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E esta vida em rede pede uma nova economia e um outro jeito de resolver a vida � nanceira. Mais sustentável e 
humano, mais empreendedor e rentável para todos.

Somos uma instituição � nanceira cooperativa. Feita por pessoas para pessoas. E isso signi� ca que além de termos
conta-corrente, investimentos, cartões de crédito e � nanciamentos como um banco, a gente sabe que os valores 
que importam nem sempre são feitos de números.

Aqui não somos clientes, somos associados. E no lugar de agências, temos unidades de atendimento. São nomes 
diferentes porque a � loso� a é diferente. Somos mais de 2 milhões de associados, temos voz de decisão e participamos 
dos resultados. Juntos, viabilizamos produtos e serviços mais acessíveis e reinvestimos os recursos nas comunidades 
onde vivemos, em cada um dos 10 estados em que estamos presentes. Para nós, ninguém precisa perder para todo 
mundo ganhar. Ao contrário, gente que coopera cresce.

Se você também pensa assim, você acredita no que a gente já pratica há mais de 100 anos. Agora só falta viver a 
sua vida � nanceira assim também.

As pessoas, juntas, são a força que move o mundo.

sicredi.com.br
gentequecooperacresce.com.br

Conta-corrente • Investimentos
Poupança • Consórcios • Crédito 
Cartão de Crédito • Seguros

Sicredi FETCOOP
Palácio do TRC - Rua Orlando Monteiro, nº 21
Vila Maria - SP | Tel: (11) 2632-1004 

EDITORIAL

Esta segunda edição da Revista SETCESP traz 
como tema principal a prestação de serviços da 
entidade para seus associados. O SETCESP é um 
Sindicato com forte tradição no oferecimento de 
serviços diferenciados para as empresas de trans-
porte rodoviário de cargas e traz para o mercado 
uma série de ferramentas que ajudam no dia a dia 
dos transportadores.

Em nossa reportagem, conheça quais são cada 
um dos serviços oferecidos pelo SETCESP, suas ca-
racterísticas e como eles podem ser úteis na rotina 
dos associados. Além disso, em nosso noticiário, 
trazemos diversos assuntos da atuação do SETCESP, 
como a atualização dos trabalhos das Diretorias Ad-
juntas de Especialidades, suas reuniões e visitas téc-
nicas que fomentam o conhecimento do transporte 
em cada uma de suas segmentações.

Também nas páginas desta edição, saiba como 
foi a palestra do piloto Luciano Burti, promovida 
pela COMJOVEM, que trouxe ao nosso público a 
história de superação deste atleta do automobilis-
mo. Outro evento que reuniu os transportadores no  
SETCESP foi o lançamento da parceria da entida-
de com a Reed-Alcantara para a realização da feira 
Transporte & Logística Brasil.

Estão em pauta diversos outros temas de grande 
importância para o transporte, como a desoneração 
da folha de pagamento do setor, concedida pelo 
Governo Federal, os problemas de escoamento de 
produtos no Porto de Santos, que geraram grandes 

Serviços de utilidade para o 
dia a dia dos transportadores

congestionamentos nas rodovias do entorno devi-
do à safra recorde de grãos e muito mais.

As reuniões das Diretorias Adjuntas estão acon-
tecendo e os associados e parceiros do Sindicato 
têm dado sua contribuição para a resolução das 
questões do dia a dia do transporte brasileiro. En-
tre os temas mais recorrentes nestes encontros dos 
transportadores e dos profissionais do transporte 
nos grupos de debates do Sindicato estão a Lei do 
Motorista (12.619), a desoneração da folha de paga-
mento do transporte, concedida pelo governo fede-
ral e o combate ao roubo de cargas.

Neste tema, a propósito, temos uma novidade 
que você verá nas páginas desta edição: em reunião 
com o governador Geraldo Alckmin, fizemos uma 
sugestão que promete dar aos transportadores um 
respaldo muito grande caso sejam vítimas de rou-
bo: sugerimos ao governador a criação de um pos-
to avançado de uma delegacia de polícia aqui em 
nossa sede, na Vila Maria. Com isso, trazemos as 
forças de combate e repressão ao roubo de cargas 
para ainda mais perto de nós e prestamos um servi-
ço de utilidade para os transportadores vítimas de 
roubo, pois eles poderão ser atendidos aqui na casa 
do transporte.

Obrigado a todos os associados do SETCESP que 
têm participado de nossos eventos, prestigiado 
nossos serviços e enviado seus representantes para 
os treinamentos na entidade. Somente com essa 
união teremos êxito na busca por nossas bandeiras.

Boa leitura!

Manoel Sousa Lima Jr.
Presidente

Fale com o presidente: presidencia@setcesp.org.br
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SERVIÇOS

Serviços que fazem a diferença 
para os associados
Conjunto de serviços oferecidos pelo SETCESP às transportadoras faz da entidade uma das maiores prestadoras de 
consultoria do setor, além de uma das maiores geradoras de conteúdos sobre transporte de cargas do Brasil

OO fato de o SETCESP ter diversos serviços que po-
dem ser utilizados por seus associados não é novidade 
alguma no setor de transporte rodoviário de cargas 
brasileiro. O importante de se destacar nesse fato é o 
teor desses serviços, como cada um deles funciona e 
quais são os benefícios que a entidade oferece para 
quem se associa e passa a fazer parte do universo  
SETCESP.

Diariamente, as transportadoras se deparam com 
um grande número de questões de difícil resolução, 
como as novas regras para o controle de jornada dos 
motoristas, problemas jurídicos e trabalhistas, neces-

sidade de planilhas de cálculo de custos, cumprimen-
to de diferentes restrições à circulação de veículos, de 
todas as regras e obrigações de uma transportadora e 
mais um sem-número de questões importantes para o 
funcionamento da empresa.

Diante de tantos assuntos, tantas necessidades e 
tantas questões importantes para sua rotina, o trans-
portador se vê na necessidade de contratar uma sé-
rie de assessorias e consultorias para auxiliá-lo nessas 
questões. “Geralmente a contratação de diversos ser-
viços de consultoria pode trazer grandes custos para o 
transportador. Pensando nessas necessidades de seus 

associados, o SETCESP tem criado, ao longo de sua his-
tória de mais de 77 anos, serviços dedicados aos trans-
portadores para tornar suas vidas menos complicadas”, 
conta Adauto Bentivegna Filho, assessor da Presidência 
do SETCESP e coordenador Jurídico da entidade.

Segundo o assessor, os serviços oferecidos pelo 
SETCESP para seus associados, além de serem uma im-
portante porta de entrada para as transportadoras na 
entidade, acabam se transformando em soluções pri-
mordiais para os principais problemas das empresas. 
Além disso, se configuram em um importante meio de 
geração de conteúdos importantes sobre o transporte 
rodoviário de cargas em São Paulo e Região.

O presidente do SETCESP, Manoel Sousa Lima Jr., 
é um exemplo da importância destes serviços para os 
empresários. Ele próprio chegou à entidade em busca 
de respostas para suas dúvidas sobre o transporte de 
produtos perigosos, por meio das Comissões Técnicas 
do SETCESP, e acabou sendo convidado para integrar 
o Sindicato e ajudar a resolver as questões de outros 
transportadores. “Vim em busca de lã e acabei tosquia-
do”, lembra, com bom humor, o presidente. “Busquei o 
SETCESP para tirar minhas dúvidas sobre a complica-
da legislação de transportes de produtos perigosos e, 
além de receber as orientações, fui convidado a convi-
ver com grandes transportadores, que me ensinaram 
muito nesta jornada”, conta o presidente Manoel.

Os serviços do SETCESP englobam, além dos tradi-
cionais atendimentos jurídicos, de multas de trânsito e 
de economia e estatística, as Diretorias Adjuntas de Es-
pecialidades, que são grupos avançados de estudos so-
bre os mais variados temas do transporte, a emissão do 
Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Car-
gas, o obrigatório RNTRC, além de muitos outros (veja 
a lista completa dos serviços do SETCESP nas páginas 
finais desta reportagem).

Respirando o transporte de cargas

Segundo Adauto Bentivegna Filho, os serviços do 
SETCESP são muito bem avaliados pelas transportado-
ras e os grandes diferenciais estão no atendimento e no 
alto grau de especialização dos profissionais que pres-
tam os atendimentos. “Aqui no SETCESP, respiramos o 
transporte rodoviário de cargas todos os dias. Acom-
panhamos todos os debates, buscamos todas as notí-
cias, estamos atentos a todas as regras, Leis e normas 

que regem o transporte em nosso País. É por isso que o 
SETCESP tem esta tradição em consultorias e é por isso 
que a entidade é tão bem avaliada em seus serviços”, 
diz o assessor, que ingressou no SETCESP em 1992 para 
fazer parte da Central de Atendimento Jurídico, tirando 
dúvidas dos associados.

Serviços especializados

No rol de serviços oferecidos pelo SETCESP para os 
associados estão sempre ideias que partem das neces-
sidades das transportadoras. “Esta é uma das grandes 
missões do SETCESP e de qualquer entidade de classe 
que valoriza seus representados. Oferecer meios de ge-
rar conhecimento e conteúdo exclusivo, dar vazão aos 
pedidos dos empresários e buscar soluções para seus 
problemas fazem parte do DNA do SETCESP e os ser-
viços que são oferecidos para os associados são frutos 
desta natureza da entidade”, afirma o presidente Mano-
el Sousa Lima Jr.

Ele conta que, além dos serviços tradicionais de aten-
dimento jurídico e elaboração de documentos, como o 
RNTRC, o SETCESP presta serviços altamente especiali-
zados, como os do SEREM, que é um departamento que 
existe somente para ajudar as empresas na elaboração de 
recursos de multas de trânsito, evitando autuações abusi-
vas e permitindo que as transportadoras possam geren-
ciar estes que são problemas primordiais da sua rotina.

Outro serviço de grande especialização que é uma 
exclusividade do SETCESP é o trabalho do DAU (Departa-
mento de Abastecimento Urbano). Este serviço nasceu de 
um problema antigo dos transportadores: a demora, a fal-
ta de padronização e a má condição do recebimento de 
mercadorias pelo comércio em geral. 

Somadas a estes serviços exclusivos, as iniciativas 
do SETCESP na educação corporativa, com o Treina-
mento e a ULT, os atendimentos e as inúmeras reuniões 
de estudos formam um dos mais sólidos e procurados 
pacotes de serviços de utilidade para as empresas de 
transporte do Brasil.

“Temos muito orgulho dos serviços prestados aos nos-
sos associados e quero que todos saibam que nossa dire-
toria está trabalhando incansavelmente para aprimorar 
os serviços existentes e criar ainda mais soluções e bene-
fícios para as transportadoras, ajudando os empresários a 
ter um dia a dia mais tranquilo e com mais conhecimento 
para a tomada de decisões”, finaliza Manoel.
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SERVIÇOS

O SETCESP E SEU SERVIÇOS 
AOS ASSOCIADOS

Consultoria 
jurídica

Diretorias 
Adjuntas

Universidade 
Corporatica 
de Logística e 
Transporte

Consultoria 
econômica

RNTRC

Treinamento

Apoio nos 
CD’s

Classificados

SERASA

Bolsa de 
empregos

CCP’S

SEREM

Descrição: consiste no atendimento 
aos associados para tirar dúvidas 
sobre assuntos jurídicos.

Contato: juridico@setcesp.org.br

Realizou 12.636 
atendimentos em 2012

Descrição: grupos de estudo sobre 
temas específicos do transporte.

Contato: comissoes@setcesp.org.br

Realizou 109 
reuniões em 2012

Descrição: Universidade 
corporativa do SETCESP, minis-
tra o curso de Especialização em 
Transportes e Logística

Contato: ult@setcesp.org.br

Formou 3 
turmas em 2012

Descrição: apoio aos 
associados em assuntos
econômicos, custos de
transporte e planilhas

Contato: estatistica@setcesp.org.br

Realizou 1583 
atendimentos online em 2012

Descrição: apoio aos associados na 
emissão do documento obrigatório 
exigido pela ANTT para todos os 
transportadores de cargas.

Contato: setcesp@setcesp.org.br

Descrição: núcleo de desenvolvi-
mento educacional oferece diversos 
cursos a cada semestre com preços 
especiais para associados

Contato: treinamento@setcesp.org.br

Descrição: ajuda do SETCESP para 
as transportadoras que operam nos 
principais pontos do varejo em SP

Contato: dau@setcesp.org.br

Realizou 1629 
atendimentos em 2012

Descrição: canal de vendas do  
SETCESP para ajudar os associados a 
divulgar negócios e oportunidades 
dentro da atividade do transporte 
rodoviário de cargas.

 Contato: classificados@setcesp.org.br

Descrição: o SETCESP matém 
convênio com o SERASA para 
proporcionar a seus associados 
a realização de consultas ao 
cadastro de proteção ao crédito, 
facilitando a vida do transpor-
tador e oferecendo um serviço 
diferenciado ao mercado.

Descrição: serviço do SETCESP que 
consiste no apoio aos RHs das em-
presas para a divulgação de vagas e 
currículos.

 Contato: bolsa@setcesp.org.br

 13.093 currículos 
 cadastrados em 2012

Descrição: as Comissões de Con-
ciliação Prévia do SETCESP são 
um instrumento extra-judicial de 
grande utilidade para as empresas e 
os trabalhadores do setor.

Descrição: Serviço especializado 
criado para auxiliar os associados 
nas questões de multas de trânsito, 
entrando com recursos e evitando 
abusos nas autuações.

         Contato:  
          juridico@setcesp.org.br
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Câmara Municipal homenageia 
SETCESP com votos de Júbilo
Vereadores Wadih Mutran e Adilson Amadeu requereram Voto de Júbilo pela posse da nova Diretoria do 
Sindicato e pelas comemorações dos 77 anos de história da entidade

OOs vereadores paulistanos Wadih Mutran e Adilson 
Amadeu, apoiados pelo presidente da Câmara Muni-
cipal de São Paulo, José América, fizeram registrar na 
mesa diretora da casa dois votos de Júbilo que home-
nageiam o SETCESP.

O primeiro cumprimenta a entidade pela posse de 
sua nova diretoria. No texto, elaborado por Mutran e 
aprovado em abril, a casa parlamentar municipal dá as 
boas-vindas à nova diretoria da entidade, que assumiu 
em janeiro os trabalhos para dirigir o Sindicato. 

O segundo voto de Júbilo, de Amadeu, homena-
geia a história do SETCESP, que completou 77 anos 
em 26 de janeiro de 2013.

“Ficamos muito honrados e felizes em receber 

tais distinções da Casa de Leis de nosso município. 
A Câmara Municipal é extremamente importante 
para os rumos da cidade de São Paulo, já que legisla 
sobre os assuntos que dizem respeito a dia a dia de 
quem mora, trabalha e passa pela maior cidade do 
Brasil. O fato de os vereadores lembrarem de nosso 
Sindicato com tal distinção e de fazerem estas ho-
menagens oficiais ao SETCESP demonstra a impor-
tância e a relevância do Sindicato no cenário político 
paulistano, além da envergadura da entidade diante 
dos assuntos mais importantes que se referem à mo-
bilidade urbana e ao abastecimento da maior cidade 
do Brasil”, comenta o presidente do SETCESP, Manoel 
Sousa Lima Jr.
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O

PALESTRA - COMJOVEM

O piloto de 39 anos Luciano Burti, atualmente com-
petindo na Stock Cars e atuando como comentarista 
da TV Globo nas transmissões do campeonato mundial 
de Fórmula 1 foi o palestrante da reunião da COMJO-
VEM do SETCESP, realizada em maio na sede da entida-
de, com a presença de diversos associados.

“A COMJOVEM tem muita satisfação em trazer um 
palestrante como o Luciano Burti para esta reunião, 
uma palestra motivacional que traz mensagens que se 
relacionam muito com o dia a dia do transporte de car-
gas. Agradeço o apoio de todos, principalmente da Di-
retoria Executiva do SETCESP, formada pelo presidente 
Manoel Sousa Lima Jr., por Tayguara Helou, Ana Caroli-

PIlOTO lUCIAnO BURTI PARTICIPA 
DE EnCOnTRO DA COMJOVEM
Atleta contou sua história no automobilismo mundial em palestra motivacional promovida pela COMJOVEM 
do SETCESP. Pressão por resultados, competitividade, dedicação e perseverança são atributos comuns entre 
as atividades de transporte de cargas e automobilismo

14 | Revista SETCESP - maio 2013

na Ferreira Jarrouge, André Ferreira e Roberto Mira Jr.”, 
diz Juliana Petri, diretora Adjunta da COMJOVEM SP.

Em sua apresentação, Luciano Burti passou por di-
versos momentos de sua carreira esportiva, desde o 
início no kart, passando pelo grave acidente que sofreu 
em 2001, quando corria pela equipe Prost, na Fórmula 
1, chegando à fase atual, de comentarista de TV.

“O Burti tem uma história de superação e dedica-
ção que são um grande exemplo para os empresários 
e para qualquer profissional. O transportador também 
passa por diversas pressões e provações em sua traje-
tória, a exemplo do que acontece no automobilismo, e 
esta palestra foi muito interessante para o nosso públi-

co”, diz o presidente Manoel Sousa Lima Jr.
Na palestra, o atleta, que superou as dificuldades 

para se manter na atividade de piloto de competição, 
traçou um paralelo interessante entre o automobilis-
mo e o transporte de cargas. “Tanto nas pistas quanto 
no dia a dia empresarial, a pressão pelos resultados e 
a busca pela perfeição são características presentes. 
O piloto e o empresário de transporte são profissio-
nais que precisam estar sempre atualizados e em dia 
com os conhecimentos, além de dar uma dose extra 
de dedicação para se sobressair em um ambiente de 
alta competitividade”, conta Burti.

Ao final de sua palestra, o piloto revelou que pla-
neja um novo empreendimento em sua vida e con-
tou que sua iniciativa tem muito a ver com o trans-
porte rodoviário de cargas. “Como em minha carreira 

sempre tratei a segurança como um dos assuntos mais 
importantes, estou montando um projeto para o trei-
namento de motoristas profissionais para trazer mais 
segurança e mão de obra mais especializada para o se-
tor”, contou Luciano, que pretende entrar para o ramo 
de treinamento profissional de motoristas por meio de 
simuladores, equipamentos eletrônicos de alta comple-
xidade empregados na capacitação dos profissionais.

“O transporte de cargas sofre com a falta de moto-
ristas e quero ajudar este setor a combater este proble-
ma. Além disso, a atividade sofreu mudanças drásticas 
com a nova Lei do Motorista, que faz a demanda por 
profissionais aumentar ainda mais. Nossa ideia é tra-
zer equipamentos de simulação para o Brasil e criar um 
programa completo de treinamento para estes moto-
ristas”, finaliza Luciano Burti.

Foto: Leonardo Andrade
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O

MOBILIDADE E ABASTECIMENTO

O presidente do SETCESP, Manoel Sousa Lima Jr., 
participou no início de abril da reunião da CAEZ, Co-
missão para Análise das Excepcionalidades na Zona 
de Máxima Restrição à Circulação, criada pela Prefei-
tura para estudar os pedidos de exclusão de cami-
nhões das restrições na cidade.

Esta comissão é Coordenada pelo Secretário Ad-
junto de Transporte da cidade de São Paulo, e nesta 
oportunidade, o presidente do SETCESP registrou a 
falta de sincronia em relação às medidas de restri-
ção, principalmente quando comparadas com as 
adotadas em outros municípios vizinhos, e também 
em relação ao tamanho do VUC.

Outros pontos defendidos pelo presidente Ma-
noel foram a proposta da entrega noturna nos pólos 
geradores de tráfego (home centers, shopping cen-
ters, atacadões, etc), a padronização do tamanho do 
VUC em 7,20m, e a necessidade de uma Diretoria 
de Logística com foco no abastecimento urbano e a 
criação de terminais de cargas.

Em resposta aos pedidos da entidade, a SMT 
informou que está em estudo a proposta de haver 
pontos de recebimento e distribuição de mercado-
rias na cidade, além da realização de uma visita da 
Comissão de Transporte da Secretaria Municipal de 
Transportes ao SETCESP, para conhecer melhor os 
pleitos do setor.

“Fiquei bastante feliz pelo recebimento de nos-
sas propostas por parte da CAEZ e de toda a Pre-
feitura, pois estamos lidando com temas que di-
zem respeito a todos os cidadãos de São Paulo. O 
SETCESP quer uma São Paulo sincronizada e bem 
abastecida e, somente com diálogo e inteligência, 
faremos com que a metrópole tenha uma logística 
funcional”, comenta o presidente.

Presidente do  
SETCESP participa 
da CAEZ e  
defende bandeiras 
do setor
Manoel Sousa Lima Jr. participou em abril da reu-
nião da Comissão para Análise das Excepcionali-
dades na Zona de Máxima Restrição à Circulação e 
reiterou a necessidade de sincronia das regras para 
os caminhões na Região Metropolitana de SP
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M

RODOANEL

Mesmo com um projeto da proporção do Tre-
cho Leste do Rodoanel Mário Covas, sabe-se que os 
problemas de gargalo logístico não desaparecerão 
por completo apenas por conta do traçado que a 
obra sugere. Por outro lado, dentro do atual pano-
rama, é válido prospectar sua potencial importân-
cia para o setor de transporte de cargas, que care-
ce cada vez mais de atenção, agilidade e conexões 
com as principais vias de transporte do Estado de 
São Paulo. 

Sendo assim, o Trecho já deve ser considerado 
em projeções futuras, pois a partir de março do 
ano que vem, conforme o prazo do Governo de São 
Paulo, ele passará a ser a principal ligação entre o 
Aeroporto de Guarulhos e o Porto de Santos, um 
dos mais importantes corredores de mercadoria do 
Brasil.

A via deverá receber diariamente mais de 48 mil 
veículos, sendo a maior parte caminhões, que re-
presentará entre 60% e 70% do fluxo.

Andamento

Para cumprir o prazo estipulado, as operações 
do projeto estão em ritmo acelerado. No mês de 

Obras do 
Trecho leste

 do Rodoanel 
seguem dentro 
do cronograma

Foto: Wilson Talles

Trecho em obras vai ligar o Sistema Anchieta-Imigrantes ao Aeroporto de Guarulhos e à Via Dutra, comple-
tando a terceira etapa do projeto total, que contará, também, com o Trecho Norte

março, por exemplo, foi concluída a escavação do 
Túnel Santa Luzia, em Ribeirão Pires, que é uma das 
mais importantes e complexas obras do Trecho. A 
estrutura contará com duas pistas de 1.080 metros 
de comprimento cada e três faixas de rolagem por 
sentido. Neste momento está sendo realizado o 
acabamento com concreto projetado das paredes e 
a pavimentação das pistas.

O Trecho Leste conta com 15 frentes de obra que 
empregam mais de 4.500 pessoas. Até março, quan-
do foi realizado o último balanço da obra , haviam 
sido realizadas 81% das desapropriações previstas, 
33% da terraplanagem e quase 30 % do encontro 
leve estruturado.

Para dar conta da demanda, a concessionária 
responsável pela construção do Trecho Leste, SP-
MAR, contratou recentemente 503 pessoas para 
atuar nas obras. Grande parte dos contratados atua 
como operador de caminhão (basculante e/ou be-
toneira), ajudante de segurança e técnico em segu-
rança do trabalho. Mais de 75% são moradores das 
cidades por onde passará o anel viário depois de 
pronto.

Estão previstas mais 150 vagas para os car gos 
de operador de caminhão basculante, ajudante, 
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RODOANEL

carpinteiro, pedreiro, armador e sinaleiro. A divul-
gação das vagas será realizada pelos postos de 
atendimento ao trabalhador, localizados nos muni-
cípios onde está traçado o projeto.

Características

Com 43,5 quilômetros de extensão e investi-
mentos de aproximadamente R$ 3,6 bilhões, o Tre-
cho Leste tem início na interligação com o trecho 
Sul na saída da Avenida Papa João XXIII, em Mauá, 
e termina na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), 
em Arujá, interligando as rodovias João Afonso de 
Souza Castellano (SP-66), Ayrton Senna (SP-70) e 
Presidente Dutra (BR-116).

A linha cortará os municípios de Arujá, Itaqua-
quecetuba, Mauá, Poá, Ribeirão Pires e Suzano. Em 
conexão com o trecho Sul e o Sistema Anchieta-
Imigrantes. Além disso, a via será uma alternativa 
para desafogar o tráfego no Corredor Jacú-Pêsse-
go, que liga a zona leste da capital à região do ABC 
Paulista. 

A redução no tempo de viagem pelas novas pis-

tas está estimado em cerca de uma hora no horário 
de pico.

Ao todo, o projeto do Rodoanel Mário Covas, 
que teve a participação e o apoio do SETCESP des-
de sua gênese, contempla um anel viário com 127 
quilômetros de extensão, dividido entre os quatro 
trechos. Destes, apenas os trechos Sul e Oeste já 
estão em funcionamento.

“A importância do Rodoanel para São Paulo está 
no fato de esta obra permitir que os caminhões que 
passam pela cidade para acessar as principais rodo-
vias do Brasil não tenham mais que entrar no perí-
metro urbano, deixando de gerar congestionamen-
tos nas Marginais Tietê e Pinheiros, contribuindo 
com o meio ambiente e fazendo com que a cidade 
tenha uma melhor mobilidade. Este projeto é cru-
cial para a vidade de São Paulo e de toda a Região 
Metropolitana e tem o total apoio do SETCESP.”, co-
menta o presidente Manoel Sousa Lima Jr. Conce-
bido para priorizar o transporte de cargas, o Rodo-
anel Mário Covas é, atualmente, a maior obra viária 
em andamento no Brasil e vai integrar todas as 11 
rodovias que cortam a cidade.

20 | Revista SETCESP - maio 2013
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O

FEIRA DE NEGÓCIOS

O SETCESP realizou em abril um coquetel de lan-
çamento para a apresentação a seus associados da 
Feira Transporte & Logística Brasil, evento da Reed  
Alcantara que conta com o apoio da entidade e que 
vai reunir transportadores, operadores logísticos e for-
necedores de serviços para o transporte no pavilhão 
do Expo Center Norte em São Paulo.

A feira terá três dias de duração e acontece em se-
tembro, com abertura marcada para o Dia do Trans-
portador, 17/09. “Esta é uma iniciativa de nosso diretor 
Comercial, André Ferreira, que traz uma boa oportu-
nidade aos nossos associados. O SETCESP tem agora 
uma feira de negócios para oferecer espaços às trans-
portadoras, que poderão desenvolver suas relações 
comerciais em um evento de alto nível, realizado pela 

SETCESP realiza 
lançamento de 
feira de negócios 
de  transporte e 
logística
Entidade é parceira da Reed Alcantara na reali-
zação da feira Transporte & Logística Brasil, que 
acontece em São Paulo, com abertura no Dia do 
Transportador, 17 de setembro

O representante da Reed  
Alcantara, fez a apresentação dos 
atributos da feira, assim como fi-

zeram o presidente Manoel Sousa 
Lima Jr. e o diretor André Ferreira 

(na foto ao lado)

líder brasileira na organização de feiras”, comenta o 
presidente Manoel Sousa Lima Jr.

O evento, de 17 a 19 de setembro, vai oferecer es-
paço de exposição para empresas de serviços de trans-
portes e logística, infraestrutura logística, condomínios 
e sistemas de tecnologia da informação. Serão mais de 
6 mil metros quadrados, 150 marcas e cerca de 15 mil 
visitantes esperados.

A feira acontece em paralelo à ExpoMovimat e à 
VUC Expo, eventos que complementam os equipa-
mentos e serviços para o transporte e a logística.

Os associados do SETCESP interessados em par-
ticipar da feira ou em obter mais informações po-
dem entrar em contato com a entidade pelo telefone  
11 - 2632-1000.

ÁREA TOTAL: 98 mil m² de área construída, 

com 76.447 m² de área para exposições.

5 PAVILHÕES: Azul (14.190 m²), Branco (17.042 m²), Verde 

(17.310 m²), Vermelho (19.077 m²), Amarelo (8.139 m²).

CENTRO DE CONVENÇÕES: 23 salas com capacidade total 

para 4.500 pessoas simultaneamente, com utilização opcio-

nal de todas as áreas.
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OO presidente do SETCESP, Manoel Sousa Lima Jr., 
participou de uma audiência no início do mês com o 
governador Geraldo Alckmin, no Palácio dos Bandei-
rantes, para debater diversos temas relacionados ao 
transporte de cargas, à questão tributária para as em-
presas e à segurança pública.

O encontro, que teve também a participação do 
presidente da FETCESP, Flávio Benatti, e do diretor do 
SETCESP, Antonio Luiz Leite, foi, segundo Manoel, ex-
tremamente produtivo e importante para os transpor-
tadores, já que o governador de São Paulo se mostrou 
bastante disposto a ouvir os pleitos do setor e traba-
lhar para valorizar o transporte rodoviário de cargas no 
Estado.

“Dissemos ao governador que o roubo de cargas 
é uma das maiores preocupações dos associados e 
o meu pedido a ele foi bem específico. Sugeri a ele a 
instalação de um posto avançado de Delegacia de Po-
lícia no prédio sede do SETCESP, na Vila Maria, para que 
possamos dar um atendimento melhor e mais eficaz às 
transportadoras vítimas de roubo de cargas, nesta que 
é uma das regiões com maior número de ocorrências 

PRESIDEnTE DO 
SETCESP PEDE 
DElEgACIA 
AVAnÇADA AO 
gOVERnADOR 
AlCkMIn

POLÍTICA - ESTADO

Manoel Sousa Lima Jr. encontrou-se com o gover-
nador Geraldo Alckmin no início de maio e pediu 
maior atenção do governo do Estado com o aten-
dimento às transportadoras vítimas de roubo de 
cargas. Proposta do presidente é criar um posto 
avançado de uma Delegacia de Polícia no prédio-
sede da entidade

em toda a Grande São Paulo”, explica Manoel.
A ideia é montar um aparato para que a resposta 

às ocorrências sejam mais ágeis e eficazes, a partir da 
notícia do roubo, que é dada pela vítima, ao prestar a 
queixa na delegacia. Para o presidente do SETCESP, a 
presença de um posto de atendimento policial na sede 
da entidade cria uma central de resposta ao crime e 
evita a perda de tempo e a ineficiência da espera que 
atualmente acontece nas delegacias.

“A polícia paulista tem dado exemplo a todo o Bra-
sil no combate ao roubo de cargas, até porque o nos-
so Estado concentra o maior número de ocorrências 
deste crime e confiamos muito nas forças policiais que 
estão à disposição da segurança do transporte. O rou-
bo de cargas é um problema antigo e muito sério para 
os transportadores, precisamos trabalhar muito ainda 
para que este crime diminua e seja controlado e repri-
mido”, conta o presidente do SETCESP.

Segundo Manoel, o governador Geraldo Alckmin 
recebeu a proposta muito bem, anotou-a em seu ca-
derno e prometeu estudá-la para verificar os meios de 
colocá-la em prática. “Esta não foi a única proposta que 

gOVERnADOR RECEBEU BEM O PEDIDO DO 
PRESIDEnTE DO SETCESP, QUE SUgERIU A 
CRIAÇÃO DE UM POSTO DE ATEnDIMEnTO 
POlICIAl nO PRÉDIO-SEDE DO SInDICATO 
PARA APOIAR VÍTIMAS DE ROUBO DE CARgAS

ESFERA ESTADUAl

fiz ao governador em nosso encontro. Outras ideias e 
pleitos de grande importância para o transporte de 
cargas foram debatidas com Alckmin, todas com ótima 
receptividade. Em breve daremos publicidade aos ou-
tros pleitos”, finaliza o presidente do SETCESP.

Segundo levantamento feito pelo SETCESP no ano 
passado, o roubo de cargas está no topo da lista das 
maiores preocupações dos transportadores rodoviários 
de cargas associados do Sindicato. Os empresários ele-
geram o combate a este tipo de crime como prioritário 
entre as ações da entidade e o pedido do presidente 
Manoel para o governador Alckmin vem para fortale-
cer este combate e dar uma resposta de sensação de 
segurança aos transportadores. O Estado de São Paulo 
é o campeão nacional de ocorrências de roubo de car-
gas, com quase a metade de todos os roubos ocorridos 
em todo o território nacional. O combate a este tipo de 
crime é primordial para o transporte de cargas, que 
ainda sofre muito com a insegurança nas rodovias.

“Nós sabemos que a resposta policial está entre 
as ações mais importantes para combatermos o rou-
bo de cargas. Esta reposta pode ser otimizada se tive-
mos um posto de atendimento perto de onte estão 
os transportadores. Além disso, o combate ao roubo 
de cargas precisa passar também por punições seve-

Da esq. p/ a dir.: Marcos Aurélio Ribeiro, assessor 
Jurídico do SETCESP; Antonio Luiz Leite, diretor 
do SETCESP; Flávio Benatti, presidente da 
FETCESP, Manoel Sousa Lima Jr., presidente do 
SETCESP, e Geraldo Alckmin, governador de SP: 
encontro no Palácio dos Bandeirantes marca 
boa interlocução com o transporte

ras aos receptadores, que são os geradores deste tipo 
de crime. Pensando nisso, fizemos outra proposta ao 
governador, que contempla a punição aos estabeleci-
mentos que tiverem alguma carga roubada ou suspei-
ta em seu estoque. A exemplo da Lei do Descomisso na 
Argentina, queremos um mecanismo que possa inibir a 
receptação de cargas roubadas. Este é o caminho para 
combater o crime organizado no transporte de cargas”, 
diz o presidente Manoel.

O presidente do SETCESP ressalta que o combate 
ao roubo de cargas está permanentemente em pauta 
nos trabalhos da entidade e é assunto prioritário entre 
as ações da entidade.

Além da frente de trabalho para buscar soluções 
contra o roubo de cargas nas esferas policiais e gover-
namentais, o SETCESP mantém um departamento de 
Segurança com assessoria para os associados, em caso 
de roubo. “A nossa assessoria de Segurança dá todo o 
respaldo necessário para os transportadores que so-
frem com alguma ocorrência de roubo e o nosso ob-
jetivo é tornar este serviço cada vez mais completo e 
excelente para os associados, um alento para o trans-
portador em um momento tão difícil que é o de ser 
atacado por uma quadrilha. Estamos no caminho cer-
to”, finaliza o presidente do SETCESP.

Fotos: ASCOM - Governo de SP
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D

POLÍTICA - MUNICÍPIO

últimas unidades euro iii.

produzido no 
brasil na fábrica 
de anápolis - go.

cabine basculante 45º,  
de fácil manutenção.

as nervuras reforçadas  
no teto oferecem  

segurança máxima.

cabine muito mais 
confortável e espaçosa, 
com volante  ajustável. 

capacidade de carga
de 5,225 toneladas.
2 freios-motores.

motor turbocharger  
com intercooler potência máxima.

vuc agora liberado para circular  
nos grandes centros urbanos

www.hyundai-motor.com.br
distribuidores em todo o paÍs: 0800 55 95 45Respeite os limites de velocidade.

hyundai caoa 
são paulo

interlagos: av. atlântica,  
179 (antiga robert kennedy)  
tel.: (11) 5682-7000

ceasa: av. dr. gastão 
vidigal, 1.555 
tel.: (11) 3643-5700

raposo tavares: rodovia 
raposo tavares, km 14,6
tel.: (11) 3732-2040

guarulhos: av. lino 
antônio nogueira,  
10 - tel.: (11) 2461-8000

outras localidades consulte 
www.hyundaicaoa.com.br

5.225 kg. 
maior capacidade de carga. 
maior possibilidade de lucro.

hyundai

Diretores do SETCESP participaram, em abril, de reu-
nião com o Presidente da Câmara Municipal paulistana, 
Vereador José Américo, para entregar propostas para a 
melhoria da mobilidade e abastecimento urbano, e pe-
diram que o setor pudesse participar das discussões do 
Plano Diretor da cidade.

O Presidente recebeu as nossas propostas e disse 
que serão analisadas pela Comissão de Transporte da 
Câmara e junto a Secretaria Municipal de Transporte. 
Quanto a participação do setor no Plano Diretor, disse 
que o SETCESP é bem-vindo, e que as discussões na Câ-
mara começarão. Antes, haverá diversas audiências pú-
blicas, das quais o SETCESP vai participar.

O grupo do SETCESP foi composto pelos diretores 
Antônio Luiz Leite, Altamir Filadelfi Cabral, Celso Mas-
son e pelo Assessor da Presidência Dr. Adauto Benti-
vegna Filho.

Mobilidade urbana

No início de maio, representantes do SETCESP parti-
ciparam de uma Audiência Pública sobre a atualização 
e a revisão do Plano Diretor da cidade de São Paulo, re-
alizada no Centro Cultural Vergueiro. A audiência teve 

SETCESP quer participar do Plano 
Diretor da cidade de São Paulo
Entidade realizou reunião com o presidente da Câmara Municipal e entregou suas propostas para a mobili-
dade e o abastecimento urbano

como foco principal o tema mobilidade urbana e 
reuniu diversos representantes da sociedade para 
falar sobre os impactos deste assunto sobre a vida 
dos cidadãos e apresentar o que foi feito para me-
lhorar a fluidez do trânsito e das pessoas na cidade 
nos últimos 12 anos.

A participação do SETCESP na audiência foi por 
meio dos diretores Altamir Filadelfi Cabral e Thiago 
Menegon, fortes atuantes nos temas sobre abasteci-
mento urbano e mobilidade, cuja missão era enten-
der o mecanismo das audiências públicas e inserir o 
SETCESP nos debates sobre o Plano Diretor, confor-
me iniciativa da Diretoria do Sindicato.

“Utilizamos a palavra na audiência para aprovei-
tar a oportunidade de esclarecer para toda a socie-
dade que o transporte de cargas e os caminhões não 
são os vilões da sociedade paulistana. As empresas 
de transporte, assim como todos os cidadãos de 
São Paulo, querem que o trânsito flua e que a cida-
de tenha mobilidade. Assim, com menos congestio-
namentos, o transporte tem mais produtividade, os 
caminhões são mais bem utilizados e todos podem 
conviver harmoniosamente, sem entraves”, comenta 
Thiago Menegon.
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O

ESPECIAlISTA 
EM FRIO

DIRETORIA ESTATUTÁRIA

O transporte de produtos perecíveis que requer o 
controle de temperatura, a cadeia do frio e a logísti-
ca dos produtos frigorificados são uma especialidade 
muito importante na atividade de transporte de car-
gas. Para realizar bem este transporte, é necessário um 
ingrediente primordial: conhecimento.

No SETCESP, um dos diretores que dominam o co-
nhecimento da cadeia do frio e dos transportes frigo-
rificados é o diretor e integrante da Secretaria Geral da 
entidade, Olavo Erineu Braido, que comanda a Direto-
ria de Especialidade de Transportes Frigorificados da 
entidade.

Braido ingressou no transporte em 1977, há exatos 
36 anos, por meio da transportadora Serrafrio. Desde 
então, começou seu trabalho nas entidades de classe, 
como o SETCESP e a ABTF (Associação Brasileira de 
Transportadores Frigoríficos), além da NTC&Logística. 
Para ele, o trabalho nesta área é tão importante quanto 
cuidar da saúde das pessoas e sua dedicação ao assun-

to tem ajudado o transporte brasileiro a valorizar mais 
o conhecimento sobre a cadeia logística.

Convidado a fazer parte da nova diretoria do  
SETCESP, Olavo tem boas perspectivas para 2013. “Já 
temos alguns avanços interessantes e inovadores na 
gestão do presidente Manoel, e já estou vislumbran-
do uma possibilidade de sucesso. Além daquilo que 
já vinha sendo feito, já vejo coisas boas, principalmen-
te por conta da inclusão de gente nova na Diretoria 
Executiva. Eu vejo com bons olhos o início da gestão, 
e também acredito que haverá mais aproximação do 
SETCESP com a comunidade dos transportadores e do 
mercado em geral. Essa é a minha primeira impressão”, 
comenta o diretor.

Segundo Olavo, o trabalho do SETCESP depende 
primordialmente a participação dos associados. “É um 
movimento de mão dupla. Como o SETCESP está tra-
balhando para chegar mais perto do transportador até 
chegar a um nível de dar solução aos problemas que 
coletivamente atingem o setor como um todo, é ne-
cessário também que o transportador se aproxime do 
Sindicato e veja o que ele pode oferecer de bom para 
o setor”, conta Olavo Braido.

Em sua especialidade, o diretor atuou por muitos 
anos em busca da disseminação das boas práticas 
para o transporte de produtos perecíveis. “Em nossas 
reuniões, buscamos dados técnicos, conhecimentos 
e informações para que possamos multiplicar a todos 
os transportadores da especialidade, a fim de trazer as 
melhores práticas, maior qualidade e melhores resul-
tados neste segmento. Além disso, estamos sempre 
atentos aos principais problemas dos transportadores 
para informar a presidência do SETCESP e ajudar nos 
rumos do trabalho do Sindicato”, finaliza o diretor.

Especialista na cadeia do frio, Olavo Erineu Braido 
contribui com o transporte rodoviário de cargas 
há 35 anos, como associado transportador e 
atuante diretor da Especialidade de Transportes 
Frigoríficos
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C

DIRETOR ATUAnTE E 
ESTRATÉgICO PARA 

A EnTIDADE

Celso Rodrigues Salgueiro Filho faz parte da se-
gunda geração de uma das mais antigas empresas 
do setor, o Expresso Mirassol, que está próximo de 
completar 70 anos de história. Filho do saudoso 
Celso Salgueiro, o diretor, que integra a Secretaria 
Geral do SETCESP, é um dos empresários de maior 
sucesso e preparo no segmento de transporte de 
cargas atualmente.

Sua experiência no setor iniciou em 1977 quan-
do a Mirassol tinha apenas 20 caminhões, e sua his-
tória de proximidade com o SETCESP começou a se 
fortalecer em 2005, dando continuidade ao legado 
de seu pai no trabalho em prol do setor e da cole-
tividade. “Com o falecimento de meu pai, comecei 
a me envolver mais com os assuntos do SETCESP, 
e, agora, eu já estou na quarta diretoria que parti-
cipo, sendo uma com o Urubatan presidindo, duas 
com o Francisco e essa agora com o Manoel. Acre-
dito que tenho tentado ajudar bastante o setor de 

transporte naquilo que diz respeito ao seu próprio 
desenvolvimento. Quero continuar atuando dessa 
forma”, conta Celso.

Sua atuação no setor se dá por participações 
estratégicas em grupos de estudo e de debates na 
entidade, sobre os principais temas do transporte 
e da logística, além de representar a ponte entre os 
transportadores e o grupo de estudos de transpor-
te da Fiesp, federação da indústria paulista. “Tam-
bém trabalho junto com o Manoel nas estratégias 
importantes do segmento junto à Prefeitura, mu-
nicípio e Estado. Temos discutido muitos assuntos 
desse quesito, e acho que nesse ponto posso aju-
dar bastante a entidade”, diz o diretor, que é autor 
de um estudo sobre plataformas logísticas que 
tem sido de grande valia para as sugestões que o  
SETCESP entregou à Prefeitura.

Celso defende o perfil de prestação de serviços e 
de apoio aos associados que o SETCESP sempre teve 
e destaca as frentes de trabalho da entidade: “O SE-
TCESP trabalha muito forte no combate ao roubo de 
cargas e na parte tributária, principalmente na parte 
de créditos, que ainda é muito tímida no nosso seg-
mento. As causas trabalhistas também são um tema 
muito debatido no SETCESP, no sentido de orientar, 
de dar suporte aos associados. E é isso o que o em-
presário quer, ele quer auxílio, quer apoio nessas 
questões tributárias, trabalhistas, no desenvolvi-
mento de mão de obra, que representa uma gran-
de carência da nossa atividade. Temos que acreditar, 
temos que trabalhar muito para poder buscar resul-
tados mais positivos. O SETCESP pode dar todo o 
apoio necessário. Vamos continuar trabalhando para 
buscar o resultado que precisamos”, diz Celso.

Celso Rodrigues Salgueiro Filho empresta seu 
perfil de planejador estratégico e de forte atua-
ção junto à indústria à nova diretoria do SETCESP 
para trabalhar os problemas do transporte

DIRETORIA ESTATUTÁRIA

Job: iveco-2013 -- Empresa: Leo Burnett -- Arquivo: 27449-009-Iveco-AnStralis-Sustentacao2013-210x280_pag001.pdf
Registro: 113811 -- Data: 11:24:02 03/04/2013
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O

VICE-PRESIDEnTE DE 
nOME FORTE

DIRETORIA ESTATUTÁRIA

O vice-presidente Roberto Granero é um dos di-
retores que auxiliam a atual gestão do SETCESP na 
reformulação dos trabalhos da entidade e na busca 
pela resolução dos principais problemas do trans-
porte de cargas. Granero está nas entidades de clas-
se do setor como diretor há cerca de vinte anos e 
sua origem no transporte está ligada à tradicional 
empresa que iniciou as operações e ganhou fama 
como prestadora de serviços de transporte de mu-
danças, há 46 anos.

Atualmente, Granero ajuda a diretoria do  
SETCESP nos assuntos ligados aos tributos e dá 
como exemplo de assunto mais recente a desone-
ração da folha de pagamento do setor. “Também 
estamos vendo com o governo de São Paulo a pos-
sibilidade de a gente ter algumas negociações que 
aliviam um pouco a carga tributária estadual, princi-
palmente na linha de crédito. O SETCESP está traba-
lhando fortemente em muitos assuntos envolvendo 

tributos. Esta é uma marca desta nova administra-
ção do presidente Manoel”, conta Roberto Granero.

O diretor comemora as boas iniciativas da nova 
gestão do SETCESP e acredita na força dos jovens 
diretores para trazer os resultados que os trans-
portadores precisam. “Existe uma perspectiva ex-
tremamente otimista e boa, mesmo porque, com a 
entrada do pessoal da COMJOVEM, surgiram novas 
perspectivas e ideias para a atuação do SETCESP. 
Acredito que vamos ter várias frentes de trabalho, e 
que já estão sendo estudadas, como por exemplo a 
compra de bens e equipamentos, o que é uma nova 
estratégia da diretoria executiva e que acho algo 
muito positivo. Vejo também um trabalho muito 
forte na área de segurança, então teremos uma me-
lhoria nesse sentido, a partir da aproximação com a 
polícia. O panorama é otimista”, comenta Granero.

Para o empresário, o dia a dia do transporte traz 
uma grande complexidade de assuntos para as 
empresas e o Sindicato tem muito a contribuir. Ele 
acredita que o setor está em uma direção interes-
sante, em um bom momento para a realização dos 
trabalhos relacionados à carga tributária e aos ou-
tros temas vitais para o transporte. Como os outros 
diretores do SETCESP, Granero também conclama os 
associados para participar cada vez mais do dia a dia 
do Sindicato e dar sua contribuição.

“O associado deve olhar mais detalhadamente 
esse trabalho que está sendo realizado na gestão. 
Ele deve participar mais das reuniões, das comis-
sões, para que possa opinar e acrescentar ao setor. 
O Sindicato está completamente aberto para rece-
bê-lo. Isso facilita o trabalho da diretoria como um 
todo”, diz o vice-presidente do SETCESP.

Roberto Granero é vice-presidente da atual 
gestão do SETCESP e ajuda a entidade nas ques-
tões tributárias e nos assuntos ligados à opera-
ção logística e à especialidade de transporte de 
mudanças
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O

SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO

O presidente do SETCESP, Manoel Sousa Lima 
Jr., participou de uma reunião com Carlos Frederico 
Zimmermann Neto, superintendente Regional do 
Trabalho no Estado de São Paulo.

Em pauta, o representante dos transportadores 
explicou para o superintendente as dificuldades do 
setor de transportes no cumprimento à Lei de Co-
tas para os deficientes e à Lei do Jovem Aprendiz. 
“Estas normas não podem alcançar os motoristas e 
as tripulações externas. O Código de Trânsito Brasi-
leiro não permite que haja profissionais do volante 
portadores de necessidades especiais, muito me-
nos condutores não habilitados. Ao tirar a CNH, o 
motorista passa à categoria profissional, deixando 

SETCESP pede ao Ministério do Trabalho 
exclusão do motorista da lei de cotas
Manoel Sousa Lima Jr. esteve com Carlos Frederico Zimmermann Neto para tratar do papel do setor de 
transportes em relação ao cumprimento da Lei de Cotas para deficientes e da Lei do Jovem Aprendiz

À esquerda, o superintendente Regional do Trabalho no 
Estado de São Paulo, Carlos Frederico Zimmermann Neto, e, 
à direita, o presidente do SETCESP, Manoel Sousa Lima Jr.

de ser aprendiz, não havendo espaço para esta lei”, 
explica o presidente Manoel.

Segundo ele, a receptividade do superintendente 
aos argumentos do transporte foi boa e ele assumiu 
o compromisso de convidar os representantes do se-
tor para uma comissão interna na Superintendência, 
para definir a possibilidade de exclusão dos motoris-
tas da contagem da Lei de Cotas e do Aprendiz. Além 
disso, o superintendente vai verificar junto aos presi-
dentes dos TRTs de São Paulo e Campinas o seu en-
tendimento sobre esta matéria para seguir esta ten-
dência, além de estudar, junto à assessoria jurídica, a 
edição de uma norma que exclua o motorista destas 
leis, já que o Código de Trânsito impede sua eficácia.
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TREINAMENTO

Treinamento SETCESP - Cursos do mês de maio Treinamento SETCESP - Cursos do mês de junho

Informações e inscrições:
treinamento@setcesp.org.br  -  11 - 2632-1088
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29/06/2013

Formação de 
Gerentes e 

Líderes
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COFINS, IRPJ e 
CSLL no TRC

24 a 26/06/2013

Interpretação 
dos Requisitos 
da Norma ISO 

9001:2008

29/06/2013



38 | Revista SETCESP - maio 2013 Revista SETCESP - maio 2013 | 39

O

CARGA TRIBUTÁRIA
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O governo federal publicou em 4 de abril, em edi-
ção extra do Diário Oficial da União, a Medida Provi-
sória nº 612 que contempla o setor de transporte 
rodoviário de cargas com a desoneração da folha de 
pagamentos. A mudança ocorre um dia após a publi-
cação da Lei 12.794/2013, que havia vetado os benefí-
cios conquistados pela MP 582/2012, já aprovada pelo 
Congresso Nacional.

Com a medida, que passa a vigorar em 1º de janeiro 
de 2014, as empresas de transporte rodoviário de cargas 
passam a recolher 1% do faturamento sobre o valor da 
receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os des-
contos incondicionais concedidos. O benefício se dá pela 
substituição de uma contribuição de 20% sobre a folha 
de pagamento das empresas, feita ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). A MP ainda estabelece o prazo 
de vigência, até 31 de dezembro de 2014.

“Esta é a conquista de uma bandeira do SETCESP e 
de todo o setor de transporte de cargas. Com esta me-
dida, que beneficia a maioria das empresas, as transpor-
tadoras terão a possibilidade de mais fôlego na contra-
tação de trabalhadores, além de sentirem um incentivo 
do governo, que ajuda o setor a investir mais”, comenta 
o presidente do SETCESP, Manoel Sousa Lima Jr.

Segundo Adauto Bentivegna Filho, advogado es-
pecialista em tributos no transporte e assessor da Pre-
sidência do SETCESP, a medida é bem-vinda, mas traz 
algumas características que precisam ser estudadas 
pelas empresas. “A primeira delas é o fato de não ha-
ver opção para as empresas, ou seja, uma vez adota-
do o novo regime, elas não poderão voltar atrás. Ou-
tro aspecto importante é que a medida contempla a 
grande maioria das empresas, como as transportado-
ras de cargas fracionadas. No caso das empresas que 
operam carga lotação ou logística, é necessário fazer 
as contas com cuidado para saber se a contribuição 
não ficará mais cara. O terceiro ponto é que, apesar de 
termos tido esta boa notícia para as empresas, o be-
nefício só será contabilizado a partir do ano que vem”, 
comenta o especialista.

“Vivemos uma economia mundial conturba-
da e isso exige o aumento da competitividade das 
empresas brasileiras, uma redução de custos das 
empresas brasileiras. Em função disso, estamos to-
mando essas medidas”, comentou o ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega.

Medida Provisória inclui o transporte na 
desoneração da folha de pagamentos

 Transporte rodoviário de cargas foi contemplado pela medida de incentivo governamental e empresas poderão 
passar a recolher 1% do do faturamento sobre o valor da receita bruta

O ministro da Fazenda Guido Mantega anunciou as medidas de incentivo ao 
setor produtivo, que contemplaram as empresas de transporte de cargas

“Vivemos uma economia mundial 
conturbada e isso exige o aumen-
to da competitividade das empre-
sas brasileiras, uma redução de 

custos das empresas brasileiras. Em 
função disso, estamos tomando es-
sas medidas”, guido Mantega, ministro da Fazenda.
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A

ASSOCIADO MANTENEDOR

A Metalcar, tradicional fabricante de baús e siders 
para o setor de transporte rodoviário de cargas, vem 
se consolidando no mercado fornecendo ao transpor-
tador produtos fabricados em duralumínio, material 
cada vez mais requisitado no segmento por sua dura-
bilidade e leveza. 

O portfólio da empresa está voltado para aplicações 
tipo furgão. Com isso, a Metalcar produz corrugado na-
tural ou branco, corrugado sobre cabine, anodizado 
branco liso, carroceria carga seca metálica, implemento 
lonado,  além de kits de furgão para semirreboque. 

“Além da resistência e desempenho, nós fabricamos 
o implemento com alumínio pensando no peso do ve-
ículo. E o transportador hoje se preocupa muito com 
isso, por conta do gasto constante com o combustível. 
Ou seja, quanto mais leve for o equipamento aplica-
do, menos combustível será consumido”, explica Aldo 
Corcino, diretor Geral da Metalcar. “Além dessa econo-
mia, também tem a vantagem de um veículo conse-

Metalcar se fortalece com demanda por 
implementos de peso reduzido
Mantenedora do SETCESP fornece ao mercado nacional portfólio com equipamentos de alumínio, material 
considerado mais econômico nas operações de transporte de cargas 

guir transportar um pouco mais de carga por viagem, 
aumentando assim a rentabilidade do transportador” 
ressalta Corcino.

A empresa também atua com serviços de reforma 
de estrutura, revestimento e aplicação de acessórios, 
além de também disponibilizar Alongamento ou en-
curtamento de chassi executados com deslocamento 
da suspensão e sem cortes na longarina.

Com mais de 20 anos de atuação, a companhia 
está localizada no município de Guarulhos. Atualmen-
te, a unidade fabril de cerca de 25 mil metros quadra-
dos produz mensalmente de 180 a 200 equipamentos, 
e conta com 120 colaboradores. De acordo com a fa-
bricante, estima-se que haja aproximadamente 20 mil 
equipamentos Metalcar instalados em veículos em 
todo o Brasil. 

A Metalcar é associada mantenedora do SETCESP e 
apoia diretamente as principais questões voltadas ao 
segmento do transporte de cargas. 
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P

COMJOVEM NACIONAL

EXPERIÊNCIA DE GENTE GRANDE, 

COM IMAGINAÇÃO DE CRIANÇA.

Julio Fernandes / Agência Full Time

Pelo terceiro ano consecutivo, os coordenadores e vices 
dos núcleos regionais da COMJOVEM participaram, na sede 
da Confederação Nacional de Transportes – CNT, em Brasília, 
do III Congresso Técnico COMJOVEM – Olhar Empresarial.  A 
Comissão de Jovens Empresários da NTC&Logística, que hoje 
conta com 26 núcleos no Brasil, reuniu mais de 50 integran-
tes na capital federal para tratar o papel do jovem empresário 
de transportes no cenário político e econômico nacional. 

Durante a abertura do Congresso, estiveram presentes à 
mesa o presidente da NTC&Logística, Flávio Benatti, o vice-
presidente da NTC e presidente da Fenatac, José Hélio Fer-
nandes, o coordenador da ComJovem Nacional, Baldomero 
Neto, o diretor adjunto de Comunicação da NTC para jovens 
empresários, André Ferreria, o diretor de Relações com o Mer-
cado da NTC para jovens empresários, Roberto Mira Júnior, o 
diretor adjunto de Relações Institucionais da NTC para jovens 
empresários, Tayguara Helou, e as vice-coordenadoras da 
ComJovem Nacional, Ana Carolina Jarrouge e Roberta Fiorot.

Baldomero Neto aproveitou o momento para apresentar 
oficialmente os coordenadores do novo núcleo da ComJo-
vem em Ponta Grossa (PR), Ricardo Barbosa, como coordena-
dor, e Fernanda Buriti, como vice. O presidente da NTC, Flávio 
Benatti, lembrou do atual momento do transporte no cená-
rio brasileiro e enfatizou aos jovens que “hoje o setor vive um 
momento único, e vocês são as pessoas certas, na hora cer-
ta e no local certo”. Benatti também ressaltou que apesar do 
evento ser voltado apenas aos coordenadores e vices de cada 
núcleo, a ComJovem hoje conta com mais de 600 jovens em-
presários integrados por todo o país e vem apresentando 
excelentes resultados dentro de seus núcleos e em âmbito 
nacional.

A primeira palestra do Congresso Técnico tratou o “Pro-
grama de Bolsa de Estudos para o Transporte Rodoviário de 
Cargas”, onde a diretora do instituto de desenvolvimento do 
transporte – IDT, Lucimar Coutinho apresentou a Escola do 
Transporte do Sest Senat, que prepara profissionais a nível 
executivo.

O principal objetivo da escola é a formação de pessoas 
visando a ampliação e consolidação da competitividade na-
cional e internacional do setor, além de fortalecer a gestão 
empresarial do transporte em todos os seus modais, como 
aéreo, marítimo, ferroviário e rodoviário. O programa con-
templa tanto formação Lato Sensu como Stricto Sensu, além 
de um Núcleo de Inteligência do Transporte.

Lucimar também informou aos participantes que está em 

Empresários se reúnem no III Congresso 
Técnico da COMJOVEM nacional
Evento reuniu mais de 50 integrantes em Brasília para debater aspectos vitais para o transporte rodoviário
de cargas e a logística

andamento uma parceria com a Fundação Dom Cabral, para 
cursos de MBA com foco na gestão de empresas de transpor-
te. E lembrou que todos os alunos da Escola do Transporte 
devem estar vinculados a uma empresa do setor.

Durante a segunda palestra, a assessora parlamentar 
da CNT, Lívia Pinheiro, abordou a “Rotina de Tramitação de 
Projetos de Lei no Congresso Nacional”. O papel do Senado 
também foi abordado durante a palestra, assim como suas 
comissões e particularidades. Os presentes tiveram a oportu-
nidade de acompanhar o histórico do Projeto de Lei 99/2007, 
que resultou na Lei 12.619, que regulamenta a profissão de 
motorista. Durante o período de perguntas e respostas, o 
vice-presidente da NTC, José Hélio Fernandes, salientou a 
importância do tema e do conhecimento de todo o proces-
so pelos jovens empresários. “Os empresários do nosso se-
tor precisam entender com profundidade todos os trâmites 
pelos quais um projeto de lei passa para se envolverem cada 
vez mais nas esferas políticas do país”, finalizou.

A terceira e última palestra teve como principal assun-
to o “Cenário e as Perspectivas Macroeconômicas”, com Alex 
Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Também pro-
fessor e consultor, Alex mostrou gráficos do Produto Inter-
no Bruto – PIB – do Brasil e explicou o contexto histórico do 
país dentro da economia global. “O Brasil está com uma es-
tabilidade monetária ainda em construção e, conforme vai se 
estabilizando, torna-se mais atrativo para investidores inter-
nacionais, mas é um processo que leva tempo”, salientou o 
economista. Fonte: NTC&Logística
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A

INFRAESTRUTURA

A questão do aprimoramento da infraestru-
tura do Porto de Santos permanece sendo uma 
incógnita quando é levada em consideração a 
perspectiva dos transportadores. A cada ano as 
safras batem recordes de movimentação, porém 
pouco se investe na recepção da mercadoria e 
na fluidez do escoamento.

Sabendo da importância da unidade portuá-
ria e de seu peso na condução da economia que 
entra e sai do País, a fundamental transição do 
modal rodoviário para o marítimo ainda está 
longe de ser a ideal, e a deficiência atinge dire-
tamente desde o produtor até o consumidor. 

Apesar de haver variações, em média, mais 
de 15 mil caminhões circulam na região do ter-
minal portuário diariamente. 

Em março, durante a safra de grãos, a média 
mensal chegou a ser de 20 mil por dia. No perí-
odo, a fila de caminhões chegou a 34 quilôme-
tros e 12 horas de duração, o que resultou no 
número mais alto registrado pelas autoridades 
portuárias. Com a demora exces siva há o ris-
co de muitos pedidos serem abortados mesmo 
com o caminhão em operação. Uma empresa da 
China, a maior compradora de soja, decidiu can-
celar um pedido de dois milhões de toneladas 
no produto por conta do atraso na entrega re-
corrente à fila registrada em março.

Com os veículos chegando incessantemente, 
o Porto de Santos sofre com a crônica falta de 

PORTO DE 
SAnTOS SOFRE 
COM EnTRAVES
Safra recorde e filas quilomêtricas no acesso aos terminais evidenciaram a falta de capacidade operacional 
do Porto de Santos, principal porta de escoamento da produção nacional

espaço para os caminhoneiros estacionarem até 
obterem a liberação para entrar nos terminais. 

Dois pátios onde os motoristas poderiam 
parar estão em Cubatão (SP), que juntos têm 
capacidade para pouco mais de 1.500 veículos 
por dia. Por outro lado, sem ter onde estacionar 
adequadamente, os outros mais de 14 mil per-
manecem parados nas rodovias de maneira in-
devida.

Para amenizar o desconforto e o perigo no 
qual os transportadores permanecem expostos, 
a Codesp (Companhia Docas do Estado de São 
Paulo) conseguiu do Governo Federal mais duas 
áreas para estacionamento. Uma está localizada 
no bairro Alemoa, que depois de concluída deve 
atender 600 veículos. A outra fica na Avenida 
Mário Covas, porém carece de reformas. 

Mobilidade

Em relação à mobilidade local, a região ob-
viamente carece de uma série de intervenções 
urgentes. E o plano de enfatizar no aspecto da 
fluidez aos poucos começa a ser colocado em 
prática. Por exemplo, neste mês de maio, no 
Guarujá, foi inaugurado o viaduto da Avenida 
Perimetral da Margem Esquerda do Porto de 
Santos. O elevado foi desenvolvido para suprir 
uma expectativa de recuperar aproximadamen-
te cinco horas diárias perdidas no gargalo rodo-

ferroviário no acesso à região portuária do mu-
nicípio.

Por outro lado, os procedimentos burocráti-
cos como o processo de licitação, contratação e 
aprovação de órgãos governamentais dificulta 
a agilidade nas ações. E por isso, somente em 
2015 poderá haver uma melhoria de fato robus-
ta na infraestrutura local.

A prefeitura de Santos pretende tirar do pa-
pel um projeto totalmente voltado ao porto, e 
que está orçado com o custo inicial de R$ 240 
milhões. Nele estão previstas a construção de 
uma ponte entre os bairros Jardim São Manoel 
e Bom Retiro, além de dois viadutos, um ligan-
do a Anchieta com a Avenida Nossa Senhora de 
Fátima e out ro ligando a rodovia à Rua Martins 
Fontes.

Ainda existem outras alterações viárias pre-
vistas, mas para serem realizadas em etapas 
posteriores. O custo previsto para as próximas 
fases é de aproximadamente R$ 360 milhões. 

Frota sucateada

Além da fluidez, outro tópico bastante deba-
tido é a idade da frota que desce a serra e circula 
pe las ruas no entorno do terminal. 

Segundo dados da ANTT (Agência Nacional 
de Transportes Terrestres), a idade média da frota 
de caminhões no Brasil é de 18,8 anos (incluindo 

caminhão simples e caminhão trator). Entre os 
autônomos, a idade média sobe para 23,5 anos. 
As empresas têm a frota mais jovem, com média 
de idade de 11,5 anos, já os veículos das coope-
rativas têm em média 16,5 anos.

Já de acordo com o Detran-SP (Departamen-
to Estadual de Trânsito de São Paulo), cerca de 
30% dos 610 mil caminhões registrados junto ao 
órgão têm mais de 30 anos e não respeitam as 
regras de redução de emissões, prejudicando a 
qualidade do ar, o trânsito e a vida dos profissio-
nais do setor.

Para retirar de circulação o caminhão sucate-
ado e consequentemente melhorar os níveis de 
poluição na região do porto, o governo de São 
Paulo promoveu o Projeto Renova SP. A partir do 
programa, os novos veículos podem ser financia-
dos com juros zero, subsidiados pelo governo.

A medida que propõe substituir caminhões 
com idade superior a 30 anos tem como meta a 
substituição de cerca de mil caminhões velhos, 
que serão enviados a uma empresa recicladora 
credenciada pela Cetesb. Já os novos veículos fi-
nanciados devem estar inseridos no Proconve P7 
(Programa de Controle de Poluição do Ar por Veí-
culos Automotores).

Para ingressar ao programa, o transportador 
precisa morar nas cidades portuárias da Baixada 
Santista e comprovar prestação de serviços no 
Porto de Santos.
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15 mil 
caminhões
circulam na região do terminal 
portuário diariamente

Quantidade de caminhões que circulam diariamente

Obras Movimentação 

EspaçoFrota Filas

Pátio

Obras de mobilidade 
previstas para 2015

O Porto de Santos mo-
vimentou, em 2012, um 
total de 
104.543.783 t

14 mil permanecem 
parados nas rodovias 
de maneira indevida

A idade média de 
caminhões de autônomos 
é de 23,5 anos

Em março, a fila de cami-
nhões chegou a 34 km 
e 12h de duração para 
descarregamento

Pátios localizados em 
Cubatão têm capacida-
de para pouco mais de 
1.500 veículos

GARGALOS NO PORTO DE SANTOS

INFOGRÁFICO: Fernanda de Campos
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No mercado de transportes e logística, 
a PRAJNA tem a solução na medida 

certa para as suas necessidades

NOSSOS DIFERENCIAIS:

- Atendimento em todo Brasil.

- Agendamento de exames ON LINE – agilidade nas admissões 
e demissões.

- Software 100% WEB – Acesso às informações de qualquer  
lugar do mundo

- Digitalização de PRONTUÁRIOS MÉDICOS, facilitando a  
localização de ASO´s quando necessário.

- Médicos e Engenheiros especialistas em Peritagem Judicial.

- Gerenciamento do FAP- Fator Acidentário Previdenciário.

“Somente no setor de Logística – Transporte, atendemos mais 
de 10.000  colaboradores em todo Brasil, somando aos 300.000  
colaboradores atendidos em todos os segmentos pelo Brasil”.
Ao longo de nossos 10 anos de atuação na área de Medicina e  
Segurança do Trabalho desenvolvemos Know-how para atender de 
forma específica as necessidades do setor de Logística e Transpor-
te, e trabalhamos com intuito de oferecer soluções para que o seu  
Departamento Pessoal/ RH foquem seus esforços principalmente 
aos interesses de sua empresa. “

NOSSOS PRODUTOS:

- Central de Saúde para Motoristas (CSM): A Prajna se preocupa 
com a saúde dos profissionais do transporte e apoia iniciativas 
para monitorar e ajudar caminhoneiros e outros trabalhadores 
a ter mais qualidade de vida e hábitos mais saudáveis.

- Os clientes Prajna têm acesso ao programa Estrada para a 
Saúde, uma blitz da saúde realizada em diversas rodovias 
paulistas com acompanhamento contínuo para carreteiros,  
exames médicos, tratamento odontológico, entre outros.

- Somente em 2010, o programa realizou mais de 15 mil  
atendimentos, que demonstraram, por meio dos resultados, 
que os motoristas de caminhão precisam estar alerta em  
relação à saúde, principalmente em relação a problemas 
como sedentarismo, obesidade e triglicérides alterado.

R. Severino Araújo de Lima, 95 - Freguesia do Ó
CEP: 02927-040 - São Paulo - SP

Tel: (11) 4508-2332 - contato@prajnas.com.br
www.prajnas.com.br

OO MIRA Transportes, empresa associada ao 
SETCESP, dá exemplo de preservação dos re-
cursos naturais em sua sede na Vila Guilherme, 
em São Paulo. A transportadora, que tradicio-
nalmente adota ações de sustentabilidade am-
biental, como a manutenção regular de sua 
frota, com emissão mínima de gases poluentes, 
inovou no final do ano passado com a distribui-
ção de cinco mil mudas de ipê-amarelo para os 
clientes, colaboradores e parceiros, ratificando 
sua preocupação com as questões ecológicas.

A novidade agora é a instalação de um siste-
ma de tratamento de água na matriz da empre-
sa, que permitirá uma economia de até 70% no 
consumo. “A água utilizada para a lavagem dos 
veículos será tratada e poderá ser reutilizada 
depois. Estamos dando o exemplo, na certeza 
de que a preservação de um bem tão importan-
te como a água é o caminho para que não so-
framos com a falta deste recurso em um futuro 
próximo”, conta Roberto Mira, presidente do 
MIRA Transportes.

A estação tem capacidade para processar até 
60 metros cúbicos de água por dia e utiliza um 
processo físico-químico para a purificação. De 

MIRA TRAnSPORTES Dá ExEMPlO 
DE ECOnOMIA DE ágUA

Empresa conta com Estação de Tratamento para gerar uma economia de até 70% no consumo de água. 
Para a transportadora, que dá exemplo de preservação, o valioso líquido é o símbolo da sustentabilidade

acordo com o fabricante do sistema, o processo 
está dividido em seis etapas, a começar pela se-
paração da água, do óleo e dos resíduos sólidos 
suspensos e sedimentares.

Por meio da adição de produtos como o clo-
ro, o sulfato de alumínio e o aluminato de só-
dio, a água é homogeneizada e as partículas 
de sujeira transformadas em partes maiores. 
Após a separação e a homogeneização, o sis-
tema promove a oxigenação da água por meio 
do bombeamento. “Depois de limpa, a água 
fica descansando por quatro horas. Os resíduos 
sólidos, como o lodo, são enviados ao leito de 
secagem, para desidratação e descarte seguro”, 
diz o fabricante.

“Atitudes sustentáveis são palavra de ordem 
no MIRA. Desde o cuidado com as cargas e os 
veículos até o trato com nossos descartes e com 
a água que utilizamos para manter nossa frota 
limpa, tudo passa por processos de qualidade. 
Somos uma empresa preocupada não só com a 
operação e com o atendimento aos clientes da 
melhor forma, mas também com a comunidade 
e o ambiente em que estamos inseridos. Isso é 
ser responsável”, finaliza Roberto Mira.
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VISITAS MANTENEDORES

PRESIDEnTE DO  
SETCESP VISITA 
ASSOCIADOS  

MAnTEnEDORES
Manoel Sousa Lima Jr. e seus diretores prestigiam os associados mantenedores e ressaltam a importância destes 
parceiros para o Sindicato e para os rumos dos trabalhos em prol do transporte rodoviário de cargas. Confira algu-
mas das visitas realizadas em abril e maio:

SCANIA

O presidente do SETCESP, Manoel Sousa Lima Jr., acom-
panhado da diretora Ana Carolina Ferreira Jarrouge e do 
assessor Adauto Bentivegna Filho, realizou no dia 11 de 
abril uma visita à fábrica da Scania, associada mantene-
dora do Sindicato, em São Bernardo do Campo, no ABC 
Paulista. Os representantes do SETCESP foram recebidos 
pela diretoria e profissionais da montadora, que propor-
cionaram um test drive e uma visita à linha de monta-
gem da fábrica, onde se puderam conhecer alguns pro-
cessos de fabricação dos caminhões.
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PAMCARY

O SETCESP recebeu em março a visita dos representan-
tes da Pamcary, empresa associada mantenedora da 
entidade especializada em seguros e gerenciamento de 
risco. Participaram da visita ao presidente Manoel Sousa 
Lima Jr. os diretores da Pamcary Ricardo Miranda, Jorge 
Miranda e Marcos Gigli.

IVECO

O presidente do SETCESP, Manoel Sousa Lima Jr., e três 
membros da Diretoria Executiva da entidade, Tayguara 
Helou, Ana Carolina Ferreira Jarrouge e André Ferreira, 
acompanhados do assessor da Presidência do Sindicato, 
Adauto Bentivegna Filho, formaram o grupo que reali-
zou em março uma visita à fábrica da fabricante de ca-
minhões Iveco, associada mantenedora do SETCESP. O 
grupo do SETCESP foi recebido por Alcides Cavalcanti, 
diretor de Vendas e Marketing; Ricardo Motta, gerente 
de Marketing; Márcia Borba, coordenadora de Parcerias 
Estratégicas; Vitor Americano, Business Development 
Latin America e Felipe Pedrosa, Business Development.

MERCEDES-BENZ

O presidente Manoel Sousa Lima Jr. realizou no fim de 
março uma reunião com o diretor de Comunicação da 
Mercedes-Benz, associada mantenedora do SETCESP, 
Mário Laffitte, e sua equipe, formada por Júlia Lima e 
Ana Carolina Silvestre da Costa. O objetivo da reunião, 
de acordo com o presidente, foi estabelecer laços mais 
estreitos com a área de comunicação da associada man-
tenedora, além de debater sobre a grade de eventos 
2013 do SETCESP.

VISITAS MANTENEDORES
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OOcorreu no início de maio em Brasília o XIII 
Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário 
de Cargas, promovido pela Comissão de Viação 
e Transportes da Câmara dos Deputados e idea-
lizado pela NTC&Logística. O primeiro painel do 
Seminário tratou a Lei do Motorista, e teve como 
presidente da mesa e moderador o deputado 
Mauro Lopes, membro da comissão.

Entre os palestrantes convidados, o procu-
rador do Ministério Público do Trabalho – MPT, 
Paulo Douglas, enfatizou a presença de grandes 
autoridades e “representantes de todos os seg-
mentos que são de extrema importância para 
este debate”, e lembrou que “não é a primeira 
nem a segunda vez que nos reunimos para dis-

O primeiro painel do XIII Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas teve a Lei 12.619 
como tema principal

Julio Fernandes / Agência Full Time

CONGRESSO NACIONAL

lEI DO 
MOTORISTA PAUTA 
DEBATES nO xIII 
SEMInáRIO 
BRASIlEIRO DO 
TRC

cutir uma norma que vem para regularizar uma 
profissão que hoje registra 23 mortes ao dia no 
país”.

Segundo o procurador, a justificativa de que 
a lei aumenta o custo Brasil não tem validade, 
pois anualmente são gastos R$ 40 bilhões com 
mortos e feridos em acidentes em rodovias. 
“30% do valor do frete são custos ocultos, que 
estão inclusos sem nem mesmo o próprio trans-
portador se dar conta”, salientou Paulo Douglas, 
que finalizou ao dizer que o objetivo é “manter 
o espírito da norma e também melhorá-la e, se 
conseguirmos seguir esta premissa, todos saire-
mos ganhando”. 

O auditor fiscal do Ministério do Trabalho em 

Uruguaiana (RS), Jorge André Borges de Souza, 
abordou a situação precária das condições dos 
motoristas de caminhão parados nas rodovias 
do Rio Grande do Sul, em 2011, onde a grande 
maioria mal conseguia preencher uma planilha 
de dados devido ao cansaço e, em alguns ca-
sos, resultante de doping com remédios e dro-
gas utilizados para se manter em alerta.

O grande número de mortes de motoris-
tas foi outro tópico apresentado pelo auditor. 
“Mesmo nove meses após a implantação da 
Lei 12.619 a grande maioria das empresas de 
transportes permanecem descumprindo a lei, 
apesar do passivo trabalhista que estão acu-
mulando. Porém, mais de 90% das empresas 
autuadas pelo Ministério, após receberem a 
multa, conseguem se regularizar.  Sendo assim,  
o que falta mesmo é comprometimento, pois 
se algumas cumprem, todas podem conseguir, 
ninguém faz mágica”, afirmou Borges de Souza.  

Jornada de trabalho

 Segundo dados da CNT, a jornada média de 
direção diária de um motorista até 2011 era de 
14,6 horas, de acordo com o secretário geral 

da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Transportes Terrestre – CNTTT, Jaime Bueno 
Aguiar. A mesma pesquisa, segundo ele, afirma 
que mais de 10% dos motoristas dirigiam por 
24 horas contínuas e mostra que o excesso de 
horas extras leva um motorista a ter 60% a mais 
de chances de desenvolver doenças cardíacas.

 Aguiar aprofundou-se nos principais causa-
dores dos acidentes, que são 18% causados por 
fadiga do motorista e 48% pelo sono. Segun-
do ele, cada acidente com morte custa R$ 566 
mil ao país, e um acidente com feridos custa R$ 
116 mil. Ressaltou também que o que encarece 
o transporte não é a lei, e sim a falta de infra-
estrutura no país. Foram apresentadas matérias 
de jornais e sites onde abordavam a precarie-
dade de algumas estradas responsáveis pelo 
escoamento da safra.

Representante da CNA

O primeiro debatedor do painel mostrou vi-
talidade aos seus 82 anos. José Ramos Torres de 
Melo Filho, vice-presidente diretor da Confede-
ração Nacional da Agricultura – CNA, criticou 
com veemência a ausência de infraestrutura 
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logística no país. Durante sua explanação, tra-
tou principalmente a falta de infraestrutura em 
todo território nacional e comparou imagens da 
Rodovia Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São 
Paulo, com a BR-163 que não é nem asfaltada. “A 
falta de operacionalidade prejudica o empresá-
rio empreendedor, e se não houver união entre 
governo e iniciativa privada o Brasil não chegará 
aonde eu um dia sonhei que ele chegaria”, fina-
lizou José Ramos, que foi aplaudido de pé pela 
plateia.

O diretor técnico da Associação Nacional dos 
Usuários do Transporte de Cargas – ANUT, Rena-
to Voltaire Barbosa Araújo, falou em nome dos 
embarcadores e afirmou que não defende frete 
barato, “defendo uma logística efetiva e compe-
titiva, para que o transporte funcione dentro de 
regras estáveis que não gerem passivos traba-
lhistas”. Araújo explicou que concorda que a lei 
precisa sofrer alterações, porém salienta que to-
dos os atores precisam se posicionar para isso.

Especialista no assunto

O último debatedor do painel, Marcos Auré-
lio Ribeiro, diretor jurídico da NTC&Logística, se 
posicionou em relação a todas as opiniões apre-
sentadas no período da manhã, e lembrou que a 
lei precisa assegurar a isonomia entre os traba-
lhadores autônomos e empregados.

 Sobre a precariedade das estradas impossibi-
litar o cumprimento da legislação, Marcos Auré-
lio foi direto: “A lei é clara, quando um motorista 
encontra uma situação completamente adversa, 
não há limite de horas extras, visto que o mes-
mo pode dirigir o tempo necessário para sair da 
situação de risco”. Porém ele ressaltou que estes 
são casos extremos e para outros casos há ainda 
a possibilidade de acerto com os trabalhadores 
em assembleias coletivas.  “Se por acaso alguma 
regra não está clara, então vamos redigir a lei, 
mas nunca suspendê-la”, lembrou.

O diretor da NTC citou alguns vetos que o 
Governo fez à Lei 12.619, explicou que na sua 
opinião não adianta colocar na lei um artigo 
que seja de obrigatoriedade do Governo, por 
que ele não irá fazer nada. “A presidente Dilma 
vetou o artigo que tratava a inclusão de pontos 
de parada nas novas licitações de rodovias com 
a justificativa que aumentaria o pedágio. Mas se 
é para salvar uma vida, o cidadão e o empresá-
rio estão dispostos a pagar o preço que for”, fi-
nalizou Marcos Aurélio.

O membro do Conselho de Relações do Tra-
balho e Desenvolvimento Tecnológico da Confe-
deração Nacional da Indústria – CNI, Adauto Du-
arte, também se manifestou sobre o tema.

Julio Fernandes / Agência Full Time

O presidente da União Nacional dos Caminhoneiros, José Araújo “China” da 
Silva, foi um dos congressistas do painel que tratou da Lei 12.619

O advogado especialista, assessor Jurídico do SETCESP e da NTC&Logística, 
Dr. Marcos Aurélio Ribeiro, faz sua apresentação no evento realizado em 

Brasília (DF)

CONGRESSO NACIONAL
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Software (SaaS)  |  Tecnologia  |  Serviços

0800 70 98 100
www.totvs.com

/totvs

Entregar mais eficiência. Se este é o caminho  
da sua empresa no futuro, conte com a TOTVS  

para chegar cada vez mais longe. Afinal, nossas 
soluções de nova geração em software, tecnologia, 

infraestrutura e serviços são o que você precisa  
para transformar a gestão do seu negócio. 

Novos desafios pedem novas soluções. 

Ligue e agende uma visita com os nossos consultores.

Fenômeno de norte 
a sul do Brasil.

Automação de processos e gestão integrada para 
otimizar a produtividade e transformar seu negócio.
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PRODUTOS PERIGOSOS

A Diretoria de Especialidade de Meio Ambiente 
e Transporte de Produtos Perigosos do SETCESP re-
alizou em março um Café da Manhã com a presença 
de associados, representantes de entidades de clas-
se e profissionais técnicos para debater aspectos 
relacionados à gestão ambiental do transporte e às 
regras para as operações com produtos perigosos.

A primeira palestra, sobre gestão ambiental, 
foi proferida pela engenheira especialista Patrícia 
Boson, profissional com experiência em gestão e 
manejo de recursos hídricos e ambientais, temas 
de grande aderência com as propostas da Diretoria 
Adjunta.

Em seguida, o grupo comandado pelo diretor 

Diretoria realiza Café da Manhã sobre 
Transporte de Produtos Perigosos
Diretoria de Especialidade de Meio Ambiente e Transporte de Produtos Perigosos do SETCESP realizou encontro 
para debater a gestão ambiental e as regras para a atividade

Adjunto Thiago Budni recebeu o presidente da AB-
TLP (Associação Brasileira de Transportes e Logís-
tica de Produtos Perigosos), Paulo de Tarso, para 
uma apresentação sobre o tema Licença do Ibama 
X Licença Estadual. Em sua palestra, Paulo apontou 
os principais tópicos de debate acerca das licenças, 
os prós e contras e a burocracia para a obtenção 
dos documentos.

Ao final do evento, a Diretoria recebeu o dire-
tor de Redação da Motorpress Brasil, Marcos Vilella, 
que publica a revista Transporte Mundial, para uma 
explanação sobre o Prêmio Transporte Responsável 
2013, uma iniciativa da editora com apoio institu-
cional do SETCESP.
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Prontos para atender às necessidades 
dos clientes nas mais diversas aplicações, 
os caminhões Scania apresentam motores 
de 9, 13 e 16 litros, todos com o maior 
torque do mercado.

Os desafi os do setor de transporte podem
ser superados facilmente com o amplo 
portfólio de soluções oferecido pela Scania. 

Faz diferença ser Scania.
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Caminhões Scania. 
Desafi os vencidos com mais força 
e maior economia de combustível.
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COMJOVEM

Executivo proferiu palestra sobre a importância da aferição das cargas como um diferencial no negócio de 
transportes

A COMJOVEM realizou, em março, uma reunião de 
trabalho com a promoção de uma palestra técnica es-
pecial para os associados do SETCESP. A diretora Ad-
junta da COMJOVEM, Juliana Petri, convidou o diretor 
de Operações da transportadora Braspress, Luiz Carlos 
Lopes, para proferir uma apresentação que teve como 
tema principal a aferição das cargas e seu papel como 
diferencial nos negócios.

Luiz Carlos, especialista em operações de transpor-
te de cargas fracionadas, falou sobre a importância de 
se medir cada dimensão dos volumes, com a cubagem, 
que faz a medição volumétrica das caixas, e a pesagem, 
que verifica a massa dos objetivos.

Segundo o palestrante, a aferição correta das di-
mensões e grandezas dos volumes a serem trans-
portados trazem um grande diferencial para a trans-
portadora, pois permite que se saiba exatamente as 

COMJOVEM RECEBE DIRETOR 
DA BRASPRESS

características operacionais das cargas, para que a 
empresa possa praticar as políticas tarifárias corretas e 
remunerar bem a prestação de serviços.

A Braspress é uma das pioneiras no transporte de 
cargas fracionadas a realizar operações automatizadas 
de processamento, aferição e pesagem dos volumes. A 
transportadora conta com dois grandes sorters de mer-
cadorias, um localizado na matriz, em São Paulo, e ou-
tro na filial do Rio de Janeiro.

“Esta palestra trouxe conteúdo de alto nível para a 
reunião da COMJOVEM e, em nome de toda a diretoria 
do SETCESP, agradeço ao Luiz Carlos e à Braspress pela 
iniciativa de realização da apresentação. Técnicas que 
melhoram a performance e os resultados das transpor-
tadoras são muito importantes para os associados e 
ficamos satisfeitos em poder oferecer este tipo de con-
teúdo”, diz o presidente Manoel Sousa Lima Jr.
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Equipe Ticket Car® 
Corinthians Motorsport.

Só a solução mais completa em gestão 
de frotas te oferece uma redução média 
de 20% em despesas.

Manutenção Ticket Car®

Assistência 24h
Gestão 

de Frotas
Ticket Car® Track 

e Ticket Car®

Track Online

Ticket Car®

Recolha de Nota
Ticket Car®

Carbon Free
Ticket Car®�

Carbon 
Control

Gestão de 
Estabelecimento 

Interno

www.ticketcar.com.br  |  4003-9000*
Tem economia, tem Ticket®.

MULTAS

A marginal do Tietê é apontada como a campeã 
de multas de São Paulo. Os dez radares instalados 
na via emitiram 530.896 infrações em 2012 - uma 
por minuto - ou 53 mil autuações por aparelho, 
quatro vezes mais que a média da cidade. 

Os dados são de um levantamento inédito que 
mostra os endereços onde mais houve autuações 
feitas por fiscalização eletrônica. Entre as dez pri-
meiras do ranking estão vias como Bandeirantes, 
Nove de Julho, Prestes Maia, Santos Dumont e 23 
de Maio. As informações são do jornal O Estado de 
S. Paulo.

O que chama a atenção é a presença, na com-
posição dos locais com o maior número de infra-
ções, de avenidas com extensões bem menores e 
por onde não costumam rodar veículos pesados, 
como a nove de Julho, que tem seis quilômetros 

MARgInAl TIETê REgISTRA 
UMA MUlTA POR MInUTO
Via expressa tem dez radares, que contabilizaram mais de 530 mil autuações em 2012, média de uma por 
minuto

por sentido, e a Prestes Maia, com pouco mais de 
um quilômetro. Na primeira, foram 197.978 mul-
tas, cerca de 16,5 mil por quilômetro. 

Na outra, houve 122.669 ao todo, ou 61,3 mil 
por quilômetro. Para Silvio Médici, presidente da 
Associação Brasileira das Empresas de Engenharia 
de Trânsito (Abeetrans), o que explica é o grande 
fluxo de veículos que passam nesses locais. 

A Prestes Maia, como a Santos Dumont, que 
tem 2,8 quilômetros e onde foram lavradas 
181.735 multas em 2012, compõem o chamado 
Corredor Norte-Sul, muito demandado nos horá-
rios de pico. Segundo ele, fora do centro expandi-
do, há muitas infrações cometidas e que não são 
computadas. No ano passado, das 9.958.646 mul-
tas aplicadas pela CET, a maioria (7.420.276) foi re-
gistrada por radares.
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AA Prefeitura de São Paulo informou que pre-
tende deixar “inteligente” metade dos cruzamen-
tos semaforizados da capital, ampliando a fluidez 
do trânsito em 20%. Dos 6 mil entroncamentos 
viários com faróis da cidade, 3 mil devem ser 
modernizados até setembro de 2015, afirmou o 
secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tat-
to, durante a audiência pública para a criação da 
chamada Central Integrada de Mobilidade Urbana 
(Cimu).

Esse centro terá a função de controlar e geren-
ciar o trânsito e o transporte público paulistanos. 
Os dados serão transmitidos por meio de uma 
rede de mil quilômetros de fibra ótica, conectan-
do semáforos, centros de controle de tráfego de 
área (CTAs) e a Cimu, que ficará em um prédio já 
usado pela Companhia de Engenharia de Tráfego 
(CET) na Rua Bela Cintra, na região central.

Por meio desse sistema, a gestão Fernando Ha-
ddad (PT) espera tornar mais eficiente a interface 
entre a São Paulo Transporte (SPTrans), respon-
sável pela rede de ônibus, e a CET. Com a moder-
nização dos semáforos, por exemplo, os cruza-
mentos poderão se programar por conta própria, 

TRÂNSITO DE SP

PREFEITURA DE SP 
PREPARA CEnTRAl 
DE TRânSITO

Problemas com semáforos 
atrapalham a mobilidade 

da cidade e Prefeitura 
quer transformar vários 
cruzamentos da cidade 

com a instalação de equi-
pamentos inteligentes e à 

prova de falhas

favorecendo os fluxos das vias que estiverem 
mais carregados em determinado momento.

“Há uma avaliação por parte dos técnicos 
da CET que isso pode aumentar em pelo menos 
20% a velocidade na cidade de São Paulo. En-
tão, esse é o ganho para o usuário”, disse Tatto. 
Hoje, só existem 105 cruzamentos “inteligentes”. 
À central também serão conectadas mil câmeras 
digitais, capazes de monitorar melhor o trânsito 
à distância.

Com elas, ambulâncias e bombeiros poderão 
ser acionados e deslocados com maior rapidez 
nos casos de acidentes viários. “Você olha numa 
central o viário, o que está acontecendo e, se tem 
um acidente, é evidente que, de imediato, você 
vai lá e atua. É um monitoramento centralizado e 
integrado”, explicou o secretário.

Em uma fase futura, o Metrô e a Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), con-
trolados pelo governo do Estado, deverão ser 
interligados à Cimu da Prefeitura, tornando 
mais eficiente o acionamento de ônibus da SP-
Trans durante as falhas em linhas do metrô ou 
ferroviárias.

“Você pode dimensionar a quantidade de usu-
ários prejudicados [no Metrô ou na CPTM] e a 
partir daí, já com planejamento, você disponibili-
za a quantidade de ônibus necessária [para aten-
dê-los]”, afirmou Tatto. “Mas isso é uma coisa mais 
de longo prazo. Vamos fazer o dever de casa pri-
meiro que é a integração semafórica centralizada 
e com câmeras.”

O edital para a contratação de tecnologia ne-
cessária à implantação da Cimu deve ser publica-
do no mês que vem. A assinatura do contrato está 
prevista para agosto e o início das obras, que in-
cluem instalação de fibra ótica, em setembro. As 
intervenções devem durar dois anos. Todo o pro-
jeto está orçado em cerca de R$ 300 milhões.

Protocolos - Ao longo da audiência, realizada 
no auditório do Instituto de Previdência do Mu-
nicípio de São Paulo (Iprem), na zona norte, Tatto 
foi interpelado publicamente por representantes 
de empresas nacionais de fabricantes de sistemas 

de controle de tráfego. Eles questionavam o tipo 
de protocolo (mecanismo de troca de informação 
entre os semáforos e as centrais de trânsito) es-
colhido pela Prefeitura para operar a futura rede 
integrada.

Para eles,  a opção pelo protocolo UTMC, 
que é aberto, poderá favorecer indiretamente 
duas empresas estrangeiras,  Siemens e Peek, 
já especializadas nesse tipo de código, ao 
passo que as demais têm programas voltados 
para outros modelos de protocolo – existem 
vários deles no mercado, muitos fechados.

Mas Tatto disse que as empresas nacio-
nais não serão prejudicadas. “Está tendo uma 
corrida tecnológica de eles abrirem o proto-
colo deles e não ser mais fechado. Eu tenho 
uma convicção de que as empresas nacionais, 
neste momento, estão correndo para deixar 
o protocolo aberto. Isso é bom, porque bara-
teia o preço.”
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Indicadores econômicos do setor
O SETCESP informa alguns indicadores econômicos referentes ao mês de fevereiro de 2013.

ÍNDICES DE INFLAÇãO - REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2013

ÍNDICE

IGPM/FGV

INPC/IBGE

IPCA/IBGE

% NO MÊS

0,29

0,52

0,60

% EM 12 MESES

8,29

6,77

6,31

ÍNDICE

IPC/FIPE

INCT-F/NTC

INCT-L/NTC

% NO MÊS

0,22

0,44

1,11

% EM 12 MESES

5,93

9,60

10,13

VARIAÇãO DO ÍNDICE DE EMPREGO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

Região Metropolitana de São Paulo (Fundação SEADE)

Estado de São Paulo (FIPE/IDET)

% NO MÊS (FEV/2013)

2,10

% EM 12 MESES

15,71

COMBUSTÍVEIS - REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2013 – FONTE ANP
COMBUSTÍVEL

DIESEL

GASOLINA

ÁLCOOL

GNV

PrEçO r$ / LiTrO

2,212

2,739

1,869

1,587

 % EM 12 MESES

9,29

4,07

3,72

15,25

PLANILHA DE CUSTOS DOS VEÍCULOS MAIS UTILIZADOS

TIPO DE 
VEÍCULO

C 100 BIZ C/ 
BAú

MB SPRIN-
TER 413 

CDI 2.2 TD 
FURGãO

ACELLO 
VUC 715

MB 710/37 
C/ FURGãO 
DURALUMÍ-

NIO

MB ATEGO 
1315/48 S/ 3º 
EIXO F. DU-
RALUMÍNIO 

- TOCO

MB ATEGO 
1315/48 C/ 3º 

EIXO F. DU-
RALUMÍNIO 

- TRUCK

MB L1620 
C/ 3° EIXO

SCANIA T 330 
4X2 CCL C/ 

SEMIRREB. 3 
EIXOS

QUILOMETRA-
GEM MENSAL

CUSTOS FIXOS 
MENSAIS (R$)

Remuneração 
do Capital

Salário do 
Motorista

Salário de 
Oficina

Reposição do 
Veículo

Reposição do 
Equipamento

Licenciamento 
(IPVA)

Seguros

CUSTOS VARIÁVEIS  
(R$ POR KM)

Peças e acessórios para 
manutenção

Combustível

Lubrificantes

Lavagens e 
Lubrificação

Pneus

CUSTO TOTAL 
MENSAL (R$)

3.000 3.000 4.000 4.000 8.700 8.700 9.553 9.800

1.822,32 6.708,19 5.949,72 6.197,22 8.009,35 8.701,28 8.633,16 15.496,53

64,56 1.009,50 1.008,10 1.095,25 1.750,49 1.991,12 2.069,54 4.584,21

1.561,50 2.576,36 2.576,36 2.576,36 2.576,36 2.576,36 2.576,36 2.828,21

37,52 407,16 407,16 407,16 508,95 508,95 1.017,89 678,60

107,63 1.327,59 1.063,92 1.131,37 1.465,15 1.659,39 1.143,63 3.021,56

11,08 - 170,40 218,24 377,21 377,21 243,25 1.224,75

40,03 170,30 119,62 126,40 194,05 194,05 224,17 432,53

- 1.217,28 604,16 642,44 1.137,14 1.394,20 1.358,32 2.726,67

0,2133 0,7038 0,7296 0,7682 1,1763 1,0283 0,9969 2,1448

0,0929 0,3035 0,2806 0,3049 0,3113 0,3416 0,2515 0,7051

0,0783 0,2765 0,3102 0,3102 0,6956 0,4022 0,6179 0,9217

0,0063 0,0495 0,0117 0,0117 0,0148 0,0153 0,0313 0,0288

0,0118 0,0313 0,0500 0,0550 0,0280 0,0280 0,0252 0,0394

0,0118 0,0430 0,0771 0,0864 0,1266 0,2412 0,0710 0,4498

2.462,22 8.819,59 8.868,12 9.270,02 18.243,16 17.647,49 18.156,55 36.515,57

Fonte: Departamento de Economia e Estatística do SETCESP
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