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Massa Bruta Verificada (VGM): Como enviar VGM para a Hapag-Lloyd 
 
A partir de 1 de Julho de 2016, apenas conteineres com a ‘Massa Bruta Verificada’ (VGM) podem ser 
carregados a bordo de navios SOLAS. Descubra aqui como obter a ‘Massa Bruta Verificada’. É altamente 
recomendado pela SOLAS que o envoi de VGM seja feita por canais eletrônicos. Assim, todas as partes 
envolvidas evitam atrasos e erros durante a transmissão.  
 
Para atender todos os requisitos e para prevenir casos desfavoráveis, a Hapag-Lloyd desenvolveu várias 
soluções que oferecem transmissões rápidas e transportes mais seguros. O peso tara do contêiner não está 
apenas disponível em sua porta. Você também pode encontra-lo na seção ‘Online Business’ em nosso site. 
O envio da informação de VGM é possível após um rápido registro via ‘webVGM’ ou ‘VGM Excel Template’. 
Nosso aplicativo oferece monitoramento de seu status VGM assim como um “reminder” de VGM por e-mail. 
A seguir, você encontrará detalhes e descrições de nossas ferramentas VGM da Hapag-Lloyd e canais de 
suporte como portais.  
 
1. Conteúdo 
 
2. Como Encontrar o Peso Tara do Container? ................. Error! Bookmark not defined. 

2.1 Encontre o peso tara via Website Tracing ....................................... Error! Bookmark not defined. 
2.1.1 Se o número de container inserido não for reconhecido pela Hapag-Lloyd .. Error! Bookmark not 
defined. 
2.1.2 Usando a Ferramenta Hapag-Lloyd ‘GetInfo’ .................................. Error! Bookmark not defined. 

3. Como Enviar e Monitorar a Massa Bruta Verificada (VGM) via Website? ............. Error! 
Bookmark not defined. 

3.1 Como se registrar para o uso de Online Business .......................... Error! Bookmark not defined. 
3.1.2 Registro Completo para Online Business (incluindo VGM) ............. Error! Bookmark not defined. 
3.2 Onde encontrar as datas limites de envio de VGM? ....................................................................... 9 
3.2.1 Datas Limite na Confirmação de Bookings PDF ............................. Error! Bookmark not defined. 
3.2.2 Datas Limites em nosso Website - via ‘Detalhes de Embarque’ ..... Error! Bookmark not defined. 
3.2.3 Datas Limite em nosso Website - via ‘Programação Interativa’ ...... Error! Bookmark not defined. 
3.3 Apresentação de VGM pelo nosso Website .................................... Error! Bookmark not defined. 
3.3.1 Navegando pelo ‘WebVGM’ ............................................................ Error! Bookmark not defined. 
3.3.2 Tela de Apresentação de WebVGM para Todos os Usuários Registrados ... Error! Bookmark not 
defined. 
3.3.3 Avisos ‘WebVGM’ / mensagens de erro e o que fazer .................... Error! Bookmark not defined. 
3.3.4 O uso de ‘Adicionar Detalhes’ no ‘WebVGM’ .................................. Error! Bookmark not defined. 
3.4 Envio via Hapag-Lloyd ‘VGM-Excel Template’ ................................ Error! Bookmark not defined. 
3.4.1 Como trabalhar com o ‘VGM Excel Template’ ................................ Error! Bookmark not defined. 
3.5 Monitoramento VGM com ‘WebVGM’ ............................................. Error! Bookmark not defined. 
3.5.1 Opções de Filtros ‘webVGM’ ........................................................... Error! Bookmark not defined. 
3.5.2 ‘Meus Embarques’ – apenas para usuários de acessos completos Error! Bookmark not defined. 
3.5.3 ‘Minhas Transmissões’ – para todos os usuários ........................... Error! Bookmark not defined. 
3.6 Envio via EDI bilateral com VERMAS, IFTMIN ou ANSI 304 .......... Error! Bookmark not defined. 
3.7 Sem Envio de VGM via eaSI Shipping Instructions ........................ Error! Bookmark not defined. 
3.8 Envio por Portais ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 
3.9 Mensagem de Resposta VGM (E-Mail): Rejeitado / Aceito / Aceite Condicional .Error! Bookmark 
not defined. 

4. Suporte VGM Hapag-Lloyd .......................................................................................... 21 

https://www.hapag-lloyd.com/en/products/vgm/shipper-vgm.html
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4.1 ‘E-Mail de Reminder’ de VGM ......................................................... Error! Bookmark not defined. 
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2. Como Encontrar o Peso Tara do Container? 
 
2.1 Encontre o peso tara via Website Tracing 

 
O peso tara de um container específico é demonstrado na função de tracing em nosso Website. Insira o 
respectivo número do container e clique no botão ‘Trace’. 
 

 
 
Se o número do container é conhecido por nós, você será direcionado automaticamente para o nosso 
Online Business Tracing onde o peso tara será apresentado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hapag-lloyd.com/
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2.1.1 Se o número de container inserido não for reconhecido pela Hapag-Lloyd 
 
Você receberá a mensagem de alerta “Número do Container não identificado.” 
  
 

 
 
Por favor, cheque se o número do container está correto. Se o número do container estiver correto, mas não 
encontrado em nossos sistemas, por favor contate seu representante Hapag-Lloyd para localizar o problema 
juntamente com você. 

 
 

2.1.2 Usando a Ferramenta Hapag-Lloyd ‘GetInfo’ 
 
Como uma alternative para os nossos services online, você pode receber a informação de peso tara de um 
container no seu e-mail usando o nosso service de mensagens GetInfo. Envie um e-mail para 
getinfo@hlag.com. Digite a letra “T” para informações de Tracing ou “C” para especificações de Container no 
campo Assunto, seguido de dois-pontos (:) e o número do container – ex.: “C:HLCU1234567” 
 
 Insira até 3 números de contêineres separados por ponto-virgula (;). 
 Não inclua espaços.  
 Envie o e-mail 

 
 

              
 
Você receberá uma resposta instantaneamente, que será como no exemplo da próxima página. 

mailto:getinfo@hlag.com
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3. Como Enviar e Monitorar a Massa Bruta Verificada (VGM) via 

Website? 
      
3.1 Como se registrar para o uso de Online Business 

Para efetuar o envio de informações de VGM, você deve ser um usuário registrado na Hapag-Lloyd Online 
Business. Se você já for registrado, você já poderá usar o VGM. 

Nós oferecemos dois tipos de registros: 

1. Apenas monitoramento e envio de VGM. 
2. Total acesso da Hapag-Lloyd Online Business – incluindo envio/monitoramento de VGM. 

3.1.1  Registro para monitorar e enviar VGM (apenas) 
 
Caso você não necessite de total acesso ao nosso Online Business mas precise enviar e monitorar as 
informações de VGM, você pode se registrar apenas para esse acesso clicando em ‘Apenas Envio de VGM’. 
Após completer o processo de registro você também terá a possibilidade de efetuar o download de nosso 
Template VGM em Excel. Por favor, note nas seguintes páginas as imagens detalhadas para o registro 
apenas para VGM: 
 

 

https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/my-account/register-new-user.html
https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/my-account/register-new-user.html
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Você sera enviado para a seguinte tela: 
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Após enviar o seu registro você receberá um e-mail com um link para confirmação.  
 

 
 
Caso você seja um participante ativo nos embarques e você se registrou apenas como ‘Apenas Envio de 
VGM’ e agora prefere usar também as funcionalidades de nosso ‘Online Business’, você pode fazer uma 
‘atualização de sua conta’ em um próximo estágio. 
 

3.1.2   Registro Completo para Online Business (incluindo VGM)  
 

Se você preferir o envio de informação de VGM e também usufruir de outras funcionalidades de nosso Hapag-Lloyd 
Online Business, você deve fazer o registro para acesso completo de nossa ferramenta: 
 
 Envio de Bookings e Shipping Instructions 
 Visualizar o status de seu embarque com ‘Meus embarques’ 
 Usar funcionalidades avançadas de Tracing 
 Usar nosso agradável Import Suite para gerenciar as cargas que estão chegando a você 

 
Por favor, note nas seguintes páginas  as imagens para o Registro Completo:  
 

 
 

Please scroll down for 
the full registration 

https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/my-account/update-account.html
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3.2 Onde encontrar as datas limites de envio de VGM? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In case you have already shipment 
references with us this will speed 

up the registration process. 

Finally you can 
submit your 

registration by 
clicking ‘Submit’ 

 

 Please scroll down for 
the full registration 
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Nós entendemos que é importante para você saber a data e horário de envio de informações de VGM para 
Hapag-Lloyd. Portanto, nós gostaríamos de mostra-lo onde você poderá encontrar as datas de corte de 
VGM. 

 
3.2.1  Datas Limite na Confirmação de Bookings PDF 

 
Em nossa Confirmação de Booking em PDF nós concedemos as datas de cortes de seu embarque, 
incluindo a data de corte de VGM (note em imagem abaixo). 
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3.2.2 Datas Limites em nosso Website - via ‘Detalhes de Embarque’ 

 
Como um usuário com acesso complete ao nosso Online Business (veja registro), você possui acesso a 
‘Meus Embarques’ onde você pode selecionar (com o botão direito do mouse ou arrastando a tela para 
baixo) um embarque e alternar para Detalhes de Embarque para ver todas as datas de cortes relevantes, 
incluindo a data para VGM:  
 
 

 
 

3.2.3 Datas Limite em nosso Website - via ‘Programação Interativa’ 
 
Outra possibilidade para acessar a data de corte de VGM em nosso Online Business sem log-in, seria pela 
‘Programação Interativa’. Nessa funcionalidade, por favor insira a sua rota e clique em ‘Encontrar’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hapag-lloyd.com/en/my_shipments.html
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Como resultado você verá uma lista de rotas (1). Selecione uma de sua escolha e clique em ‘Detalhes da 
Rota’. Na tela de ‘ Detalhes da Rota’ (2), selecione o porto de embarque e clique em ‘Detalhes de 
Fechamento e Terminal’ (3). Nessa tela, selecione o terminal de Exportação e clique em ‘Detalhes’ 
novamente. Na tela de Detalhes do Terminal (4) você encontrará todas as datas de cortes relevantes, 
incluindo a data de corte de VGM. 
 

 
 
 

3.3  Apresentação de VGM pelo nosso Website 

'webVGM' é a solução online da Hapag-Lloyd para prover informações VGM. ‘WebVGM’ requer um registro 
com a Hapag-Lloyd Online Business. 

3.3.1 Navegando pelo ‘WebVGM’ 

Você pode começar a enviar as informações de VGM imediatamente após ambos os tipos de registros 
(‘Apenas Envio de VGM’ ou registro completo). Aplicações adicionais serão concedidas a longo prazo ao 
registro complete, dependendo de nosso processo de verificação de segurança. Agora você pode alternar 
para ‘Emabarques’ na barra de navegação:  
 

 

1 

2 

3 

4 



P a g e  | 13 

 
 

 
Na próxima tela, por favor clique em ‘WebVGM’. Você pode ignorar o texto em vermelho pois estará 
disponível para você assim que tiver acesso ao nosso ‘Online Business’ após nosso processo de verificação 
de segurança. 

 

Voce sera agora encaminhado para a tela de ‘webVGM (Minhas Transmissões)’: 
 

 

3.3.2 Tela de Apresentação de WebVGM para Todos os Usuários Registrados  

‘WebVGM’ permite que você envia detalhes de VGM pela sua conta de usuário de até 5 containeres por vez. 
Você pode enviar suas informações de VGM assim que todos os detalhes mandatórios forem inseridos. 
Detalhes mandatórios são: ‘Número de Booking’, ‘Número de Container’, ‘Peso Verificado’, ‘Unidade de 
Peso’, ‘Verificação de Assinatura’ e a ‘Companhia Embarcadora’. Pressionando ‘Validar Containeres’ o 
sistema verificará se o número do container e número de booking são conhecidos por nós e se o VGM está 
em linha com o limite de peso bruto permitido pelo container. Adicionalmente o sistema apresentará o peso 
tara e o Iimite de peso bruto permitido para o container. Se Tudor estiver correto, por favor clique em ‘Salvar’ 
(imagem abaixo) para enviar o VGM. Você, então, notará o status ‘Enviado’. 

 

Para limpar a tela de Detalhes de VGM, cliquem em To clear the VGM Details screen, click ‘Entrada em 
Branco’. 

Você você preferir enviar mais de 5 containeres por embarque, clique no botão   
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3.3.3 Avisos ‘WebVGM’ / mensagens de erro e o que fazer 

Se o número do container é desconhecido para a Hapag-Lloyd, ex.: quando o Embarcador envia informações 
de container próprio, o campo de Número de Container ficará enquadrado em vermelho. Posicione o mouse 
sob o campo ‘Número de Container’ para obter informações mais detalhadas sobre o erro. Nesse caso, sera 
necessário inserir o Tipo de Container de acordo com os padrões UN no campo à direita (veja o link para 
Detalhes dos Tipos de Tamanhos ISO). 

 

Se o Número do container não está associado ao seu Número de Booking, a mensagem será apresentada 
como em imagem abaixo. Por favor, cheque se o número do container ou tipo está correto. Se tudo estiver 
correto, por favor entre em contato com o seu representante Hapag-Lloyd para solucionar o problema junto 
com você, ex.: quando o container estiver associado à outro número de booking. 

 

Se o VGM exceder o peso máximo permitido, você não poderá enviar o VGM. O Status ficará como 
‘PREPARADO’ e o campo de ‘Número de Container’ enquadrado em vermelho. Posicione o mouse sob o 
campo ‘Número de Container’ e você notará o seguinte alerta: 

 

Ajuste o peso e reenvie. 

https://www.hapag-lloyd.com/en/products/fleet/container.html


P a g e  | 15 

 
 

 
 

 
3.3.4 O uso de ‘Adicionar Detalhes’ no ‘WebVGM’ 

Para fornecer detalhes opcionais de VGM clique em ‘Adicionar Detalhes’ para alternar entre os campos 
mandatórios e opcionais. O campo opcional fornece a oportunidade de inserir informações importantes como 
datas determinadas, Método Solas para cumprir com os requerimentos específicos do seu país:  
 

 

Se você preferir enviar mais de 5 containeres por embarque, clique em   
 

3.4 Envio via Hapag-Lloyd ‘VGM-Excel Template’ 
 

Com o ‘Template de VGM em Excel’, a Hapag-Lloyd oferece uma ferramenta rápida e direta para fornecer os 
detalhes de VGM sem a necessidade de acessar nosso website toda vez que você quiser enviar um VGM. 
Como um usuário registrado na Hapag-Lloyd Online Business você pode clicar no link ‘Template de VGM em  
Excel’ para efetuar o download pela nossa Seção Online Business: 
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3.4.1 Como trabalhar com o ‘VGM Excel Template’ 

 
Para expedir o envio de Massa Bruta Verificada (VGM) para a Hapag-Lloyd, nós desenvolvemos o arquivo de 
VGM em Excel. É um documento baseado em macro que irá converter sua informação VGM em um arquivo 
XML que poderá então ser enviado para a Hapag-Lloyd via e-mail. 
 
Instruções: 

1. Faça o download do arquivo VGM em excel do nosso website e salve em seu drive local.  
2. Antes de iniciar o preenchimento de VGM, tenha certeza de habilitar macros. 

 

3. Insira os detalhes de VGM. Campos mandatórios estão marcados com asterisco. 

 

Note: Você pode inserir vários VGMs para diferentes containers por vários bookings. Salve suas inserções 
quando todos os VGMs estiverem corretos e prontos para serem enviados. 
 
Descrição: 
 
 Nome do Provedor e Detalhes do Contato: Companhia que enviou o VGM incluindo detalhes do 

contato. 
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 Parte Responsável: Este é o Embarcador ao qual o VGM foi enviado. 
 Pessoa Autorizada: O nome completo da pessoa autorizada e responsável.  
Detalhes mandatórios de VGM:  
 
 Número de Booking ou BL  
 Número de Container 
 Peso de VGM  
 Unidade de Medida 
 Em casos em que o embarcador é dono do container, por favor forneça também o Tipo ISO do 

Container.  
Veja o link para detalhes de Tipo ISO de Container. 

 Todos os outros detalhes são opcionais e apenas devem ser enviados de acordo com as legilações 
locais.  

 Envie o arquivo XML usando o mesmo endereço de e-mail usado para o seu registro: 
 

 

Se você estiver usando o ‘Outlook’ como sua aplicação para e-mails, 
este botão irá criar um e-mail automaticamente com o XML anexado. 

 

Esse botão irá criar o arquivo XML e salvará no driver selecionado 
onde você poderá anexar à um e-mail futuramente. O e-mail deve ser 
enviado para: ‘vgm@edi.hlag.com’.      

4. Assim que recebermos o seu e-mail com o arquivo XML, nós retornaremos com um e-mail de 
reconhecimento informando se o VGM para o container foi:  
 

a. ACEITO 
b. CONDICIONALMENTE ACEITO ou 
c. REJEITADO 

Para maiores informações sobre essa mensagem, por favor clique aqui. 

  
3.5 Monitoramento VGM com ‘WebVGM’ 

Cada usuário Online Business da Hapag-Lloyd (incluindo clientes usando ‘Template de VGM em Excel’) 
estarão em posição de visualizar esses bookings onde seu / sua companhia (organização) estiver envolvida. 
Informações de Embarques nunca serão publicadas para pessoas / usuários que não estão envolvidos no 
transporte. Essa funcionalidade está disponível para todos os nossos clients online business. 

Todos os usuários registrados podem monitorar suas transmissões via ‘WebVGM’. Apenas usuários de 
contas completas podem fazer uso de opções de filtros de ‘Meus Embarques’ e ‘Minhas Transmissões’. 
Usando as opções de filtros, você poderá ver instantâneamente qual de seus embarques possuem 
excelentes informações de VGM. Na ‘Opção de Filtros’, usuários de contas completas da Hapag-Lloyd 
‘Online Business poderão escolher entre ‘WebVGM (Meus Embarques)’ Booking- ou Número de Container 
asssim como o ‘VGM status’. 

Todos os usuários ‘Apenas Envio de VGM’ podem ver apenas ‘Minhas Transmissões’. Isso dá um visão geral 
de todos os envois recentes de VGM daquele usuário com a Hapag-Lloyd. Entrando no site, todos os 
recentes envios de VGM via ‘WebVGM’ ou Excel serão apresentados. Transmissões via portais não serão 
visíveis aqui. 

3.5.1 Opções de Filtros ‘webVGM’ 

Visual de ‘Opções de Filtros’ – apenas para acessos completos: 

https://www.hapag-lloyd.com/en/products/fleet/container.html
mailto:vgm@edi.hlag.com
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para mudar o visual da opção de filtro ‘Meus Embarques’ para ‘Minhas Transmissões’ você deve primeiro 
clicar em ‘Limpar’, mudar a opção e clicar em ‘Encontrar’. 

Visual de ‘Opções de Filtros’ – para usuários ‘Apenas Envio de VGM’: 

 
3.5.2 ‘Meus Embarques’ – apenas para usuários de acessos completos 

 
Dependendo do uso de ‘Filtro de Opções’ você pode ter a seguinte visualização:: 
 

 
 
Significados das colunas e Botões (Meus Embarques) 
 
 Número de Booking: O número do booking de seu embarque. 
 Data de Corte VGM: a indicação da data onde a entrega de VGM sera cortada estabelecido pelo navio 

de embarque. 
 Referência do Cliente: Se houver uma referência do cliente definida para o seu embarque, ela será 

mostrada aqui. 
 Início do Transporte, Porto de Embarque: Local de início da rota. Se for diferente do primeiro porto de 

embarque, nós também mostraremos o nome do local do primeiro porto de embarque. Pode ser 
diferente do porto de embarque da rota principal. 

 Saída do Navio: Aqui você encontrará a data de saída planejada do navio no porto de embarque da 
primeira pernada do seu booking. 

 Fim do Transporte, Porto de Descarga: O último porto de descarga da rota. Pode ser diferente do 
porto de descarga da rota principal. Se não for o último local da rota, nós também mostraremos a última 
localização. 

 Status VGM: Assim que estiver completo (cada container deste embarque possui um VGM válido) ou 
incomplete (Pelo menos um dos containeres deste embarque não possui um VGM válido). 

 Botão ‘Próximo’: Há 15 itens na lista. Se você possuir mais itens, por favor clique em ‘Próximo’. 
 Botão ‘Mostrar Containeres’: Se você selecionar um item, você poderá ver o container em ‘Detalhes 

do VGM’: 
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3.5.3 ‘Minhas Transmissões’ – para todos os usuários 

 
Dependendo do uso de ‘Opções de Filtros’, você poderá ter a seguinte visualização: 
 

 

Significado das Colunas (Minhas Transmissões) 

 Número de Booking: O número de booking para essa transmissão. 
 Número de Container:  O número de Container para essa transmissão. 
 Verificação de Assinatura: A pessoa devidamente autorizada que você recebeuo peso. 
 Peso Verificado: O peso especificado desta transmissão.  
 Unidade: A unidade de peso para esta transmissão. 
 Data de Recebimento: Data que o VGM foi recebido pela Hapag-Lloyd. Pode ser diferente da data de 

processamento. 
 Horário de Recebimento: Hora que o VGM foi recebido pela Hapag-Lloyd. Pode ser diferente da data 

de processamento. 
 Status VGM: O status desta transmissão. Possíveis valores são: Enviado (VGM enviado, mas ainda 

não processado), Pendente (VGM processando, mas ainda sem resultado), Condicional (VGM 
processado, mas será necessário análise manual pela Hapag-Lloyd), Rejeitado (VGM processado, 
porém ocorreu um erro, por favor veja o relatório de processamento via e-mail), Completo (VGM 
processado com sucesso) 

 
A explicação dos botões você encontra no próximo item. 
 
 

3.6 Envio via EDI bilateral com VERMAS, IFTMIN ou ANSI 304 
 
O canal preferido de VGM da Hapag-Lloyd é o canal de EDI pois ele permite que o emitente e o destinatário 
automatizem o processo de VGM, aumentem a qualidade de informação e ganhem eficiência em ambos os 
lados. Pelo ponto de vista de processo a Hapag-Lloyd prefere a mensagem de VERMAS poise le permite que 
o embarcador envie o VGM o mais cedo possível e completamente independente de qualquer outro processo 
documental. Como 2ª melhor opção a Hapag-Lloyd aceita IFTMIN / ANSI 304. Para mensagens baseadas 
em EDIFACT (VERMAS e IFTMIN), a Hapag-Lloyd permite uma mensagem APERAK para cada VGM de 
container recebido com um status (aceito, aceite condicional, rejeitado).     
 
 

3.7 Sem Envio de VGM via eaSI Shipping Instructions 
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O formulário de Shipping-Instructions da Hapag-Lloyd,‘eaSI’, nunca deverá ser usado para envio de 
informações de VGM. Não use nem o ‘Remarks’ nem ‘Descrição da Carga’ para enviar as informações de 
VGM ou nenhum outro campo do formulário. Uma mensagem de aviso se apresentará para torna-lo ciente de 
que a Hapag-Lloyd não processará as informações de VGM, pois elas não estão devidamente estruturadas. 
Não use o corpo do e-mail ou campo de assunto para enviar a informação de VGM se você estiver usando a 
função de email de eaSI. 

 

 
 
 

3.8 Envio por Portais 
 
Introdução 
 
Estas seções fornecem uma visão geral de portais provedores de VGM via conexão EDI com a Hapag-Lloyd. 
 
 
Portais conectados à Hapag-Lloyd  
 
No final das contas, é o cliente quem define com enviar as informações de VGM. Se sua escolha for os 
portais, aqui você encontrará os portais que nós suportamos, além de nosso próprio website canais 
eletrônicos. 
 CargoSmart  
 Dakosy  
 DBH Logistics 
 Easipass 
 GT Nexus 
 INTTRA 
 Portrix 
 SEA-NACCS CENTER 

 
Para detalhes de diferentes ofertas de VGM por portal como site official, funcionalidades de monitoramento,  
alertas de VGM faltantes, sumário de pesos e etc, por favor visite o portal. Se houver alguma solicitação de  
algum portal não listado acima, por favor contate o e-mail: globalebiz@hlag.com. 
 
 
Para todos os portais um registro será necessário. Não é necessário registro à Hapag-Lloyd online business. 
Se você enviar o VGM via um portal você pode monitorar sua informação pela nossa página assim como um 
usuário de acesso completo em Online Business. Veja seção sobre o Monitoramento para Meus Embarques. 
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3.9 Mensagem de Resposta VGM (E-Mail): Rejeitado / Aceito / Aceite Condicional 
 

Enviando o VGM pelo nosso ‘webVGM’ ou via ‘Template VGM em Excel’, nós enviaremos um e-mail de 
 reconhecimento de volta a você informando se o VGM foi ACEITO, CONDICIONALMENTE ACEITO ou 
 REJEITADO. Em casos de VGMs condicionalmente aceitos, a Hapag-Lloyd local entrará em contato com 
 você se o VGM não puder ser aceito, se não você receberá um aceite automático assim que a análise for  
concluída. Em caso de rejeição, o e-mail também informará a razão da rejeição que podem ser:  
 

 
 Número de booking informado inválido.  
 Número de bill of lading/sea waybill informado inválido. Nenhum número de booking informado.  
 Nenhum número de booking informado.  
 Número de bill of lading/sea waybill informado inválido.  
 Nenhum número de container informado.  
 Número de container informado inválido.  
 Número de container e/ou tipo informado invalida ou faltante.  
 Peso não informado.  
 Peso informado menor que o peso tara do container.  
 Peso informado exceed o limite válido para o container.  
 Unidade de peso não informada.  
 Unidade de peso informada inválida.  
 Pessoa autorizada não informada. 
 Nesses casos por favor corrija e reenvie o VGM. 
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4. Suporte VGM Hapag-Lloyd 
 

4.1 ‘E-Mail de Reminder’ de VGM 
 
Nosso foco é servi-lo. É por isso que estamos ajudando-o com o dever de envio de informações de VGM ao 
armador. Nós fornecemos lembretes de que sua informação de VGM ainda não foi enviada: 
 
 Se nosso sistema de TI reconhece que seu container chegou pátio de containeres (‘GATE IN’) 
 24 horas antes da data de corte de VGM 
 
Se já estiver passado a data de corte sem a sua informação de VGM, nós não poderemos carregar o seu 
container, mas iremos atendê-lo com uma mensagem de ‘VISÂO GERAL DE VGM’ com os containrers 
envolvidos. 
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