoviário.

Pois, a atividade de transporte rodoviário de cargas é regulamentada pela Lei 11.442/2007
mediante remuneração no país, o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de
Carga (RNTRC).

É importante ressaltar que os profissionais que trabalham de forma autônoma também
precisam estar em dia com o registro. Pois, ele não é apenas dirigido às transportadoras.

Qual a importância de estar regularizado com a ANTT?
Quando o cadastro na ANTT está em dia, o trabalhador/empresa conta com vários benefícios.
Entre eles: maior informação sobre a oferta de transporte; maior segurança ao contratar o
transportador; redução de perdas e roubos de cargas e redução de custos dos seguros.

As vantagens não são apenas para quem faz o transporte de cargas, mas alcança também
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quem contrata o serviço. Afinal, estar dentro das normas evita vários aborrecimentos,
principalmente em questões burocráticas.

Dessa forma, se o trabalhador autônomo e/ou empresa exerce a sua atividade de modo
constante, é essencial estar regulamentado.

A regulamentação contribui inclusive, em casos de motoristas que não possuem qualificação
suficiente para exercer as suas atividades. Pois, em situações como essas a empresa pode
estar em risco, em relação aos serviços que são prestados a ela. Visto que quando o motorista
de transporte não possui o certificado do RNTRC, automaticamente ele não é habilitado ao
transporte remunerado de cargas.

Prejudicando assim, o trabalho do profissional e/ou empresa.

Como Fazer a ANTT? Sobre o Cadastro
Primeiramente, para se ter o cadastro ANTT é necessário acessar o site ANNT LEGAL. Lá, a
empresa de transportes e/ou o trabalhador autônomo poderá ficar por dentro de todos os
detalhes.

O cadastro na ANTT é um processo que leva no máximo 5 dias para ficar pronto. Tudo é feito
de modo simples e seguro.

Lembrando que a cada 5 anos é necessário fazer a renovação da ANTT.

Para quem é caminhoneiro, por exemplo, resolver questões burocráticas é um tanto
complicado, pois falta tempo. Dessa forma, contar com ajuda de profissionais capacitados na
área é algo que vale muito a pena.

O ANTT LEGAL&nbsp; é considerado o maior escritório de despachantes especializados
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exclusivamente em serviços para caminhoneiros do Brasil.

Para quem ainda não tem o cadastro ou precisa renovar a sua ANTT, ou quem sabe realizar a
inclusão de veículo em sua ANTT é importante lembrar que tudo pode ser feito através do site.

Além disso, esse espaço é reservado também, para que dúvidas sejam esclarecidas. Tudo
pode ser feito de modo online, com comodidade eficácia e segurança.

Estar de acordo com a lei é muito importante para que o transporte seja realizado de modo
eficiente e responsável. Por essa razão, é imprescindível estar com a ANNT atualizada.
Fonte: Site FolhaGeral&nbsp;
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