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Endereço acesso:
http://certificacao.ccab.org.br



Login:
CNPJ do Exportador ou Despachante.

Senha:
Fornecido pela CCAB e impressa no 

protocolo de entrega de 
documentos.

Possibilidade de troca da senha pelo 
próprio usuário diretamente no site.

Site desenvolvido com a finalidade de 
disponibilizar os serviços on-line: 

acompanhamento dos processos, 
autenticidade das certificações e recibos, 

impressão boletos e documentos 
digitalizados e emissão de certificado de 

origem.

Novo cadastro:
Em casos do primeiro acesso, um 
novo cadastro deve ser realizado.

Download:
Download do manual de uso do CCAB 

On-Line.



Página destinada à 
realização de novos 

cadastro de exportadores 
ou despachantes.



Verificação validade 
do CNPJ e senha.



Resumo dos processos certificados nos 
últimos 30 dias, agrupados por dia e 

totalizados por quantidade e valor do serviço.

Informações sobre usuário conectado.

Menu de acesso aos recursos do site.

Página inicial



Ao clicar em um dos dias disponíveis, o resumo de todas as 
certifiçãos e seus respectivos status serão exibidas.

Status dos processos de 
certificações.

Opção de impressão do resumo 
diário.



Detalhes e a etapa do 
protocolo/processo.

Opção de impressão dos detalhes 
e a etapa do protocolo/processo.

Ao clicar no número do protocolo, será exibido 
detalhes e a etapa do protocolo/processo.



Ao clicar no número da certificação, será exibida a 
declaração de autenticidade do processo.

Declaração de 
autenticidade 
do processo.



Opção de impressão 
do recibo.

Autenticação de 
quitação

Ao clicar no número do recibo, será exibido para 
impressão com sua respectiva autenticação e data de 

quitação.



Ao clicar no número do boleto, será exibido para 
impressão o respectivo.



Ao clicar no documento, será exibido para 
visualização todos os documentos digitalizados quem 

compõem o processo.



Opção de rastreabilidade através da 
digitação do número do protocolo/processo.



Opção de autenticidade do processo através da 
digitação do número da certificação e chave de 

autenticidade impressos na etiqueta.



Opção de visualização/impressão do recibo 
quitado através da digitação do número do 

certificação e chave de autenticidade.



Emissão de novo 
certificado de origem

Opção para emissão do certificado de 
origem autenticado diretamente pelo CCAB 

On-line.

Download do layout 
do arquivo para envio 

dos certificados de 
origens em lote



Tela inicial para 
emissão certificado 

de origem

Etapas de preenchimento 
para emissão do certificado



Etapa para seleção ou 
cadastramento de 

exportador

Pesquisa exportador já 
cadastrado

Cadastrado novo 
exportador

Seleção exportador 
cadastrado



Digite o nome do 
exportador desejado e 

clique em pesquisar



Clique no exportador 
para selecionar  e acessar 

o cadastro





Etapa para seleção ou 
cadastramento de 

importador

Pesquisa importador já 
cadastrado

Cadastrado novo 
importador

Seleção importador 
cadastrado



Pesquisa consignatário já 
cadastrado

Cadastrado novo 
consignatário 

Seleção consignatário 
cadastrado

Etapa para seleção ou 
cadastramento de 

consignatário



Etapa para 
preenchimento das 
informações sobre 

transporte e destino



Etapa para 
preenchimento das 
informações sobre 

invoice e dados 
complementares

Data emissão do 
certificado

E-mails para envio 
de cópia do 

certificado ao ser 
emitido

Observações gerais 
impressas no corpo 

do certificado

Idioma de emissão 
do certificado

Data do embarque 
da invoice

Moeda de emissão 
do certificado



Etapa para 
preenchimento dos 

NCMs à serem 
exportados/certificados

Nova inclusão de NCM

Pesquisa de NCM

Alteração de NCM incluído na lista

Exclusão de NCM incluído na lista



Pesquisa de NCMs por 
código, descrição, seção, 

capítulo ou setor



Lista de NCMs
pesquisados 
para seleção



Confirmação de inclusão 
de NCM clicando no 

botão salvar



Lista de NCMs incluídos 
no certificado



Permite a pré-visualização 
do certificado de origem 

antes da emissão final

Validação dos campos 
obrigatórios



Permite a pré-visualização 
do certificado de origem 

antes da emissão final



Pré-visualização do 
certificado de 

origem antes da 
emissão final



Pré-visualização da 
lista de NCMs à 

serem exportados



Emissão da versão do final 
do certificado de origem



Visualização da 
versão final do 
certificado de 

origem



Opções de salvamento, 
impressão e envio por e-

mail do certificado de 
origem



Visualização dos certificados 
de origem emitidos

Upload em lote de certificados 
de origem (exige arquivo em 

layout padrão CCAB)

Reenvio por e-mail dos 
certificados de origem 

emitidos

Emissão de novo certificado de 
origem importando informações 

de um certificado já emitido





Seleção do arquivo contendo os certificados de 
origem para emissão em lote



Confirmação do upload do arquivo contendo os 
certificados de origem para emissão em lote

Mensagens com arquivo válido e inválidos

Lista dos arquivos disponíveis para iniciar 
transmissão





Transmissão do arquivo remessa via protocolo 

FTP no endereço: ftp://rastrear.ccab.org.br

Antes do primeiro acesso é necessário solicitar o 
login e senha contatando o suporte da CÂMARA 

ÁRABE pelo e-mail certificacao@ccab.org.br.



Ao acessar à área do servidor FTP reservada 
exclusivamente ao emissor identificado através 

do login e senha, serão exibidos duas pastas 
para gravação dos arquivos de remessa.

Na pasta produção, todos os arquivos de 
remessa salvos são validados e em caso de 

sucesso na validação os certificados de origem 
são salvos para acesso via CCAB On-Line, 

enviados em formato PDF via e-mail e 
disponibilizados para downloads na pasta 

retorno. Em caso de insucesso na validação
dos arquivos de remessa um arquivo de LOG 

com os erros é salvo na pasta retorno.

Na pasta teste, todos os arquivos de remessa 
salvos são validados mas não geram 

certificados de origem no CCAB On-Line, não 
são enviados em formato PDF via e-mail e não 
são disponibilizados para downloads na pasta 
retorno. Em caso de insucesso na validação

dos arquivos de remessa um arquivo de LOG 
com os erros é salvo na pasta retorno.



Os arquivos de remessa que 
devem ser validados pelo
CCAB On-Line devem ser

salvos na pasta envio.

Assim que os arquivos de 
remessa são validados, 

havendo sucesso ou não, os
mesmos são movidos para a 

pasta processado.

Os certificados de origem em
formato PDF, bem como, os

LOGs de insucesso da validação
são salvos na pasta retorno.

A mesma estrutura de 
subpastas existe para a pasta 

teste.



O nome dos arquivos de remessa devem seguir o formato
descrito no layout de confecção dos arquivos de remessa: 

99999999999999AAAAMMDDHHMMSS.rem



Certificado de origem em PDF gerado
em caso de sucesso das validações.

Arquivo LOG conténdo os erros da validação.

Exemplo de LOG conténdo
os erros da validação.



Página destinada ao 
download dos manuais



Opção para troca de senha.

Visualização das informações cadastrais e 
opção para troca de senha.



Opção para visualização do 
histórico de acessos por período.

Opção de impressão do 
histórico de acessos.



Endereço para acesso direto à página de quitação dos recibos:
http://certificacao.ccab.org.br/intranet/recibo.htm



Endereço para acesso direto à página de autenticidade dos 
processos:

http://certificacao.ccab.org.br/intranet/autenticidade.htm
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