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Prezados clientes, 

 

Através de um projeto de melhoria contínua disponibilizamos ao mercado um importante sistema 

online para consultas de taxas e emissão de boletos agilizando assim a rotina de liberação dos 

conhecimentos de embarque referentes as cargas de Exportação.  

 
O mesmo estará disponível em nosso site www.grieg.com.br e permitirá acesso a todos os seus 

processos disponíveis para pagamento. Com isso, criamos este manual com o intuito de auxiliarmos 

os despachantes/exportadores ou (NVOCC) a consultar e até mesmo gerar os boletos de pagamento 

que estarão disponíveis em nossa página. 

 

Os valores para pagamento serão previamente enviados em nossas mensagens automáticas de 

Confirmação de Embarque e faturas de Demurrage/Detention.  

 
Importante: Para maior comodidade e referência será adicionado um link na mensagem automática 

de Confirmação de Embarque possibilitando a rápida visualização dos boletos. 

http://www.grieg.com.br/
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Entretanto, o usuário através de senha própria que deverá ser solicitada via e-mail ao endereço 
boletos@grieg.com.br com o assunto “Solicitação de senha Boletos Online” mecionando o(s) 
CNPJ(s) a serem cadastrados, poderá gerar os boletos de Exportação ou de Demurrage/Detention 
através da opção Pagamentos via Boleto localizada no menu Serviços conforme imagem abaixo: 

 
. 

 

mailto:boletos@grieg.com.br
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Em seguida, o cliente visualizará as seguintes opções de acesso: 
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Então, o sistema possibilitará (três) formas de consulta: 
 

- Acesso via CNPJ + Password (Senha) 

- Acesso via CNPJ + Número CE (Conhecimento Eletrônico) 

-   Acesso via CNPJ + Número Protocolo Draft (Gerado pelo sistema) 

 

Para acessar ou gerar os boletos através das opções CNPJ + Número CE e CNPJ +                       

Protocolo Draft, não será necessária qualquer senha. 
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Principais características da interface através dos acessos: 

 
Acesso via CNPJ + Número CE 

Permitirá ao usuário através da inserção do CNPJ e o número de um determinado CE 

(Conhecimento Eletrônico) consultar e gerar boleto(s) para as taxas do processo (BL) coberto por 

este número CE. 

 
Acesso via CNPJ + Senha 

Permitirá ao usuário através de uma senha previamente cadastrada, consultar e gerar boleto(s) 

para o processo (Frete, Taxas Locais e Demurrage/Detention) disponíveis para pagamento, 

relacionados a um determinado CNPJ ou mesmo grupo de CNPJ ́s. 

 

Acesso via CNPJ + Protocolo Draft 

Permitirá ao usuário através da inserção do CNPJ e o número de um determinado protocolo de 

Draft consultar e gerar boleto(s) para as taxas do processo (BL) coberto por este número de 

protocolo. 
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Tela principal do sistema: 
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Uma vez selecionado(s) o(s) processo(s) e taxas para pagamento, o sistema exibirá no final da lista 

o Total pendente de pagamento do CNPJ e o Total dos valores marcados para geração do boleto / 

pagamento. 
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Por fim, o usuário deverá validar o CNPJ e o E-mail a ser considerado pelo sistema para submissão 

da NFS-e, caso os dados desejados sejam diferentes dos exibidos em tela, o usuário deverá informar 

utilizando os campos disponíveis. Uma vez validadas estas informações, o sistema estará pronto  

para gerar o boleto, bastando apenas clicar no ícone do banco: 
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Seguindo estes passos o boleto para impressão será gerado em tela como segue: 
IMPORTANTE: O Bloqueador de Pop-ups do navegador em uso deverá estar desabilitado. 
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Pontos importantes a serem considerados: 

 
- Taxas manifestadas em moeda local (BRL) e estrangeira (USD/EUR), poderão estar contempladas no 

mesmo boleto, que possuirá valores para pagamento em BRL através da conversão cambial. 

- A liberação dos Conhecimentos de Embarque BL(s) na agência está condicionada ao pagamento de 

TODAS as taxas locais e fretes (quando aplicados) além da apresentação do termo de express release ou 

memorando de retirada dos originais e cópias, ambos disponíveis para download em nossa página através 

da opção Documentos. 

- Os pagamentos somente serão permitidos/recebidos após o envio da mensagem de confirmação de 

embarque. 

- Os boletos terão vencimento na data de sua geração. Portanto, os boletos gerados e não pagos no dia, 

perderão a validade. 

- Para as taxas em US Dólar e/ou Euro, será possível gerar o(s) boleto(s) somente após disponibilização 

da taxa de conversão por nosso departamento financeiro (entre 10h:00m e 16h:00m). As taxas em 

moeda(s) estrangeira(a) serão convertidas automaticamente e diariamente pela taxa cambial da agência, 

vigente no dia da geração do boleto/pagamento. 

- O processo de compensação bancária (efetivação do pagamento) ocorre apenas no dia subsequente 

ao pagamento. Desta forma, a liberação do(s) BL(s) será autorizada no dia seguinte ao pagamento do 

boleto. A apresentação de comprovantes anteriores a compensação não serão suficientes para liberação. 
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Pontos importantes a serem considerados: 

 
Caso um CNPJ diferente do exibido em tela seja informado para emissão NFS-e, o sistema fará a 

validação do mesmo com base em nossos cadastros logo, se um CNPJ inexistente em nossa base de 

dados for inserido, o sistema não permitirá a geração do boleto. Nestes casos será necessário o 

contato com a agência (Setor de de Boletos) para cadastro do CNPJ a ser considerado. 

 
Para taxas passíveis de retenção de imposto (ISS), o sistema fará a dedução dos valores retidos 

exibindo para pagamento e considerando para cálculo apenas o valor líquido. 

 
Os boletos não pagos no vencimento deverão ser descartados e um novo deverá ser gerado 

seguindo novamente os procedimentos descritos até aqui. 

 
Os boletos serão gerados através do Layout do Banco Itaú, porém passíveis de pagamento em 

qualquer banco/agência. 
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Para o melhor encaminhamento de suas possíveis dúvidas ou questionamentos, a conta de e-mail 

boletos@grieg.com.br foi criada para atendimento exclusivo destas questões envolvendo 

todos os departamentos relacionados ao assunto. 

 
Os procedimentos em vigor até a presente data (Depósitos Bancários / DOC / TED) serão mantidos 

normalmente. 

mailto:boletos@grieg.com.br

