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EDITORIAL

O mês de janeiro trouxe boas notícias para o 
transporte rodoviário de cargas. Foi sancio-
nada pelo governador Geraldo Alckmin, em 

plena sede do SETCESP e da FETCESP, a Lei nº 15.315, 
que estabelece punições fiscais contra empresas que 
forem flagradas com itens em seu estoque que sejam 
comprovadamente fruto de roubo de cargas.

O fato de a Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo ter aprovado o Projeto que deu origem à 
Lei, a pedido do setor de transportes, aliado à sanção 
da Lei ocorrer na presença dos principais líderes do 
transporte paulista e nacional marcam uma excelente 
posição do setor em relação ao governo do Estado.

O governador Geraldo Alckmin fez questão de par-
ticipar do evento e prestigiar a FETCESP, o SETCESP e a 

Uma esperança contra 
o roubo de cargas

NTC, entidades cruciais para a aprovação da matéria e 
para a transformação em realidade deste instrumento 
legal tão importante para ajudar no combate ao cri-
me organizado que tem feito do roubo de cargas uma 
das preocupações mais frequentes e prioritárias dos 
transportadores.

Veja nesta edição a cobertura do evento que san-
cionou a Lei e, também, a comemoração dos 78 anos 
do SETCESP e dos 25 anos da FETCESP, a entrada em 
vigor do novo Finame e da desoneração da folha de 
pagamento das empresas de transporte, além dos 
perfis de alguns dos principais assessores do SETCESP 
e uma entrevista especial com o novo presidente da 
NTC&Logística, José Hélio Fernandez.

Boa leitura!

Manoel Sousa Lima Jr.
Presidente

Fale com o presidente: presidencia@setcesp.org.br
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Boa notícia para o transporte rodovi-
ário de cargas paulista, a sanção da 
Lei nº 15.315, que pune os estabele-
cimentos comerciais que estiverem 
com cargas roubadas, é a mais nova 
arma no combate ao roubo de car-
gas. Este é o assunto de capa desta 
edição, que traz, também, os aniver-
sários de 78 anos do SETCESP e de 25 
anos da FETCESP, a retrospectiva da 
COMJOVEM, a desoneração da folha 
de pagamento no transporte e muito 
mais.

06
LEGISLAÇÃO CONTRA A RECEPTAÇÃO
Governo ataca os receptadores de cargas com nova 
lei que promete ajudar o setor a combater o crime

10
SETCESP 78 ANOS
Entidade comemora mais um aniversário em sua jornada em 
prol do transporte rodoviário de cargas
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LEGISLAÇÃO

O roubo de cargas no Estado de São 
Paulo, que tanto preocupa empre-
sários do transporte, profissionais 

e autoridades da Segurança Pública, passou, 
em janeiro, a contar com uma atenção especial 
do governo por meio da criação de um impor-
tante instrumento legal que ajuda a combater 
este tipo de crime.

Trata-se da Lei nº 15.315, de 17 de janei-
ro de 2014, sancionada no mês passado pelo 
próprio governador Geraldo Alckmin na sede 
do SETCESP e da FETCESP, na presença de par-
lamentares, líderes do transporte de cargas e 
secretários estaduais.

O evento contou com nomes importantes 
para o cenário do transporte paulista, como o 
presidente da FETCESP, Flávio Benatti, do SE-
TCESP, Manoel Sousa Lima Jr., e da NTC&Lo-
gística, José Hélio Fernandez, que receberam, 
além do governador Geraldo Alckmin, o secre-

tário de Segurança Pública, Fernando Grella, e 
o secretário Adjunto da Fazenda de SP, Felipe 
Du Chateau. Presidentes de Sindicatos e ou-
tras entidades do transporte e parlamentares 
estaduais e federais, como João Caramez, um 
dos autores da Lei, e Vanderlei Macris, tam-
bém participaram do encontro.

"O transporte de cargas é vital para a eco-
nomia de qualquer Estado ou cidade. Ele pode 
ser comparado às hemácias, células que trans-
portam o oxigênio pelo corpo humano, garan-
tindo a sobrevivência de todas as outras cé-
lulas do corpo. Este é o transporte de cargas, 
um setor tão importante para o Brasil. Hoje, 
estamos sancionando uma Lei que pune o re-
ceptador da carga. Se não há receptador, não 
há roubo de cargas. Estamos atacando o pro-
blema em sua raiz", disse o governador Geral-
do Alckmin.

Esta é a primeira Lei desta natureza no Bra-
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Mais força contra 
o roubo de cargas
Estado de São Paulo cria instrumento legal inédito para combater o roubo de cargas por meio da cassação 
da Inscrição Estadual de estabelecimentos comerciais que forem comprovadamente portadores de produ-
tos roubados. Lei nº 15.315 foi sancionada pelo governador em evento nas sedes do SETCESP e da FETCESP, 
com grande prestígio para o TRC paulista

sil e sua aprovação pela Assembleia Legislati-
va de São Paulo é fruto de um grande trabalho 
dos empresários transportadores, que, orga-
nizados em suas entidades, principalmente 
por meio da FETCESP e do SETCESP, Federação 
e Sindicato patronais do setor, trouxeram a 
ideia do descomissionamento de estoques co-
merciais com suspeita de roubo da Argentina. 
“Lá, a Lei trouxe uma redução drástica no rou-
bo de cargas e, agora, São Paulo tem um ins-
trumento legal para combater o comércio de 
cargas roubadas e, por consequência, o roubo 
de cargas em si. Porque não existe roubo de 
cargas sem receptação”, comenta o presidente 
do SETCESP, Manoel Sousa Lima Jr.

Na prática, a nova Lei estabelece que a em-
presa que tiver em seus estoques algum item 
que seja carga roubada estará sujeita a san-
ções do Estado, como a cassação da eficácia 
da inscrição no cadastro de contribuintes do 

ICMS, a Inscrição Estadual. Sem ela, nenhum 
estabelecimento comercial pode operar.

O setor aguarda agora que a Lei paulista 
ganhe ecos em outros Estados e se transforme 
em um instrumento federal, ajudando a derru-
bar os índices nacionais de roubo de cargas.

Em 18 de janeiro, a Lei nº 15.315 foi publi-
cada no Diário Oficial do Estado e entrou em 
vigor em todo o Estado de São Paulo. 

"É um instrumento fiscal que acaba tendo 
outros efeitos, neste caso, ajudando muito no 
combate ao roubo de cargas, um crime que 
tem tido nossa total atenção", disse o secre-
tário de Segurança Pública, Fernando Grella, 
durante o evento de sanção da Lei realizado 
na sede do SETCESP e da FETCESP em janeiro. 
´Nas próximas páginas, você poderá conferir 
a íntegra da nova Lei contra a receptação de 
cargas roubadas e checar as penas e demais 
detalhes relacionados ao texto aprovado.
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LEGISLAÇÃO

Confira a íntegra da Lei nº 15.315:

LEI Nº 15.315, DE 17 DE JANEIRO DE 2014
(Projeto de lei nº 885/09, dos Deputados Jo-

nas Donizette – PSB, Edmir Chedid – DEM, João Ca-
ramez e Célia Leão – PSDB e José Zico Prado – PT)

Dispõe sobre a cassação da eficácia da ins-
crição no cadastro de contribuintes do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de Serviços de Trans-
porte Interestadual e Intermunicipal e de Comu-
nicação – ICMS

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa de-

creta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Será cassada a eficácia da inscrição 

no cadastro de contribuintes do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 

Evento de sanção da Lei nº 15.315 na sede do SETCESP e da FETCESP. Da esquerda para a direita: Geraldo Vianna, ex-presidente da NTC&Logística, 
Manoel Sousa Lima Jr., presidente do SETCESP, José Hélio Fernandez, presidente da NTC&Logística, Fernando Grella, 

secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e Flávio Benatti, presidente da FETCESP

“Agora, São Paulo tem um ins-
trumento legal para combater 
o comércio de cargas rouba-
das e, por consequência, o 

roubo de cargas em si. Porque 
não existe roubo de cargas 

sem receptação”, 
Manoel Sousa Lima Jr., 
presidente do SETCESP, 
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e sobre Prestações de Serviços de Transporte In-
terestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 
ICMS, do estabelecimento que adquirir, distribuir, 
transportar, estocar, revender ou expor à venda 
quaisquer bens de consumo, gêneros alimentícios 
ou quaisquer outros produtos industrializados 
fruto de descaminho, roubo ou furto, indepen-
dentemente de ficar ou não caracterizada a re-
ceptação.

Artigo 2º - A falta de regularidade da inscrição 
no cadastro de contribuintes do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte In-
terestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
– ICMS inabilita o estabelecimento à prática de 
operações relativas à circulação de mercadorias e 
de prestações de serviços de transporte interesta-
dual e intermunicipal e de comunicação.

Artigo 3º - A cassação da eficácia da inscrição 
do cadastro de contribuintes do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte In-
terestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
- ICMS, prevista no artigo 1°, implicará, à pessoa 
dos sócios do estabelecimento penalizado, sejam 
eles pessoa física ou jurídica, em comum ou sepa-
radamente:

I - o impedimento de exercerem o mesmo 
ramo de atividade, mesmo que em estabeleci-
mento distinto daquele;

II - a proibição de entrarem com pedido de inscri-
ção de nova empresa, no mesmo ramo de atividade;

III - imposição de multa correspondente ao do-
bro do valor dos produtos constatados serem pro-
duto de roubo ou furto.

Parágrafo único - As restrições previstas nos in-
cisos I e II prevalecerão pelo prazo de cinco anos, 
contados da data de cassação, sendo requisitos a 
serem observados, obrigatoriamente, para o fim 
do registro previsto no artigo 16 da Lei 6.374, de 
1º de março de 1989.

Artigo 4º - O Poder Executivo divulgará através 
do Diário Oficial do Estado de São Paulo a rela-
ção dos estabelecimentos comerciais penalizados 
com base no disposto nesta lei, fazendo constar 
os respectivos Cadastros Nacionais de Pessoas Ju-
rídicas – CNPJs e endereços de funcionamento.

Artigo 5º - Quando ocorrer a apreensão de 
mercadorias fruto de descaminho, roubo ou fur-
to, cuja propriedade não possa ser determinada, 
será aplicada, ainda, a pena de perdimento de tais 
bens, sendo estes incorporados ao patrimônio do 
Estado ou, no caso de mercadorias importadas, 
destinadas pela Receita Federal do Brasil, em con-
formidade com a legislação em vigor.

Parágrafo único - O Estado investirá a totalida-
de do produto obtido, no termos do disposto no 
“caput”, no combate ao roubo e furto de cargas, 

comercialização de produtos falsificados e ao des-
caminho.

Artigo 6º - Os estabelecimentos penalizados 
na forma desta lei perderão em favor do Estado a 
totalidade dos créditos tributários, cujo fato ge-
rador tenha por objeto a circulação ou transporte 
de mercadorias as quais tenham sido constatadas 
serem produto de falsificação, descaminho, roubo 
e furto, independentemente de ficar caracterizada 
ou não a receptação.

Artigo 7º- As despesas decorrentes da aplica-
ção desta lei correrão à conta de dotações consig-
nadas no orçamento vigente, suplementadas se 
necessário.

Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 17 de janeiro de 2014.
GERALDO ALCKMIN
Andrea Sandro Calabi
Secretário da Fazenda
Fernando Grella Vieira
Secretário da Segurança Pública
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, 

aos 17 de janeiro de 2014.

Fotos: Leonardo Andrade
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COMEMORAÇÃO

SETCESP completa 78 anos 
de luta pelo transporte
Entidade acumula vitórias e serviços prestados ao transporte de cargas em 
São Paulo e Região, vivendo um momento especial de crescimento e de 
ampliação de seus atendimentos aos associados. Ao longo da história da 
entidade, passaram pela presidência 16 transportadores de destaque

O SETCESP completou, no dia 26 de janeiro, mais um ano de fundação. São 
78 anos de história em prol do transporte rodoviário de cargas em São 
Paulo e Região, em uma trajetória repleta de conquistas, debates, serviços 

e realizações para melhorar o dia a dia do setor e ajudar as empresas associadas a ter 
melhores condições de atuação e ambiente mais favorável para sua existência.

Ao longo destes 78 anos, o SETCESP teve, ao todo, 16 presidentes: Manoel Die-
gues (1936 - 1940), Américo Ramos (1940 - 1942), Carlos Humberto Caseiro (1942 
- 1952), Fortunato Peres Júnior (1952 - 1960), José Morgado (1960 - 1961), Telêmaco 
Azevedo Silva (1961 - 1965), José Carneiro de Gusmão Lacerda (1965 - 1967), Herlo-
ck Teixeira Júnior (1967 - 1970), Aristóteles de Carvalho Rocha (1970 - 1979), Sebas-
tião Ubson Carneiro Ribeiro (1980 - 1987), Adalberto Panzan (1988 - 1991), Romeu 
Natal Panzan (1992 - 2000), Rui César Alves (2001 - 2003), Urubatan Helou (2004 - 
2006), Francisco Pelucio (2006 - 2012), e Manoel Sousa Lima Jr., que iniciou sua ges-
tão em janeiro de 2013 e comandará o SETCESP até dezembro de 2015.

A fundação do SETCESP em 1936, antes mesmo de a indústria automobilística 
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se instalar no Brasil e trazer a fabricação de caminhões para o transpor-
te nacional. Nessa época, o transporte de cargas era feito por meio de 
carroças com tração animal e alguns poucos caminhões importados. A 
gênese do Sindicato se deu nas reuniões de alguns transportadores de 
carga paulistas que sentiram a necessidade de se unirem para buscar 
melhores condições para o Caminho do Mar, única estrada de ligação 
entre São Paulo e o porto de Santos, via que tinha sérios problemas de 
calçamento e que fazia as viagens entre a capital e o litoral durarem dias.

A partir daí, passando pela fundação oficial da entidade, os trans-
portadores paulistas se organizam em um Sindicato forte e atuante, que 
sempre primou pelo atendimento de seus associados e buscou a exce-
lência na defesa dos assuntos relacionados às empresas de transporte 
rodoviário de cargas.

"O SETCESP chega aos 78 anos com muita vitalidade, força e uma his-
tória linda por trás. Temos a alegria, a honra de estar em um Sindicato 
com quase oito décadas de fundação, uma entidade que soube mostrar 
sua importância ao longo de tantas negociações, tantos pleitos e tan-
tos trabalhos realizados pelo transporte. Parabéns ao SETCESP, diretores 
e todos os associados por fazer parte desta história maravilhosa. Nosso 
Sindicato está pronto para enfrentar os próximos anos com a firmeza e a 
seriedade de sempre", diz o presidente Manoel Sousa Lima Jr.

Segundo o vice-presidente da entidade, Tayguara Helou, o sucesso 
do SETCESP nunca teria sido possível se não fossem os grandes homens 
e mulheres que trabalharam ao longo dessas décadas para fazer o Sindi-
cato acontecer. "Nossos colaboradores, associados, diretores, assessores, 
parceiros, mantenedores e amigos são os verdadeiros artífices do suces-
so do SETCESP nesses 78 anos de fundação. O SETCESP sempre soube 
atrair os melhores executivos, profissionais e empresários para compor 
seus quadros e este capital humano é a chave para a trajetória vitoriosa 
que temos. Agradeço a todos os que estiveram junto conosco nesta his-
tória. Parabéns, SETCESP", diz Helou.
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COMEMORAÇÃO

FETCESP comemora 25 anos na 
representação do transporte paulista

Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo nasceu da iniciativa dos Sindicatos 
em compor um sistema forte de representação e colhe frutos importantes na luta pelo transporte paulista

A história da representação do setor no Estado 
de São Paulo começou muito antes da criação 
da FETCESP. Por meio do SETCESP, criado em 

1936, o setor patronal esteve representado em várias 
regiões do Estado. No Litoral paulista, a região come-
çou a ter sua própria representação com a criação do  
SINDISAN em 1937. O Sindicato de Campinas (SINDI-
CAMP) foi criado em 1983. Quando o SETCESP comple-
tava 50 anos, em 1986, o movimento sindical do trans-
porte rodoviário de cargas começava a se redefinir para 
o novo modelo de representação.

O objetivo era descentralizar para aglutinar mais 
empresários e aumentar a representação sindical e, as-
sim, conquistar mais espaços e trabalhar questões que 
impediam o crescimento do transporte e a qualidade 
dos serviços das empresas.

Na época, as demandas do setor já envolviam au-
mento de produtividade, necessidade de novas tec-
nologias, falta de segurança, rodovias em péssimas 
condições, falta de regulamentação do setor, entre 
outras questões. Afinal, o Brasil estava na fase de tran-
sição política com o fim o regime militar, a eleição indi-
reta de Tancredo Neves, seu falecimento, e a posse de 
José Sarney, em 1985. Era, portanto, o momento ideal 
para aumentar a organização de grupos responsáveis e 
contribuir para consolidar a democracia e aumentar o 
desenvolvimento e o crescimento do País. E neste con-
texto, os empresários deveriam ser proativos e o trans-
porte não ficou de fora neste processo.

A mobilização nacional do setor resultou na criação 
de associações profissionais regionais que se transfor-
maram em Sindicatos para criar federações nos anos 
seguintes.

Caravana

Em São Paulo, o processo também começou em 
1986. Uma caravana de empresários e assessores dos 
Sindicatos de São Paulo seguiu viagem rumo ao interior 
para promover reuniões com empresários locais para 
incentivar e viabilizar a criação de novas entidades sin-
dicais. Para criar a FETCESP, eram necessários sete Sindi-
catos e apenas três estavam formados e consolidados: 
São Paulo, Litoral e Campinas. Em poucos anos, os trâ-
mites burocráticos da época foram vencidos e funda-
dos mais quatro Sindicatos.

Como resultado deste processo, em 24 de janeiro de 
1989, foi criada a FETCESP, com o principal objetivo de 
representar o transporte rodoviário de cargas paulista 
em todas as esferas das administrações públicas e priva-
das no Estado de São Paulo e em outras regiões do País.

Assembleia

A Assembleia Geral de fundação da FETCESP, realiza-
da na sede do SETCESP, na Vila Maria, na Capital Paulista, 
foi convocada pelos Sindicatos de São Paulo (SETCESP), 
Litoral (SINDISAN), Campinas (SINDICAM), Presidente 
Prudente (SETCAPP), Ribeirão Preto (SINDETRANS), Pira-
cicaba (SINDETRAP) e Bauru (SINDBRU). Representaram 
estes Sindicatos os empresários Adalberto Panzan, José 
Villarino Cortes, José  Otávio Bigatto, Arehy Silva, Ruth 
Renata Saneirip Piccolo, Braz Paulo Salles e Aparecido 
Fraile. Nesta mesma Assembleia, foi eleita a diretoria da 
FETCESP, com o empresário Adalberto Panzan figurando 
como o primeiro presidente da história da Federação. 
Os participantes deste pleito também aprovaram o Es-
tatuto da nova entidade a filiação da FETCESP à Confe-
deração Nacional do Transporte (CNT). A partir daquele 
momento, a FETCESP passou a desempenhar ações 
exemplares, formando uma história de brilhante atua-
ção junto com seus Sindicatos filiados. 

Para se ter uma ideia, a FETCESP participa, desde 
sua criação, de debates envolvendo temas diversos, 
como concessões rodoviárias, infraestrutura de trans-
porte e logística, cobrança de pedágio, poluição vei-
cular, transporte de produtos perigosos, segurança no 
trânsito e roubo de cargas, entre tantos outros. Na área 
do Direito, a FETCESP também busca discutir os diver-
sos temas das áreas Trabalhista, Tributária, Civil, Fiscal, 
Criminal e Ambiental.

O maior envolvimento da FETCESP nestes temas se 
faz por meio da participação em diversos fóruns de dis-
cussão para esclarecer as particularidades e expectati-
vas do setor, bem como contribuir com sugestões que 
se revertam em benefícios para todos os envolvidos.

Lideranças

Falar da história de uma entidade sindicato é tam-
bém falar de sua liderança, formada por pessoas deter-
minadas. O presidente fundador da FETCESP, Adalberto 
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Panzan, falecido em 1996, é uma dessas lideranças. 
Até hoje lembrado por seu espírito inovador, deter-
minação e trabalho dedicado, lançou para o debate 
importantes temas como tecnologia, investimentos 
na educação e formação dos trabalhadores. A cria-
ção do SEST SENAT foi uma das maiores conquistas 
do setor nos últimos tempos, e teve a participação 
da Federação de São Paulo e empenho pessoal de 
Adalberto Panzan, com outras lideranças do setor.

Infelizmente, Adalberto Panzan deixou a todos 
em 17 de setembro de 1996. Faleceu aos 58 anos de 
idade. Meses antes de adoecer, ele havia se licencia-
do do comando da FETCESP para ser presidente da 
Associação Nacional do Transporte (NTC). À frente do 
SETCESP e da FETCESP, Panzan buscou a profissiona-
lização e a qualidade dos serviços do setor.

Por tudo isso, a tristeza foi geral e dominou o se-
tor, e foi exatamente neste clima de comoção que o 
empresário Flávio Benatti assumiu a presidência da 
FETCESP, não mais apenas como interino. No ano 
seguinte, em 1997, Benatti convocou eleições e seu 
nome foi referendado para continuar presidente da 
FETCESP. Nas eleições posteriores, Benatti continuou 
sendo reconduzido ao mesmo cargo. Atualmente, 

cumpre mais um mandato, que vai até 2015.
Neste período de 25 anos, em cada um dos Sindi-

catos, surgiram nomes de empresários locais que se 
destacam neste história de representação sindical do 
transporte rodoviário paulista. 

Depois da criação da FETCESP, o sentimento de 
representação estava fortalecido e as associações 
recém-criadas se transformaram em Sindicatos. Nes-
te contexto, estão os Sindicatos do ABC Paulista (SE-
TRANS), Araçatuba (SETCATA), Araraquara (SETCAR), 
Porto Ferreira (SINDECAR), São José do Rio Preto 
(SETCARP), Sorocaba (SETCARSO) e Vale do Paraíba 
(SINDIVAPA).  Hoje, 14 Sindicatos paulistas são asso-
ciados à FETCESP e integram a trajetória de evolução 
da categoria. (Texto: Fátima Contardi - Assessoria de 
Comunicação da FETCESP).

"A criação da FETCESP deu à representação do 
transporte de cargas paulista muito mais força e ca-
pilaridade, sempre com o apoio e a participação do 
SETCESP. Em nome de nossa diretoria e associados, 
cumprimento a todos os diretores e integrantes da 
FETCESP, uma grande entidade do transporte brasi-
leiro. Parabéns pelos seus 25 anos de história", diz o 
presidente do SETCESP, Manoel Sousa Lima Jr.

Adalberto Panzan, o saudoso presidente fundador da FETCESP, e Flávio Benatti, o presidente atual: duas gerações de transportadores, um único objetivo de 
fortalecer a representatividade do setor. Foto: Arquivo SETCESP - 1990
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EnTrEviSTa Com o novo 
PrESidEnTE da nTC&LogíSTiCa, 

JoSé HéLio FErnandEz
Natural de Goiás e dono de um vasto currículo de representação e trabalhos em prol do transporte brasileiro, 
José Hélio assume a presidência da entidade nacional do setor com otimismo e foco nos principais proble-
mas da atividade. Confira a entrevista na íntegra:
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Revista SETCESP: Como você começou no transporte?

José Hélio Fernandez: Eu trabalhava em uma 
indústria de cimento em 1977, foi quando conheci 
uma pessoa da Transportadora Botafogo, que esta-
va iniciando suas operações. Comecei a dar assis-
tência na parte de contabilidade para eles. Eu tra-
balhava lá nos finais de tarde e durante os finais de 
semana, e, com o passar do tempo, eles abriram a 
filial do Rio e, em 1979, me convidaram para deixar 
o meu trabalho e ir definitivamente para a trans-
portadora. Aceitei o desafio e até hoje estou na 
empresa.

Revista SETCESP: O que é ser transportador no 
Brasil, na sua opinião?

José Hélio Fernandez: Acho que ser empre-
sário no Brasil já é um grande desafio, e no mo-

dal do transporte, é maior ainda. Quando a gente 
para para pensar e rever todos estes momentos, 
planos econômicos e dificuldades, é quase ina-
creditável que a tenhamos superado tantas crises. 
Não só o transportador, mas os empresários em 
geral. Mas, para o transporte, realmente as dificul-
dades são muito grandes. Se hoje ainda falamos 
de infraestrutura e dificuldades que impactam e 
atrapalham nossa dificuldade, imagina na década 
de 60, 70. As condições eram terríveis, muito mais  
difíceis ainda. Mas os nossos líderes e empresários 
que realmente vieram nesta trajetória souberam 
vencer desafios e passar para quem veio depois 
este espírito de empreendedorismo, de coragem, 
determinação, e é assim que o setor tem sido e 
imagino que será para sempre.

Revista SETCESP: O que te motiva a lutar pelo 
transporte?

Fotos: Divulgação
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José Hélio Fernandez: O transporte é uma ativi-
dade apaixonante, depois que a gente entra no trans-
porte é até difícil de sair. E o que mais motiva é que 
por mais que você esteja há muitos anos no setor e 
acha que sabe tudo, se depara com uma novidade, 
um desafio novo. Embora fazendo a mesma coisa, 
você não tem rotina, e vive no nível máximo da adre-
nalina, porque o transporte não é uma atividade em 
que você tem um armazém ou um estabelecimento 
que você chega, abre, fecha e vai embora. O cami-
nhão está rodando no Brasil inteiro, você está sujeito 
a um monte de coisas, infraestrutura ruim, roubo de 
cargas, imprevistos. É tanta coisa, a gente sabe que 
chega no destino não pode descarregar, tem que es-
perar, ou seja, é uma atividade que muita coisa inter-
fere além da sua vontade, daquilo que você gostaria 
de fazer. E você tem que superar tudo isso todos os 
dias e seguir em frente. Então acho que realmente é 
um desafio que vale a pena e depois que entra você 
vive isso no dia a dia com muito prazer.

Revista SETCESP: Conte um pouco sobre sua vida 
fora do trabalho e das entidades.

José Hélio Fernandez: Sou goiano, nasci em 
uma cidade chamada Silvânia, que de Brasília tem 
aproximadamente uns 200 km de distância e de 
Goiânia uns 110 km. Tenho uma irmã, que tam-
bém mora em Brasília, eu já não tenho mais meu 
pai e minha mãe. De Silvânia eu mudei para Leo-
poldo de Bulhões, uma cidadezinha perto. Morei 
lá uns 2 ou 3 anos e fui para Goiânia, onde eu con-
tinuei meus estudos e prestei o serviço militar, e, 
assim que saí do serviço militar, fui para Brasília, e 
daqui eu só saí para morar no Rio, de 1983 a 1985 
que foi quando trabalhei na filial da Botafogo. Vol-
tei para cá e não sai mais. Eu sou casado, tenho 3 
filhos já adultos, tenho um neto de 10 anos e um 
netinho de 3 meses. E trabalho no transporte to-
dos estes anos. Além de trabalhar na minha em-
presa e na NTC, eu tenho atividades na FENACAT, 
que é a federação que tem como base o Distrito 
Federal, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, participo do Conselho Regional do 
SEST/SENAT também no Distrito Federal, Tocan-
tins e Goiás, e tenho também atividade na CNT, 
na diretoria do Conselho Fiscal. E tem também o 
empreendimento familiar, que começou recente-
mente. E espero que rapidamente a gente termine 
a formatação deste projeto. No meu tempo livre 
eu gosto muito de pescar no Pantanal, embora eu 
só consiga ir 2 vezes ao ano. Gosto de voltar para 
Goiás onde eu tenho os meus parentes, e, quando 
estou em Brasília, gosto de ir para ao clube para 
momentos de lazer com a família.

Revista SETCESP: Neste ano que apresenta um 
cenário atípico, quais são suas perspectivas?

José Hélio Fernandez: Tenho dito o seguinte: sou 
otimista e espero que seja um ano bom, apesar das 
preocupações. Será um ano atípico, devido à Copa do 
Mundo, e a sabemos que isso vai impactar um pouco, 
espero que não atrapalhe tanto na questão de paralisa-
ção e feriados. Depois, temos eleições majoritárias, que 
obviamente também acabam criando um clima de in-
certeza, porque toda mudança de governo a gente tem 
certa preocupação de como a coisa vem. Mas eu sou 
otimista, e espero que no fim tudo acabe bem, que o 
setor e o País continuem crescendo e que tudo acabe 
bem para o transportador.

Revista SETCESP: Para você, o que representa ser 
presidente da NTC&Logística?

José Hélio Fernandez: Eu me sinto orgulhoso por 
isso, confesso. Quando iniciei minha vida das entida-
des, presidi o Sindicato de Brasília. Depois, fiz parte da 
NTC, acabei entrando na vice-presidência na gestão do 
Geraldo e exerci o cargo durante seis anos, depoismais 
seis anos na gestão do Flávio. E a NTC tem uma história 
que, quanto mais eu conheço, mais respeito e admiro. 
É uma entidade peculiar, tecnicamente muito bem pre-
parada e muito respeitada, que tem assessorias e um 
quadro técnico muito bons. Essa reputação foi constru-
ída pela entidade por muitos anos. Além disso, a NTC 
é muito bem relacionada com os demais sindicatos 
e entidades. E eu que moro em Brasília e tenho vivido 
muito isso, vejo que é uma entidade com uma credibi-
lidade espantosa junto aos órgãos públicos e em todo 
lado que atua. Quero muito dar continuidade nesta tra-
jetória mantendo a qualidade do trabalho para todos 
os transportadores, porque a NTC, além de representar 
seus associados, ecoa suas ações transporte de forma 
generalizada no Brasil inteiro. Espero cumprir bem meu 
papel nesse sentido, como presidente desta magnífica 
entidade. 

Revista SETCESP: Quais serão suas prioridades à 
frente da NTC nos próximos três anos?

José Hélio Fernandez: Os assuntos já estão todos 
em pauta: Lei do Motorista, terceirização, roubo de car-
gas, renovação de frota, acompanhamento dos proje-
tos de ampliação e implantação da infraestrutura que 
está aí, formação de motoristas; tudo isso está em pau-
ta, mas tem um assunto que eu acho muito importan-
te e eu até falei disso no dia da minha posse, que é o 
diálogo muito grande do setor com a sociedade, com 
o setor embarcador. E eu quero fazer isso por meio das 
nossas câmaras técnicas, quero reestruturá-las para 
que elas possam discutir as peculiaridades de cada es-
pecialidade do transporte, tudo aquilo que impacta a 
atividade das empresas, para que possa dar à direto-
ria as condições de atuar e tentar resolver estes pro-
blemas. E uma coisa importante em tudo isso é que o 
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setor conheça o cenário em que estará vivendo com 
a lei 12.619, Manifesto Eletrônico, Conhecimento Ele-
trônico, todo este novo cenário que está se criando, 
para não perder de vista o seu resultado econômico. 
Nós estamos vendo que as margens das empresas es-
tão muito baixas e que nós temos que ter muito cui-
dado com isso, porque, afinal de contas o negócio da 
empresa, aquilo que é a razão de ser, é uma coisa que 
precisa de uma atenção muito grande, porque a partir 
daí nós poderemos ter um setor forte, um setor robus-
to que poderá corresponder bem as suas atividades, 
prosperar com cada vez mais eficiência, segurança e 
isso será bom não só para o embarcador, mas para a 
sociedade de um modo geral.

Revista SETCESP: Qual é o papel do SETCESP nos 
seus planos?

José Hélio Fernandez: A gente sempre teve par-
ceria com as demais entidades, e o SETCESP é uma 
questão peculiar. É o maior Sindicato representativo 
do transporte de cargas no Brasil, e temos esta parce-
ria quase que umbilical, ocupando o mesmo prédio, 
convivendo há muitos anos e trabalhando de mãos 
dadas. E não será diferente na minha gestão. Conheço 
muito o presidente Manoel que é, além de tudo, um 
grande amigo, e já conversamos muito sobre isso, te-
remos uma atuação juntos, realmente trabalhando 
em parceria em tudo aquilo que tivermos que fazer. O  
SETCESP é primordial nas coisas que vamos fazer.

Revista SETCESP: Qual é o seu sonho como líder do 
transporte brasileiro?

José Hélio Fernandez: Meu sonho é ter um se-
tor forte, respeitado, que seja tratado como os demais 
setores econômicos, e a própria lei 12.619 será funda-
mental para isso. O transporte de cargas sofre há déca-
das com esta imagem negativa em relação a diversos 
fatores, com motoristas realizando jornadas excessivas 
e acidentes matando pessoas nas rodovias, A luta das 
empresas de transporte pela regulamentação da pro-
fissão de motorista, por meio da Lei 12.619, prova que 
o que os empresários querem é um setor mais huma-
no, respeitado e eficiente, capaz de gerar empregos de 
qualidade e de cumprir bem seu papel na sociedade, 
transportando as riquezas do Brasil e sendo sustentável 
em todos os sentidos.

Revista SETCESP: Deixe uma mensagem para os 
empresários do transporte.

José Hélio Fernandez: Trabalhem junto às suas en-
tidades, fortaleçam a representação, participem. Com a 
participação ativa, é possível fazer a diferença, discutir 
os problemas do setor, e, quanto mais gente participan-
do e mais forte for a entidade, mais ela terá condição 
de ajudar os empresários. O empresário sozinho dificil-
mente conseguirá resolver suas dificuldades e seus pro-
blemas. Coletivamente, nós teremos maiores oportuni-
dades e maiores chances de resolvê-los. 

“Meu sonho é ter um setor 
forte, respeitado, que seja 
tratado como os demais 
setores econômicos, e a 
própria lei 12.619 será fun-
damental para isso”

José Hélio Fernandez, 
presidente da NTC&Logística
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LEI DE COTAS PARA DEFICIENTES

Empregador que descumpriu cotas 
não terá que pagar multa

A quarta turma do Tribunal Superior do Traba-
lho (TST) não conheceu de recurso no qual o 
Ministério Público do Trabalho da 20ª Região 

(SE) pedia para manter auto de infração contra um hos-
pital de Aracaju  (SE), acusado de discriminar pessoas 
com deficiência em processo seletivo de trabalho.

No recurso, o Ministério Público do Trabalho (MPT) 
pediu a reanálise da decisão do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) da 20ª Região, que havia anulado o 
auto de infração aplicado contra o hospital em junho 
de 2006.

Na época, segundo a Fiscalização do Trabalho, so-
mente 15 empregados eram pessoas com deficiência, 
quando o quantitativo ideal seria 29 (equivalente a 4% 
do quadro de pessoal).

De acordo com o órgão, a empresa descumpriu o 
Termo de Ajuste de Conduta (TAC) ao exigir condições 
impossíveis de serem alcançadas pelos candidatos 
com deficiência física. Para o MPT, teria sido admiti-
da “uma forma transversa para o descumprimento do 
artigo 93 da Lei 8.213/91”. Em sua defesa, o hospital 
alegou que não contratou conforme a lei porque não 

havia pessoas com necessidades especiais interessadas 
nas vagas disponíveis para a função.

Segundo o artigo 93, que trata do sistema de cotas 
nas empresas, aquelas que possuam cem ou mais em-
pregados devem assegurar o porcentual de 2% a 5% 
dos seus cargos a beneficiários reabilitados ou pessoas 
com deficiência. Em alguns casos, porém, faltam pro-
fissionais qualificados nessas condições, o que impede 
alguns empregadores de cumprir a lei.

No TST, a Quarta Turma reafirmou o entendimento 
do TRT-SE de que o hospital não adotou conduta dis-
criminatória ou se recusou deliberadamente ao cum-
primento das disposições contidas na lei. Quanto à 
qualificação profissional, o relator do processo, minis-
tro Fernando Eizo Ono, disse que o artigo 93 refere-se 
a reabilitados ou a pessoas com deficiência habilitadas.

O relator ressaltou que a existência de vaga não ga-
rante ao deficiente sua colocação na empresa porque 
as exigências legais não retiram do empregador seu 
poder de escolha nas seleção dos empregados. 

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho - adaptado
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INDÚSTRIA

Brasil produz mais de 190 
mil caminhões em 2013

Número representa alta de 43,1% se comparado com o ano anterior, quando foram fabricados 132.953 uni-
dades. Tecnologia Euro 5 emplacou nas fábricas e nas vendas e mercado respira aliviado com bom resultado

De acordo com um balanço da Anfavea 
(Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores), em 2013, a pro-

dução de caminhões no Brasil alcançou a marca de 
190.304 unidades.

No período, os destaques foram as categorias 
semipesados (72 mil) e pesados (67 mil). O núme-
ro representa um crescimento de 43,1% se compa-
rado com o ano anterior, quando foram fabricados 
132.953 caminhões. 

Os números divulgados representam alta de 
9,9% e 3,74 milhões de unidades de autoveículos 
produzidos. 

Segundo a própria Anfavea, os resultados foram 
impulsionados pelo bom desempenho das expor-
tações, do agronegócio e pela substituição de veí-
culos importados por nacionais. 

Licenciamentos

Foram licenciados 151.175 caminhões, com 
crescimento de 12,2%, na comparação com 2012. 

Entre as fabricantes associadas ao órgão, foram 
licenciados mais caminhões da Iveco no segmento 
dos semileves; da Mercedes-Benz no caso dos le-
ves; da MAN Latin America em médios e semipesa-

dos; e da Scania entre os pesados. 

Exportações

Neste quesito também houve crescimento no 
ano passado. Foram vendidos 25 mil caminhões 
para o exterior, o que representa uma alta de 4,7%,.

O presidente da entidade, Luiz Moan Yabiku Junior, 
afirma que o Brasil é atualmente o quarto maior mer-
cado do mundo, mas o sétimo maior produtor. “Para 
subirmos nesse ranking, temos que melhorar nossas 
condições de competitividade”, diz. 

"O bom desempenho da indústria de caminhões 
reflete a demanda do setor por veículos novos e, 
ao olhar para estes resultados, vemos que o trans-
portador brasileiro está crescendo e renovando sua 
frota. O resultado só não é melhor porque o nosso 
setor ainda sofre com o achatamento dos fretes e 
com a falta de incentivos governamentais para a 
renovação e ampliação de frotas. Esperamos que, 
neste ano, os governos consigam colocar um plano 
nacional de incentivo no mercado que contemple o 
sucateamento dos caminhões velhos, trabalhando 
para diminuir a idade média da frota de caminhões 
circulante no Brasil", comenta Manoel Sousa Lima 
Jr., presidente do SETCESP.
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CENTRAL DE SERVICOS

CSS disponibiliza serviço 
de cadastro do RNTRC
Central de Serviços SETCESP oferece ao associado todo o apoio necessário para efetuar o cadastro ou 
sanar dúvidas sobre a documentação

A CSS (Central de Serviços SETCESP), que desde outubro de 2013 oferece uma série 
de serviços úteis ao transportador associado, destaca a importância de o trans-
portador estar em dia com o RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodo-

viários de Cargas), documento imprescindível para a atividade.
“Ter o RNTRC traz segurança para quem contrata serviços de transporte, uma vez que 

o cadastramento do transportador decorre de uma análise prévia e cuidadosa dos dados 
do prestador de serviço e de sua frota”, diz a especialista Gildete Menezes, coordenadora 
do serviço. “Além disso, sem estar devidamente registrado no RNTRC, o transportador está 
proibido de realizar a atividade de transporte rodoviário de cargas para terceiros median-
te remuneração. O RNTRC deixou de ser um registro com fins meramente estatísticos para 
ser uma autorização emanada do órgão fiscalizador (ANTT)”, explica.

Passo a passo para se cadastrar

A Resolução ANTT nº 3.056, de 12 de junho de 2009 estabelece procedimentos para 
registro e manutenção do RNTRC junto à ANTT. Para isso o transportador (seja ele ETC, 
CTC ou TAC) deverá:

Comparecer a um posto credenciado pela ANTT munido de todos os documentos; as-
sinar e datar o Extrato do RNTRC com toda sua frota; retirar o Certificado do RNTRC (que é 
documento de porte obrigatório); aplicar nas laterais dos veículos as etiquetas de identifi-
cação. Vale ressaltar que todos os documentos a ser apresentados devem ser atualizados 
e legíveis.

Para registro no RNTRC o art. 4º da Res. 3056, de 12 de março de 2009 elenca os requi-
sitos necessários para inscrição e manutenção do cadastro no RNTRC do transportador, 
conforme a categoria:

Para o TAC – Transportador Autônomo de Cargas:
a) possuir Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ativo;
b) possuir documento oficial de identidade;
c) ter sido aprovado em curso específico ou ter ao menos três anos de experiência na 

atividade;
d) estar em dia com sua contribuição sindical;
e) ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, no mínimo, um veículo ou uma 

combinação de veículos de tração e de cargas com Capacidade de Carga Útil - CCU, igual 
ou superior a quinhentos quilos, registrados em seu nome no órgão de trânsito como de 
categoria “aluguel”, na forma regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito – CON-
TRAN.

Para a ETC – Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas, bem como para Cooperati-
va de Transporte de Cargas – CTC:
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a) possuir Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas 
- CNPJ ativo;

b) estar constituída como Pessoa Jurídica por qual-
quer forma prevista em Lei, tendo no transporte rodo-
viário de cargas a sua atividade principal;

d) ter sócios, diretores e responsáveis legais idône-
os e com CPF ativo;

e) ter Responsável Técnico idôneo e com CPF ativo 
com, pelo menos, três anos na atividade, ou aprovado 
em curso específico;

f ) estar em dia com sua contribuição sindical; 
g) ser proprietário ou arrendatário de, no mínimo, 

um veículo ou uma combinação de veículos de tração 
e de cargas com Capacidade de Carga Útil - CCU, igual 
ou superior a quinhentos quilos, registrados em seu 
nome no órgão de trânsito como de categoria “alu-
guel”, na forma regulamentada pelo CONTRAN.

 “É importante ressaltar que apenas serão aceitos 
registro de ETC (Empresas de Transporte de Cargas) 
e as CTC (Cooperativas de Transporte de Cargas) cujo 

CNAE (Código de Atividade Econômica) estejam no 
CPNJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) emitido 
pela da Receita Federal do Brasil, no Código e Descri-
ção da Atividade Econômica Principal”, diz Menezes.

Pelo fato de o registro no RNTRC ter validade de 
cinco anos e, por conta do recadastramento obrigató-
rio ocorrido em 2009, muitos destes certificados come-
çam a ter seu prazo de validade expirado neste ano de 
2014. “É importante que os transportadores comecem 
a atualizar dados de sua empresa e frota a fim de faci-
litar processo de recadastramento quanto este for ini-
ciado”, ressalta a gerente.

A CSS fica aberta de segunda-feira a sexta-feira, 
das 8h30 às 17h30, e está localizada na sede do SET-
CESP. “Aqui no CSS o transportador recebe atendimen-
to rápido, eficiente, não só no registro em si, mas pela 
emissão de documentos, etiquetas de identificação, 
pagamento de guias, bem como todas orientações ne-
cessárias para registro, manutenção e atualização na 
forma da lei”, conclui a especialista.

Site da ANTT 
permite a consulta 
dos registros com 
atualização diária:
www.antt.gov.br
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TrabaLHo árdUo 
Para aSSESSorar a 

PrESidênCia

Adauto Bentivegna Filho, advogado especia-
lista em diversos assuntos relacionados ao 
transporte de cargas, é, atualmente, o princi-
pal assessor do SETCESP, atuando ao lado do 
presidente Manoel Sousa Lima Jr.

PERFIL DOS ASSESSORES

O advogado Adauto Bentivegna Filho é um 
grande conhecido da maioria dos associa-
dos e empresários do setor. Parte por causa 

de sua forte atuação, já há 22 anos, à frente do atendi-
mento Jurídico do Sindicato, parte devido ao fato de 
ter assumido, em 2007, a assessoria da Presidência da 
entidade, trabalhando no dia a dia com os presidentes 
Francisco Pelucio e Manoel Sousa Lima Jr.

Dono de um vasto conhecimento jurídico e sin-
dical, Adauto fez história no SETCESP auxiliando as 
empresas associadas e tirando dúvidas dos trans-
portadores, até assumir o cargo de executivo. “Já 
representei o SETCESP no Conselho Estadual de 
Trânsito, fui membro da Câmara de Esforço Legal, 
ministro treinamentos na área jurídica e já fui pro-
fessor universitário, carreira que deixei para me de-
dicar ao Sindicato”, conta o assessor.

Admitido pelo SETCESP em 1992 para atuar no 
atendimento Jurídico, Adauto se transformou em 
um assessor “coringa”, que conhece os meandros da 
legislação e ajuda todas as áreas do Sindicato com 
seu conhecimento. Atualmente, está mais voltado 
para as questões institucionais da entidade, dando 
suporte ao presidente e à Diretoria Executiva. “Uma 
de minhas atribuições é ser, ao lado do Dr. Narciso 
Figueirôa Jr., negociador trabalhista do SETCESP, 
realizando a função de relações sindicais com os 

11 Sindicatos laborais de nossa base, além de ajudar 
nas relações com os mantenedores e demais par-
ceiros”, conta Adauto, que já escreveu dois livros no 
SETCESP, um sobre barreiras fiscais estaduais e seu 
impacto para o transporte e outro sobre o Direito no 
Transporte, em parceria com outros autores.

Para o advogado, a atuação do SETCESP é vital 
para as empresas. “O SETCESP trabalha olhando os 
principais problemas que as transportadoras en-
frentam. Por exemplo, o problema da carga tributá-
ria, que consome mais de 50% do faturamento das 
empresas. Recentemente o SETCESP conseguiu jun-
tamente com a NTC e outras entidades, fazer com 
que a contribuição previdenciária patronal fosse re-
duzida, calculando-se somente 1% sobre a receita 
bruta. Pouca gente sabe, mas o SETCESP foi uma das 
entidades que conseguiu que a alíquota do ICMS ao 
invés de 18% caísse para 12%. A maioria dos setores 
paga o ICMS no dia 3º dia útil, o SETCESP conseguiu 
para o dia 25. Recentemente aprovamos uma lei que 
caça a inscrição estadual das empresas que praticam 
o  roubo de cargas. Estes são apenas alguns dos tra-
balhos de grande relevância que o SETCESP faz para 
o setor”, diz

“Quero deixar uma mensagem de otimismo, que 
eles fortaleçam o SETCESP, porque não adianta recla-
mar de problemas individuais. Tragam estes proble-
mas para a casa, para que coletivamente, possamos 
criar soluções para acabar com estes problemas, ou 
amenizá-los. Prestigiem o SETCESP, pois o SETCESP é 
a entidade que defende os interesses do transporta-
dor rodoviário de cargas”, finaliza Adauto.

Foto: Leonardo Andrade
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Formação miLi-
Tar E aSSErTividadE 
ConTra o roUbo 

dE CargaS

O assessor de Segurança do SETCESP, Coronel 
Paulo Roberto de Souza, se transformou em 
uma dos maiores conhecedores das questões 
relacionadas ao combate ao roubo de cargas 
no Brasil

PERFIL DOS ASSESSORES

A questão do roubo de cargas e da seguran-
ça patrimonial das transportadoras é trata-
da com prioridade pelo SETCESP há muitos 

anos. Um dos agentes deste trabalho incansável da 
entidade em prol de mais segurança para as transpor-
tadoras é o assessor Paulo Roberto de Souza, Coronel 
do Exército com formação especializada que trabalha 
à frente da Assessoria de Segurança da entidade desde 
1998. Como ele mesmo diz, sua prioridade no dia a dia 
é dar atendimento aos associados, tanto na prevenção 
ao crime, orientando sobre meios de gerenciamento 
de risco, tecnologia e procedimentos, quanto no apoio 
às empresas que tenham sofrido roubo, comunicando 
as ocorrências à polícia e dando todo o respaldo às 
transportadoras.

Mas, o trabalho de Souza também está na inteli-
gência contra o crime organizado. O Coronel realiza 
e publica, há mais de 17 anos, estudos sobre as ocor-
rências de roubo de cargas no Estado de São Paulo 
e no Brasil, ajudando o setor a conhecer melhor esta 
modalidade de crime e a se relacionar com as autori-
dades policiais e governamentais que atuam na segu-
rança pública.

“Nós tivemos um momento muito interessante 
que vigorou de 2006 a 2011. Naquela oportunidade 
nós formalizamos um convênio com a secretaria de 
segurança para o levantamento de estatísticas cri-
minais. Porque nós tínhamos uma base de dados e 
a secretaria tinha outra, que era oficial do estado, e 

geralmente tinha alguma divergência de dados. Então 
no sentido de unificar estas estatísticas, nós levamos 
a questão ao secretário de Segurança no segundo se-
mestre de 2005, e ele autorizou que trabalhássemos 
juntos. Durante 6 anos, 1 ano experimental e 5 anos de 
duração do convênio, nós trabalhamos juntos, integra-
dos dentro da secretaria de segurança. E produzimos 
estatísticas excelentes, que foram padrão de referencia 
em todo o Brasil. Ao final de 2011 quando íamos tratar 
da renovação deste protocolo, por uma razão de polí-
tica da secretaria de segurança, o protocolo não foi re-
novado, embora fosse reconhecido o seu valor. E não 
foi renovado por uma razão especial: outros segmen-
tos empresariais: setores de condomínios, securitários, 
todos enviaram ofícios à secretaria querendo fazer o 
mesmo nível de parceria que nós tínhamos. E aí não era 
possível abrir a todos os segmentos sociais um espaço 
dentro da secretaria para que lá estivessem represen-
tantes dos outros segmentos no sentido de cada um 
cuidar do seu problema”, conta o Cel. Souza.

Para 2014, o Coronel Souza mostra otimismo nos 
assuntos relacionados à segurança. Ele cita a sanção da 
Lei nº 15.315, que pune os receptadores de cargas no 
Estado de São Paulo, como um instrumento que tem 
deixado os transportadores esperançosos. “Esta lei é no-
vidade, São Paulo é o primeiro Estado que tem uma lei 
que vai penalizar por 5 anos fora do cadastro a empresa 
envolvida em receptação, ou seja, não vai trabalhar. Nós 
achamos que esta lei, em vigor desde o dia 17 de janeiro, 
vai inibir a receptação de carga. E quando você inibe a 
receptação que é o que movimenta o roubo de cargas, 
você também tem uma diminuição nos roubos e furtos, 
porque não tendo quem receba a carga, não há sentido 
na carga ser roubada”, explica o assessor.

Foto: Leonardo Andrade
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HabiLidadE E 
ExCELênCia naS 

qUESTõES 
TrabaLHiSTaS

Negociador trabalhista sindical e interlocutor 
com magistrados da área trabalhista, Narciso 
Figueirôa Júnior ajuda o SETCESP nas questões 
que envolvem a nova Lei do Motorista e as 
Convenções Coletivas de Trabalho

PERFIL DOS ASSESSORES

Uma das razões para a existência do SETCESP 
é a realização, anualmente, das negociações 
sindicais que celebram as Convenções Cole-

tivas de Trabalho. Para a realização destas negociações, 
o SETCESP conta com um time de primeira, formado 
pelos negociadores Adauto Bentivegna Filho e Narciso 
Figueirôa Júnior, dois advogados especializados com 
grande experiência no setor.

Narciso já foi empresário do transporte du-
rante 15 anos e participou do SETCESP neste pe-
ríodo, frequentando as reuniões da Comissão de 
Recursos Humanos, em 1996, e da fundação da 
COMJOVEM, em 1990. No ano de 1992, foi convi-
dado a integrar a diretoria do SETCESP durante 9 
anos e participou também da FETCESP. “Devido 
a esta atuação nas entidades, fui Juiz Classista 
no Tribunal do Trabalho de São Paulo por cinco 
anos e, quando saí do tribunal, passei a assesso-
rar o SETCESP na área trabalhista sindical e, de-
pois, como negociador sindical”, conta Narciso.

Ele participou da criação das Comissões de 
Conciliação Prévia, que ajudam as empresas e 
trabalhadores a resolver pendências trabalhistas 
extrajudicialmente e, hoje, faz todo o trabalho 
de assessoria trabalhista sindical e a parte con-
tenciosa também. “Junto com o colega Adauto 
Bentivegna Filho, realizo, todos os anos, as ne-
gociações com os 11 sindicatos laborais de nos-
sa base, seis na parte operacional e cinco na 

administrativa. Além disso, tenho trabalhado bas-
tante nas discussões das alterações da Lei 12.619, 
que estabelece a regulamentação da profissão de 
motorista, entre outros trabalhos do dia a dia”, 
explica.

A atuação do advogado também passa pela 
realização de eventos em parceria com o Tribu-
nal Regional do Trabalho de São Paulo, ajudando 
o setor a se relacionar com os magistrados. “Estes 
são eventos que eu tenho coordenado e organi-
zado e são importantes porque aproximam o se-
tor do judiciário trabalhista, e é a oportunidade 
dos empresários conhecerem quais são os enten-
dimentos que o judiciário tem em relação a ati-
vidade e ao mesmo tempo o próprio judiciário 
conhecer também a realidade da atividade. Essa 
aproximação é importante para ambos os lados. 
É uma atividade peculiar, e depende muito tam-
bém de fatores externos para a realização. Exis-
tem outros fatores que acabam influenciando a 
atividade de transporte, como barreiras fiscais, 
são regras que são impostas as empresas por ór-
gãos públicos e que acabam influenciando a ati-
vidade”, relata o advogado.

Para ele, 2014 representa um ano de expec-
tativa em relação às definições da Lei do Moto-
rista e da regulamentação da profissão, a Lei nº 
12.619. “Temos participado ativamente de todos 
os debates e demos nossas contribuições para 
que a Lei se aplique com bom senso em nosso se-
tor. Vamos aguardar como ficarão as regras e con-
tinuaremos acompanhando este tema de perto, 
para que o associado possa ter todas as informa-
ções desta lei tão importante”, diz Narciso.

Foto: Divulgação
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TribUToS E aSSUnToS 
JUrídiCoS Em mãoS 

ExPEriEnTES

Um dos assessores com maior tempo de atua-
ção no SETCESP, Marcos Aurélio Ribeiro auxilia 
decisões da Diretoria da entidade e atua em 
questões jurídicas nacionais em diversas áreas

PERFIL DOS ASSESSORES

A regulamentação do setor, as questões tri-
butárias, as Leis que interferem no dia a dia 
do transporte de cargas e o andamento dos 

pleitos do setor são assuntos que passam pelo dia a dia 
do advogado Marcos Aurélio Ribeiro, um dos integran-
tes do time de assessores Jurídicos do SETCESP.

Com sua experiência e conhecimento, Marcos 
Aurélio ajuda a Diretoria da entidade a tomar de-
cisões e participa de diversas frentes de trabalho. 
“Trabalho no SETCESP e na NTC desde 1987. Fui 
contratado inicialmente para dar assessoria em 
uma questão específica sobre reajuste de tarifas 
junto ao Ministério da Justiça, em Brasília, e, a par-
tir daí, comecei a prestar serviços ao Sindicato. Mi-
nha assessoria envolve aspectos jurídicos, acom-
panhamento de processos legislativos nos âmbitos 
municipal, estadual e federal, defesa de teses que 
favoreçam as empresas de transportes, aspectos 
tributários, discussões sobre restrições à circulação 
de veículos, principalmente em São Paulo, mas tam-
bém em outros Estados”, conta Marcos Aurélio.

O experiente assessor credita ao SETCESP a de-
fesa dos interesses das empresas do setor como 
fator de grande importância em assuntos como 
a regulamentação da atividade de transporte, da 
profissão de motorista, das regras de trânsito, dos 
tributos e diversas outras questões. “É óbvio que o 
Sindicato precisa fazer esta atuação, sempre visan-
do o benefício para as empresas que representa. A 
atividade empresarial no Brasil é muito controlada, 
não só em relação à mobilidade urbana, abasteci-
mento das cidades e trânsito, mas também no exer-
cício da atividade, nas regras trabalhistas e tantas 

outras obrigações que as empresas têm. Tudo isso 
precisa ser trabalhado para que haja um ambiente 
favorável para a atuação das transportadoras”, diz o 
assessor. Marcos Aurélio destaca algumas das con-
quistas do transporte ultimamente. “São questões de 
grande importância, principalmente nas conquistas 
na parte tributária em relação ao ICMS, a substitui-
ção tributária, o uso do crédito outorgado de 20%, 
a alteração do prazo de pagamento para o ICMS e 
ultimamente foi a desoneração da folha de paga-
mento, a substituição da contribuição das empresas 
de 20% por uma contribuição de 1%. São questões 
importantes como a alíquota de 12% do ICMS em SP 
sendo que nos outros estados é de 18%. O prazo de 
pagamento do IPVA que é nos meses de setembro, 
outubro e novembro, quando no resto do Brasil é em 
janeiro, fevereiro e março”.

O especialista alerta os empresários do setor para 
alguns pontos críticos do transporte, como o contro-
le do Fisco sobre a atividade, seja no frete, no fatu-
ramento ou nas relações trabalhistas. “Todas essas 
questões estão exigindo uma grande mudança de 
mentalidade no transportador. A informalidade ten-
de a acabar e, a cada dia, haverá uma depuração no 
setor, fazendo com que somente as empresas sérias 
e que primam pelo cumprimento das legislações so-
brevivam. Os associados precisam acreditar que está 
acontecendo uma mudança radical no transporte ro-
doviário de cargas. As empresas precisam se ater às 
leis aplicadas, estabelecer os controles da jornada do 
motorista, do tempo de direção, dos impostos devi-
dos, do recolhimento dos seus impostos, porque só 
vão sobreviver as empresas que estiverem pratican-
do as suas atividades de transporte dentro da mais 
perfeita legalidade”, conclui Marcos Aurélio Ribeiro.

Foto: Divulgação
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diretoria de Especialidade de rH 
promove palestra sobre o eSocial

DIRETORIA ADJUNTA DE RH

Evento ocorreu na sede do SETCESP, no dia 30 de janeiro e contou com uma apresentação da especialista 
Daniela Paschoal sobre o eSocial e seus detalhes para as empresas

O SETCESP realizou no dia 30 de janeiro a pri-
meira reunião de sua Diretoria Adjunta de 
Recursos Humanos, reunindo um grande pú-

blico na sede da entidade para debater temas de gran-
de importância sobre o RH nas empresas. Segundo a 
diretora Adjunta Bárbara Calderani, a programação de 
palestras para este ano vai privilegiar temas que tenham 
grande aderência com o dia a dia das transportadoras, 
trazendo conteúdos de grande utilidade para os associa-
dos e buscando soluções às dúvidas dos empresários e 
profissionais.

Na palestra realizada em janeiro, a Diretoria de RH 
trouxe a especialista da ADP Brasil, responsável pela 
aplicação e atualização de leis no sistema da folha de 
pagamento e auditoria do sistma ADP e Xpert, Danie-
la Paschoal, sobre o tema "eSocial", projeto do gover-
no federal que tem como objetivo unificar o envio de 
informações pelo empregador em relação aos seus 
empregados, disponibilizando serviços e facilidades 

que possibilitam ao empregador o cumprimento de 
algumas de suas obrigações trabalhistas, previdenci-
árias e fiscais num canal único, de forma facilitada e 
bem intuitiva.

"Buscaremos sempre temas de grande relevância 
para as transportadoras e convidamos a todos os asso-
ciados do SETCESP a participar dos debates sobre Re-
cursos Humanos nas reuniões de nossa diretoria", con-
vida Bárbara.

"A realização deste café da manhã com um grande 
número de associados presentes é a prova de que as 
Diretorias Adjuntas do SETCESP estão trazendo eventos 
com conteúdos de interesse das transportadoras, sem-
pre com o foco na resolução de dúvidas e na busca por 
informações para facilitar o cotidiano dos associados. A 
Diretoria Adjunta de RH e os mais de 100 participantes 
do evento estão de parabéns pelo alto nível do debate 
sobre o eSocial", comenta o presidente do SETCESP, Ma-
noel Sousa Lima Jr.

Foto: Leonardo Andrade

Evento sobre os procedimentos do eSocial lotou o auditório do SETCESP, demonstrando a relevância do tema e a importância dos debates na entidade
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SETCESP divulga programação de 
eventos para 2014

EVENTOS 2014

Grade contempla uma série de palestras, workshops e fóruns referentes a diversos tópicos do setor

O SETCESP já disponibilizou a lista dos próxi-
mos eventos que deverão ocorrer ao longo 
do ano de 2014. As atividades incluem uma 

série de palestras, workshop, fóruns e outras modali-
dades diretamente ligadas às necessidades do setor.

Confira abaixo a grade:

• 27 de Fevereiro - Fórum sobre a Micro e Pequena 
Empresa no TRC / Análise da Conjuntura Econômica

• 27 de Março - Workshop sobre Tecnologia da 
Informação na área de Segurança

• 10 de Abril - SETCESP Itinerante Terminal Fernão 
Dias (café da manhã)

• 23 de Abril - Seminário sobre Pesagem de Veículo 
em parceria com a CCR

• 22 de Maio - SETCESP Itinerante Guarulhos (café 
da manhã)

• 29 de Maio - Café da Manhã sobre as Eleições 
2014

• 24 de Julho - SETCESP Itinerante Mogi das Cruzes 
(café da manhã)

• 5 de Agosto - Fórum sobre Roubo de Cargas

• 28 de Agosto - Seminário TRT - SP

• 10 de Setembro - SETCESP Itinerante Osasco 
(café da manhã)

• 24 de Setembro - Workshop da Comjovem

• 9 de Outubro - SETCESP Itinerante Jundiaí

• 23 de Outubro - Evento sobre sustentabilidade

• 6 de Novembro - SETCESP Itinerante São Paulo 
(almoço)

"O SETCESP preparou para 2014 uma grade de 
eventos que reflete os anseios e as necessidades dos 
nossos associados, contemplando assuntos como o 
combate ao roubo de cargas, a tecnologia aplicada 
ao transporte, as relações trabalhistas e as legislações 
que regem o nosso setor. Além disso, estamos reedi-
tando o SETCESP Itinerante, que levará nossa entida-
de às diversas regiões de nossa vasta base territorial, 
estreitando as relações entre o Sindicato e seus asso-
ciados. Convido a todos a conferir nossos eventos e 
participar ativamente de nossa programação", diz o 
presidente do SETCESP, Manoel Sousa Lima Jr.

Vale ressaltar que a organização da entidade pode-
rá alterar com antecedência datas e temas dos even-
tos programados.  Para mais informações, entre em 
contato pelo e-mail eventos@setcesp.org.br.
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GUARULHOS

audiência pública detalha projeto de 
canalização do rio baquirivu, em guarulhos
Prefeitura de Guarulhos e governo do Estado planejam intervenção no rio, para acabar com as inundações 
que tanto atrapalham a logística da região de Cumbica e adjacências

Aconteceu em 16 de janeiro em São Paulo a 
audiência pública para a apresentação do 
projeto Baquirivu-Guaçu, com a presença do 

superintendente do DAEE (Departamento de Águas e 
Energia Elétrica), Alceu Segamarchi Junior, e do secretá-
rio de Transportes e Trânsito, Atílio André Pereira, entre 
outros técnicos.

Trata-se de uma grande parceria entre Governo do 
Estado e o Município de Guarulhos, que resulta em in-
vestimentos na ordem de US$ 204 milhões do CAF –
Banco de Desenvolvimento da América Latina - e R$ 
216 milhões do Banco do Brasil. A CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) também 
deve ser parceira na parte de realocação das famílias.

O projeto integra o sistema de macrodrenagem lo-
calizada na Bacia do Alto Tietê e é considerado muito 
importante não só em nível estadual, mas também na-
cional, já que a maior parte do rio Baquirivu passa por 
Guarulhos, que é cortada pelas rodovias Presidente 
Dutra, Ayrton Senna, Fernão Dias, além da Hélio Smidt 
e do Rodoanel, sem contar o Aeroporto Internacional 
de São Paulo, em Cumbica, o maior da América do Sul. 

Esses empreendimentos foram salientados em todas 
as apresentações, inclusive no vídeo preparado pelo 
DAEE para detalhar o projeto.

Basicamente, o projeto consiste na construção de 
cinco reservatórios, canalização do rio desde a divisa 
de Guarulhos com Arujá até a Foz do Tietê, alarga-
mento do canal do rio, adequação e readequação viá-
ria com aproveitamento da infraestrutura já existente 
e implantação de outras, além da construção de um 
Parque Linear ao longo das duas margens do rio, com 
ciclovias e quadras esportivas, que deve atender a mi-
lhares de pessoas da região.

O objetivo é acabar de vez com as inundações ao 
longo do rio Baquirivu com a canalização a céu aber-
to de 20,20 km de extensão e largura de 20 a 45 me-
tros. Atualmente, o projeto aguarda a licença prévia 
ambiental e a expectativa é que as obras se iniciem 
no primeiro semestre de 2014, com prazo de execu-
ção de quatro anos. As obras semelhantes a essa são 
o Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo, feito pelo 
DAEE, e a ampliação do Córrego Aricanduva, também 
em São Paulo, em 2008, pela Hidrostudio.
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Desoneração da folha de 
pagamento já está em vigor
Desde 1º de janeiro de 2014, Medida Provisória dá o direito às empresas do TRC de recolher 1% de tributos 
sobre seu faturamento, deixando de contribuir com 20% sobre a folha

O texto da Medida Provisória nº 612, que 
coloca em prática a desoneração da 
folha de pagamento, passou a valer a 

partir de 1º de janeiro de 2014. Com isso, a MP 
dá o direito às empresas de transporte rodoviá-
rio de cargas de recolher 1% de tributos sobre 
seu faturamento, deixando de contribuir com 
20% sobre a folha de pagamento. 

Segundo Adauto Bentivegna Filho, advo-
gado especialista em tributos no transporte 
e assessor jurídico do SETCESP, a medida traz 
perspectivas positivas, mas também algumas 
características que necessitam de análise.  “A 
primeira delas é o fato de não haver opção para 
as empresas, ou seja, uma vez adotado o novo 
regime, elas não poderão voltar atrás. Outro 
aspecto importante é que a medida contempla 
a grande maioria das empresas, como as trans-
portadoras de cargas fracionadas, por exemplo”, 
comenta o especialista. 

O advogado também explica que, no caso 
das empresas que operam carga lotação ou lo-
gística, é necessário fazer as contas com caute-
la, “para saber se a contribuição não ficará mais 
cara do que é hoje”.

Recentemente, o ministro da Fazenda, Guido 

Mantega, afirmou que há perspectiva de retira-
da da desoneração da folha de pagamento das 
empresas que têm se beneficiado da medida

“A desoneração tem ajudado muito, possibi-
litou que o setor produtivo continuasse contra-
tando trabalhadores e aumentando a eficiência”, 
afirmou.

Além disso, a presidente da República Dilma 
Rousseff também ressaltou a importância da 
medida, e disse que a desoneração será perma-
nente. O presidente do SETCESP, Manoel Sou-
sa Lima Jr., ressalta a importância da medida e 
lembra que a inclusão do transporte de cargas 
na desoneração só ocorreu graças ao trabalho 
das entidades do setor, como a NTC&Logística, 
a FETCESP e o SETCESP, que pleitearam a deso-
neração. “Este é mais um fruto da atuação das 
nossas entidades. A desoneração da folha de 
pagamento vai beneficiar a grande maioria das 
empresas de transporte e se configura em mais 
uma conquista do setor para diminuir o impac-
to da carga tributária sobre as nossas empresas. 
A folha de pagamento é um item que precisa-
va urgente desta desoneração, pois só assim as 
empresas poderão criar mais vagas de trabalho 
e crescer”, diz o presidente Manoel.
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novas condições do PSi passam a 
valer para aquisição de caminhões

FINANCIAMENTO

Para 2014, ano linhas de crédito para a aquisição de caminhões e implementos rodoviários terá juros de 6%

As condições do PSI (Programa de Sustenta-
ção do Investimento) para este ano foram 
garantidas após publicação da Portaria nº 

29, de 23/1, publicada no dia 24/1, no Diário Oficial 
da União.

O Governo decidiu que terá juros de 6% ao ano  
nas linhas de crédito para a aquisição de caminhões, 
ônibus, implementos rodoviários, máquinas agrícolas 
e outros bens por meio do Finame/BNDES.

Quando anunciado no fim de 2013 o aumento 
dos juros de 4% para 6%, o ministro Guido Mante-
ga afirmou que as taxas do PSI 
cresceram acompanhando a 
Selic e conjuntura, e que a taxa, 
mesmo mais alta, ainda é atra-
tiva para o investimento, uma 
vez que está bem próxima da 
inflação medida.

"O setor de transportes 
no Brasil precisa de mais in-
centivos para a renovação e 
aquisição de frotas. O encare-
cimento dos juros do Finame, 
apesar da manutenção dos 
financiamentos via BNDES, 
impossibilita a entrada de 
diversas empresas nessas li-
nhas de crédito. Deveríamos 
estar assistindo a uma queda 
dos juros, já que a indústria 
de caminhões no Brasil de-
pende destes financiamentos. 
Esperamos que o setor consi-
ga aumentar suas vendas de 
caminhões este ano e que se 
criem mais condições para o 
acesso à renovação e aquisi-
ção de frotas no Brasil. Aqui 
no SETCESP, por meio de nos-
sa Central de Serviços, conta-
mos com meios de fomento 
à compra de caminhões com 
condições especiais para os 
associados, por meio de nos-
sas parcerias com associados 

mantenedores", comenta Manoel Sousa Lima Jr., 
presidente do SETCESP.

Fabricantes de caminhões e ônibus, como MAN, 
do grupo Volkswagen, e Mercedes-Benz, elogiaram a 
prorrogação do programa afirmando que a medida, 
junto com previsão de safra agrícola recorde em 2014 
e obras de infraestrutura no país, devem garantir cres-
cimento do mercado. O aumento nos custos do finan-
ciamento do BNDES ocorre na esteira do ciclo de ele-
vações da Selic, que saiu da mínima histórica de 7,25% 
em abril para o atual patamar de 10% ao ano.
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LEGISLAÇÃO

SP sanciona lei para acabar com 
desmanches irregulares de veículos

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, 
sancionou no início de janeiro o Projeto de 
Lei que tem o objetivo de acabar com os 

desmanches irregulares de veículos no Estado de São 
Paulo. Para comercializar peças, as empresas terão 
que manter cadastro no Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-SP) e na Secretaria da Fazenda. A Se-
cretaria da Segurança Pública (SSP) colocará em seu 
site a lista dos estabelecimentos regulares, além de 
um link para o serviço de webdenúncia, para incenti-
var os cidadãos a denunciarem depósitos irregulares.

Para Alckmin, o combate ao desmonte e ao co-
mércio irregular de veículos e peças é uma medida 
estruturante para o enfrentamento da criminalidade. 
A lei quebra a cadeia econômica do crime de roubo 
e furto de veículos. Com o fim dos estabelecimentos 
irregulares, um dos elos dessa cadeia deixa de existir, 
possibilitando a redução desse tipo de crime.

“Essa lei também tem um lado de salvar vidas, 
pois 50% dos latrocínios estão ligados ao roubo de 
veículos. À medida que reduzirmos o roubo e furto, 
derrubamos (o número de) latrocínios”, salientou Al-
ckmin.

A nova lei prevê também a adoção de um sistema 
que permite rastrear todas as etapas do processo de 

Lei estabelece regras para a regularização dos desmanches e faz foco no combate ao roubo e furto de veícu-
los, crimes com grande número de ocorrências no Estado de São Paulo

desmontagem, desde a origem das partes e peças, in-
cluindo a movimentação do estoque, até a sua saída. 
O objetivo é garantir segurança ao consumidor final 
e permitir o controle e a fiscalização das empresas, 
sob a responsabilidade do Detran e da Secretaria da 
Segurança Pública. Itens de segurança, como airbags 
e freios, não poderão ser vendidos ao consumidor. A 
destinação fica restrita aos fabricantes ou empresas 
especializadas em reaproveitamento.

“Vamos acabar com aqueles depósitos crimino-
sos de peças, que revoltam os cidadãos de bem e fa-
cilitam o mercado negro e paralelo do crime. Ficarão 
no mercado os empresários sérios”, afirmou o secre-
tário da Segurança Pública, Fernando Grella Vieira. 
Na Argentina, onde legislação semelhante foi adota-
da em 2003, os roubos de veículos caíram 50%.

"Temos muita fé nestes mecanismos legais cria-
dos para combater o roubo de veículos e de cargas. 
Com esta nova Lei dos desmanches, o Estado espera 
coibir um crime que resultou em mais de 1500 veí-
culos roubados no setor de transporte de cargas em 
um ano. É um número alto que agora tem a possi-
bilidade de começar a ser reduzido com a nova re-
gulamentação dos desmanches", comenta Manoel 
Sousa Lima Jr., presidente do SETCESP.
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COMUNICAÇÃO

Novo portal do SETCESP está no ar e 
traz novidades para associados
Nova ferramenta de comunicação do Sindicato com seu público integra funcionalidades e alia novo conteúdo 
com layout moderno e mais atraente. Conheça o novo site

O SETCESP acaba de colocar no ar sua mais 
nova iniciativa em comunicação com seus 
associados e com o mercado de transpor-

tes, o novo portal na entidade na internet. No endere-
ço www.setcesp.org.br, os associados encontrarão os 
conteúdos de apresentação do trabalho da entidade 
e poderão interagir com diversas áreas do Sindicato, 
como Serviços, Bolsa de Empregos, atendimentos e 
muito mais.

"O SETCESP, há muitos anos, ocupa muito bem seu 
espaço na internet e tem sido pioneiro no uso das 
ferramentas eletrônicas para se comunicar com os 
associados e também para oferecer serviços e utili-
dades online, facilitando a vida do transportador. O 
novo portal vem com este DNA e traz modernos con-
ceitos visuais e de programação para propiciar uma 
experiência de internet mais completa para nosso 
público. Convido a todos os nossos associados a visi-
tar nosso novo site e explorar as novidades", comen-

ta o presidente do SETCESP, Manoel Sousa Lima Jr.
Segundo o diretor de Comunicação e vice-presi-

dente do SETCESP, Tayguara Helou, com a nova fer-
ramenta de internet, o Sindicato poderá ampliar seu 
atendimento e trazer novidades e maior quantidade 
de conteúdo com frequência para o público. "Busca-
mos um formato que combinasse a tradição de qua-
se 80 anos do SETCESP e a modernidade dos serviços 
e das informações online em tempo real. Todas as 
mídias do SETCESP estão unificadas no novo portal, 
que abre novas possibilidades para a nossa comuni-
cação", diz Tayguara.

Conheça o novo portal do SETCESP acessando 
www.setcesp.org.br e dê sua opinião por meio dos 
canais de interação online.
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CUSTOS E FRETE

Fretes 
precisam 
de reajuste 
urgente

Pressão de custos sobre as planilhas das transportadoras, queda nos resultados por causa de novas regras, 
como a Lei 12.619 e o Manifesto Eletrônico, por exemplo, e aumento de insumos pedem reajuste de 14,06% nos 
fretes do transporte de cargas fracionadas

O setor de transporte rodoviário de cargas re-
cebeu recentemente um estudo realizado 
pelo  DECOPE – Departamento de Custos 

Operacionais, Estudos Técnicos e Econômicos da NTC&-
LOGÍSTICA que apurou, nos últimos 12 meses, aumento 
acumulado de 7,85% nos custos operacionais de trans-
porte rodoviário de cargas fracionadas, o INCTF.

Segundo a entidade nacional, o  principal vilão na 
estrutura de custos das empresas de transporte foi o 
óleo diesel, que respondeu, sozinho, por aumento de 
17,27% no preço do litro nas bombas. Os insumos que 
também colaboraram para esse aumento foram os 
salários de motoristas e ajudantes, com aumento acu-
mulado de 10,22% e 10,23% respectivamente, as des-
pesas administrativas (exceto salários), com 5,67%, sa-
lários administrativos, com 10,12%, pneus, com 12,7%, 
veículo, com 6,87%, seguros, com 6,07% e recapagem, 
com 3,77%. Os demais insumos também tiveram au-
mentos, mas relativamente menores.

Por outro lado, pesquisa realizada pelo mesmo DE-
COPE, junto às empresas de transporte de carga fra-
cionada, identificou defasagem de frete na ordem de 

5,78%, no ano de 2013, que é a diferença entre o fre-
te efetivamente praticado e o custo necessário para 
remunerar a atividade. Isto porque em 2013 as em-
presas não obtiveram êxito na renegociação de seus 
acordos de preços com os clientes, principalmente 
pela diminuição do ritmo da atividade econômica 
nacional.

Considerados esses dois fatores, emerge a neces-
sidade imperiosa de se recompor imediatamente as 
tarifas dessas empresas em pelo menos 14,06%, me-
dida essencial para a manutenção de seus compro-
missos e investimentos.

Como se sabe, o setor ainda tem como agravan-
te de custos os gargalos da infraestrutura, que vêm 
reduzindo, sobremaneira, a produtividade. Para não 
enumerar todas as deficiências de infraestrutura, se-
guem algumas, tais como: restrições à circulação nos 
centros urbanos, que hoje alcançam mais de 100 mu-
nicípios em todo Brasil, barreiras fiscais, a ineficiência 
nos terminais dos embarcadores e as questões tra-
balhistas, que ganharam várias exigências adicionais 
com a Lei 12.619 de junho de 2012. Fora a situação 
precária da infraestrutura rodoviária e portuária que 
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as empresas têm que enfrentar, além da grande es-
cassez de mão de obra qualificada no setor, nota-
damente de motoristas.

"As transportadoras brasileiras estão em difi-
culdades. De um lado, as incertezas econômicas 
deprimem o Movimento de bens, aumentado 
a ociosidade, e de outro os custos dos insumos 
crescem aceleradamente, gerando perdas supe-
riores aos ganhos de produtividade. Não há outra 
saída senão o repasse imediato da variação do 
INCT e da enorme defasagem do valor dos fretes 
no Brasil", diz Giuseppe Lumare Jr., Diretor Comer-
cial da Braspress.

De acordo com Adriano Depentor, vice-presi-
dente do SETCESP e diretor presidente da Jamef, 
o setor de transportes tem vivido uma queda na 
produtividade por diversos fatores, o que valida a 
urgência na recuperação dos fretes. "A queda no 
resultado das empresas nos últimos anos, torna 
insustentável a não aplicação do reajuste de ime-
diato. Queda de resultado esta, oriunda da perda 
de produtividade no setor devido a adequação 
de várias regras, aplicação de novas leis, falta de 
infraestrutura urbana, rodoviária, aeroportuária e 
portuária. Dentre as novas regras e leis, podemos 
citar as mais impactantes como a lei 12.619, o ma-
nifesto eletrônico, as constantes regulamentações 
de restrições urbanas, a insegurança jurídica, o 
aumento do roubo de carga, altas taxas no capital 
de giro, uma vez que os custos e as despesas são 
na sua grande maioria antecipados, entre várias 
outras. Portanto, a urgência do reajuste está na 
viabilização do próprio negócio, que requer cada 
vez mais investimentos vultuosos para atender a 
demanda de um mercado cada vez mais exigen-
te", diz o empresário.

Depentor credita ao sacrifício das margens das 
empresas, algumas vezes em níveis insustentáveis, 
a manutenção dos contratos e das operações de 
muitas transportadoras. "O setor precisa ser muito 
firme no posicionamento e no esclarecimento das 
necessidades das empresas em recuperar os fretes 
e que não façam desta situação uma oportunidade 
em benefício próprio, pois lá na frente a conta virá, 
com juros e correções que poderão ser impossíveis 
de saldar", finaliza o vice-presidente do SETCESP.

Para os executivos Giuseppe Lumare Jr. (acima), diretor Comercial da 
Braspress, e Adriano Depentor, vice-presidente do SETCESP e diretor pre-
sidente da Jamef, recuperação dos fretes é urgente e deve ser prioridade 
para as empresas de transporte de cargas fracionadas. Perda de produti-
vidade, pressão de custos e fatores externos fazem com que as planilhas 
das transportadoras devam ser analisadas com cuidado e setor recomen-
da reajuste imediato dos fretes

Foto: Braspress

Foto: SETCESP
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COLUNA SUSTENTABILIDADE

Patrus Transportes investe em 
ações sustentáveis

Associada ao SETCESP com sede em Minas Gerais realiza redução da emissão de CO2, controla o consumo 
de combustível de sua frota, fomenta o uso de energias mais limpas no transporte de cargas e se destaca 
como empresa sustentável

Ser sustentável é um dos valores da Patrus 
Transportes e, para firmar este compromisso, a 
empresa investe em diversas ações que mini-
mizem impactos no meio ambiente.

Uma delas é o Programa Redução de CO², 
que diminui a quantidade de gás carbônico 
emitido pelos veículos da frota da Patrus Trans-
portes na atmosfera. Além disso, o programa 
também proporciona a economia no consumo 
de combustível. Entre 2011 e 2012, a empresa 
diminuiu em 6,09% o consumo médio de com-
bustível de frota, resultando na redução de 263 
toneladas de CO². Os testes de fumaça realiza-
dos com o opacímetro apontaram uma apro-
vação global de 87,38%.

Em 2012, a Patrus Transportes foi uma das 
empresas classificadas na 44º edição do Con-
curso de Comunicação Visual e Pintura de Fro-
ta, promovido pela revista Maiores e Melhores 
do Transporte Moderno. 

Também no ano de 2012, a Patrus Transpor-
tes recebeu da Iveco uma van movida a Gás 
Natural Veicular (GNV), um projeto pioneiro e 
inovador no Brasil. O objetivo principal do pro-
grama é testar tecnologias de combustíveis al-
ternativos, além de reduzir 95% da emissão de 
material particulado e 25% da emissão de CO².

O desenvolvimento constante de progra-

mas voltados para a questão da sustentabi-
lidade, aliado ao preenchimento de algumas 
características necessárias para o desenvol-
vimento do projeto, motivou a escolha da 
Patrus Transportes como parceira, segundo 
a Iveco. De acordo com Breno Kamei, Bu-
siness Development L.A da Iveco, existem 
atualmente 2,5 mil vans desse tipo em circu-
lação na Europa.

Reconhecimento

Como um reconhecimento de seus clientes 
e parceiros, a Patrus Transportes recebeu vá-
rios prêmios pelas ações sustentáveis, como o 
troféu Sustentabilidade 2012, pelo Grupo Bo-
ticário. Em dezembro de 2012, a empresa foi a 
grande campeã da premiação da 3M do Brasil, 
que reconhece os melhores projetos empre-
sariais voltados à sustentabilidade. No mês de 
agosto dos anos de 2012 e 2013, a unidade de 
Cachoeiro de Itapemirim (ES), recebeu da Fe-
deração das Empresas de Transportes do Es-
pírito Santo (Fetransportes) a certificação do 
Prêmio QualiAR (Qualidade do Ar), nas catego-
rias bronze e prata. Toda a frota da filial obteve 
aprovação aferida pelo Programa Despoluir 
no Estado do Espírito Santo em 2012 e 2013.
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EXPERIÊNCIA DE GENTE GRANDE, 

COM IMAGINAÇÃO DE CRIANÇA.
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COMJOVEM

Retrospectiva 
COMJOVEM 

2013

Confira as reuniões, atividades e visitas técnicas realizadas pela COMJOVEM em 2013, trabalhando pela inte-
gração dos jovens executivos e empresários do setor e pela disseminação do conhecimento sobre o transpor-
te rodoviário de cargas

A COMJOVEM é uma das Diretorias Adjuntas 
mais atuantes do SETCESP e, desde sua rea-
tivação, em 2004, tem realizado um trabalho 

contínuo no sentido de integrar e disseminar conhe-
cimentos do transporte de cargas para formar os líde-
res do futuro do setor. "A COMJOVEM é uma diretoria 
estratégica que já deu frutos para o setor e hoje seus 
integrantes fazem parte de diversas entidades no Brasil, 
incluindo o SETCESP. Os integrantes e coordenadores 
da COMJOVEM do SETCESP estão de parabéns pelo tra-
balho realizado no ano passado", comenta Manoel Sou-
sa Lima Jr., presidente do SETCESP.

"Participar da COMJOVEM é um passo obrigatório 
para jovem empresário ou executivo que quer estar na 

liderança das entidades do transporte brasileiro. Eu 
fui coordenador da COMJOVEM em São Paulo por 
um período que me trouxe muito conhecimento e 
networking e o trabalho desta diretoria tem sido 
crucial para o nosso setor", comenta o vice-presi-
dente e diretor de Comunicação do SETCESP, Tay-
guara Helou.

Confira abaixo os principais acontecimentos da 
COMJOVEM em 2013, em uma retrospectiva prepa-
rada pela diretora Adjunta Juliana Petri. "Agradeço 
ao presidente Manoel, à Diretoria Executiva e aos 
associados por terem feito o sucesso da COMJOVEM 
em 2013 e convido a todos a participarem de nossas 
atividades em 2014", diz Juliana.

Juliana Petri, diretora Adjunta da 
COMJOVEM no SETCESP: participação 

dos integrantes enriqueceu a grade de 
reuniões durante o ano passado e as-

sociados estão convidados a participar 
das atividades em 2014
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RETROSPECTIVA COMJOVEM 2013:

Março 2013

14/03/2013
Palestra: "Aferição - Um diferencial no Negócio”
Palestrante: Sr. Luiz Carlos Lopes – Diretor Operacional 
da Braspress
17 Participantes 

21/03/2013
Visita Técnica: Empresa APISUL 
07 Participantes 

Abril 2013

10/04/2013
Palestra: "Comportamento emocional do Líder no TRC" 
Palestrante: Sr. Carlos Serpeloni - Empresa Realthro 
Transportes
16 Participantes 

25/04/2013
Visita Técnica: Empresa COPI IVECO Sorocaba 
11 Participantes 

Maio 2013

16/05/2013
Palestra: Sr. Luciano Burti – Ex Piloto Fórmula 1
91 Participantes 

Junho 2013

19/06/2013
Palestra: ”Monopólio Postal X Livre Concorrência” Pales-
trante: Dr. Eduardo Molan Gaban
60 Participantes 

26/06/2013
Visita Técnica: CCR ViaOeste Rodoanel
08 Participantes 

Julho 2013

10/07/2013
Palestra: "Visão da Polícia Militar: Formas de atuação da 
fiscalização sobre a Lei do Motorista (Lei 12.619/12) e 
Lei Seca (Lei 12.760/12)" 
Palestrante: Policial Alexandre Daniel
47 Participantes 

Agosto 2013

14/08/2013
Palestra: "A Contabilidade como Ferramenta de Gestão, 
Nova Visão Empresarial" 
Palestrante: Antonio Cocurullo - Contador 
26 Participantes 

22/08/2013
Visita Técnica: Empresa POSITRON 
16 Participantes 

Setembro 2013

18/09/2013
Visita Técnica: Feira de Transporte e Logística Movimat 
–Happy Hour no estande do Setcesp
20 Participantes

Outubro 2013

02/10/2013
Palestra: "Roubo de Cargas: Inovações Tecnológicas na 
Área do Gerenciamento de Riscos" 
Palestrante: Coronel Paulo Roberto de Souza 
24 Participantes 

30/10/2013
Visita Técnica: Fenatran
08 Participantes 

Novembro 2013

13/11/2013
Palestra:” Empreendedorismo”
Palestrante: Marília Rocca 
21 Participantes 

Dezembro 2013

12/12/2013
Happy Hour com Presidente Manoel Sousa Lima Jr.
69 Participantes

TOTAL DE PARTICIPANTES: 441

Para participar das reuniões da COMJOVEM, envie 
e-mail para comissoes@setcesp.org.br ou ligue para 
11 - 2632-1036.
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PROJETO DE LEI - CÂMARA FEDERAL

documento de veículo poderá incluir 
quilometragem rodada
Câmara Federal analisa proposta de inclusão da regra no Código de Trânsito Brasileiro para dificultar falsifi-
cação dos dados de quilometragem dos veículos comercializados em território nacional

A quilometragem rodada pelo veículo pode-
rá constar do Certificado de Registro e Li-
cenciamento (CRLV), documento fornecido 

anualmente aos donos de carros que pagam o IPVA e 
cumprem as demais exigências dos órgãos estaduais 
de trânsito. A medida visa coibir a adulteração do ho-
dômetro para reduzir a quilometragem percorrida pelo 
veículo e aumentar seu valor de venda.

O registro obrigatório da quilometragem no CRLV 
consta de projeto que será votado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), em decisão ter-
minativa. A proposta (PLC 112/2011) foi apresentada 
pelo deputado Jefferson Campos (PSD-SP), que quer 
incluir a exigência no Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB - Lei 9.503/1997).

O autor explica que as montadoras entregam os 
veículos com lacre de segurança no marcador de 
quilometragem para dificultar a adulteração, mas a 

violação do sistema é “um procedimento relativa-
mente simples para os profissionais do ramo” e que 
dificilmente é detectado pela pessoa que compra o 
veículo.

O autor sugere que a quilometragem rodada seja 
verificada como item da vistoria anual obrigatória e a 
informação seja registrada em campo a ser criado no 
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. 
Atualmente, poucos estados, como Rio de Janeiro e 
São Paulo, têm a inspeção anual como item obrigató-
rio para a emissão do CRLV.

O relator na CCJ, senador Sérgio Petecão (PS-
D-AC), considera que a medida proposta no PLS 
112/2011 resultará em maior proteção aos consumi-
dores de veículos usados. Petecão acolheu emenda 
de redação aprovada quando a matéria foi votada na 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle (CMA). (Agência Câmara)
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INFRAESTRUTURA VIÁRIA

governador inaugura pistas duplicadas 
da nova Tamoios
Duplicação aumenta em 98% a capacidade de tráfego do Planalto e garante mais segurança aos usuários e 
fluidez ao tráfego da principal ligação para o Litoral Norte

O governador Geraldo Alckmin entregou em 
24 de janeiro as pistas duplicadas da Nova 
Tamoios Planalto. Os 16 mil usuários diários 

da rodovia receberão uma estrada moderna, segura 
e com maior fluidez de tráfego.  As obras de duplica-
ção, entre o km 11,5 e o km 60,5, iniciadas em maio de 
2012, aumentaram a capacidade de tráfego da via em 
98%. Foram investidos R$ 1,1 bilhão.

A Nova Tamoios Planalto tem barreiras de concre-
to dividindo as duas pistas, telas antiofuscantes, acos-
tamentos com 3 metros de largura, retornos e passa-
gens em desnível. O traçado foi aperfeiçoado, com 
retificação de curvas acentuadas e de rampas íngre-
mes. Todas essas inovações garantem maior seguran-
ça para motoristas e moradores dos municípios da re-
gião, reduzindo o risco de acidentes, principalmente 
as colisões frontais. A capacidade viária da rodovia no 
trecho passou de 1.820 para 3.600 veículos por hora.

Foram eliminados todos os cruzamentos em nível 
na pista. Os retornos e acessos aos municípios são fei-
tos por passagens subterrâneas ou viadutos implan-
tados a cada três quilômetros, aproximadamente. Ao 
todo foram construídos 23 dispositivos com esta fi-
nalidade, além de sete pontes paralelas às existentes 
nos ribeirões Pantanhão e Canoas, no reservatório de 
Paraibuna e nos rios Paraibuna e Fartura.

O resultado é uma diminuição no tempo médio 

das viagens ao longo dos 49 quilômetros que com-
põem o trecho Planalto. Isso representa uma econo-
mia anual de 700 mil horas já em 2014.

DESAFIOS - O grande desafio enfrentado pela 
DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A, respon-
sável pelo gerenciamento da obra, foi trabalhar com 
a rodovia em funcionamento. Foi necessária a elabo-
ração de uma operação especial de tráfego para que 
as intervenções convivessem com a movimentação 
de veículos. Operações ‘Pare e Siga ‘para manobra de 
equipamentos pesados, remoção de terra e interrup-
ções totais de tráfego para a detonação de rochas fo-
ram necessárias ao longo do período de obras.

Ao todo, foram movimentados 7 milhões de me-
tros cúbicos de terra e 800 mil metros cúbicos de 
rocha foram retirados para a implantação das novas 
faixas. Dois trechos, o da Rosa Mística, entre o km 18 
e o km 20, e o da Serrinha, entre o km 26 e o km 28, 
passaram por obras complexas como a retificação do 
traçado, em que as pistas antigas foram substituídas 
por novas, eliminando curvas acentuadas e rampas 
íngremes. No caso da Serrinha, a pista antiga foi re-
baixada em oito metros para compatibilizar o traça-
do com as novas faixas.

A obra em seu momento de pico funcionou 24 
horas e chegou a contar com a participação de 4,8 
mil funcionários.
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Para conhecer todas as soluções Pósitron, acesse:

RASTREAMENTO PÓSITRON
SOLUÇÕES PARA CARGA

PÓSITRON 
DUAL/DUAL SAT  
O rastreador localizador Pósitron Dual possui 
as tecnologias GPS (Global Positioning System), 
GSM/GPRS (Global System for Mobile 
Communications/General Packet Radio Service) 
com duplo SIM Card, RDS (Radio Data System) - 
redundância no recebimento dos comandos de 
bloqueio com função antijammer e satelital - 
além de ser selado e resistente à água e poeira.

• Duplo SIM Card
• Comunicação via rede celular GSM/GPRS
• Model quadband

Opcionais:
• Terminal Satelital
• Sensores e atuadores
• Acessórios
• Telemetria (limpador de para-brisa, freio de 

serviço, freio motor, RPM, hodômetro)

CONSULTE QUEM É
ESPECIALISTA
E FIQUE TRANQUILO
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Líder em segurança automotiva e referência no 
desenvolvimento de soluções tecnológicas em 

Rastreamento, a Pósitron oferece soluções completas 
para a segurança do veículo, do condutor e da carga. 

CONHEÇA ALGUMAS DAS SOLUÇÕES 
PÓSITRON PARA SEGURANÇA DA 
CARGA E TELEMETRIA: 

Finalizado_RT0048_12-13_A_AnuncioSETCESPJan.indd   1 27/12/13   10:37
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ENTIDADE

novoS aSSoCiadoS do SETCESP
Neste espaço você confere, todos os meses, a lista dos novos associados do SETCESP, empresas que acre-
ditam na união do transporte rodoviário de cargas como forma de buscar os objetivos comuns do setor e 
somar forças para conquistar as bandeiras que a entidade busca. Veja abaixo os novos associados do mês 
de JANEIRO de 2014:

Para associar sua empresa ao SETCESP, entre em contato com a entidade 
pelo telefone 11 - 2632-1000 ou pelo e-mail comercial@setcesp.org.br

TRANSPORTES TRANSPEDROSA LTDA - EPP

URBANA TRANSPORTES GERAIS LTDA - ME

TRANSMZ TRANSPORTES LTDA EPP

ÁGATA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA EPP

MAXITRANS TRANSPORTES & LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
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Faça parte desse time campeão!

Seleção

Comece o ano de 2014 adquirindo 
uma cota do Consórcio Randon!

grupo regionalgrupo regional

Sorteio de TVs, Adegas e muito mais!

R$29,14

PARA CRÉDITO DE R$ 90.000,14

QUANTIDADE LIMITADA DE PARTICIPANTES
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DIFERENCIADA

ATÉ     CONTEMPLAÇÕES MENSAIS 
GRUPO EXCLUSIVO DA FÁBRICA

5

Sorteio de TVs, Adegas e muito mais!

Imagem Ilustrativa

Imagem Ilustrativa

Imagem Ilustrativa



Revista SETCESP - fevereiro 2014 | 59

Ja
n

e
ir

o
/2

0
1

4

Faça parte desse time campeão!

Seleção

Comece o ano de 2014 adquirindo 
uma cota do Consórcio Randon!

grupo regionalgrupo regional

Sorteio de TVs, Adegas e muito mais!

R$29,14

PARA CRÉDITO DE R$ 90.000,14

QUANTIDADE LIMITADA DE PARTICIPANTES
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DIFERENCIADA

ATÉ     CONTEMPLAÇÕES MENSAIS 
GRUPO EXCLUSIVO DA FÁBRICA

5

Sorteio de TVs, Adegas e muito mais!

Imagem Ilustrativa

Imagem Ilustrativa

Imagem Ilustrativa
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FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Com menos radares, multas caem 
26,5% em rodovias paulistas

De fevereiro a novembro de 2013, os 42 radares móveis que operavam em rodovias sob concessão deixa-
ram de funcionar por falta de contrato

Com menos radares em operação, o nú-
mero de multas por excesso de veloci-
dade nas rodovias paulistas caiu 26,5% 

de janeiro a novembro de 2013. De acordo com 
dados do Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER), nesse período do ano passado foram apli-
cadas 2.040.319 multas por velocidade acima do 
limite, contra 2.774.182 do ano anterior. A redu-
ção de 733.863 multas não significa que o moto-
rista está respeitando mais a lei de trânsito. De 
fevereiro a novembro de 2013, os 42 radares mó-
veis que operavam em rodovias sob concessão, as 
mais movimentadas, deixaram de funcionar por 
falta de contrato.

O impacto na redução de multas ficou eviden-
te no primeiro mês sem radar. Comparado com 
o mesmo mês do ano anterior, em fevereiro de 
2013 o número de multas despencou de 282.884 
para 158.537. Embora os dados de dezembro de 
2013 não sejam oficiais, em todos os meses hou-
ve redução no número de multas. De 
acordo com o DER, os radares móveis 
voltaram a operar nas rodovias sob 
concessão entre o final de dezembro 
e o início deste mês. Esses equipa-
mentos são mais eficazes para flagrar 
excesso de velocidade do que os ra-
dares fixos, cuja localização é conhe-
cida pelos motoristas. Uma resolução 
do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) exige que os radares sejam 
colocados em locais visíveis.

Durante todo o ano passado, se-
gundo o órgão estadual, a fiscaliza-
ção da velocidade nas rodovias es-
taduais continuou sendo feita por 
340 radares fixos, além de outros 100 
equipamentos portáteis da Polícia 
Rodoviária Estadual. Até esta segun-
da-feira, 27, o número de acidentes 

nas rodovias estaduais em 2013 não tinha sido 
divulgado. Segundo o DER, cerca de duas mil 
mortes ocorrem anualmente nas estradas paulis-
tas e as estatísticas demonstram que o aumento 
no controle sobre a velocidade resulta em dimi-
nuição no número de acidentes.

Uma licitação aberta pelo DER para instalar 
425 radares fixos em 144 rodovias estaduais está 
pendente na Justiça desde maio. O órgão havia 
detectado cerca de 500 pontos críticos no trân-
sito de rodovias que ainda não contam com ra-
dares. Uma única empresa venceu a concorrên-
cia para instalar os equipamentos em 14 lotes 
abrangendo todas as regiões do Estado. O valor 
do contrato seria de R$ 40 milhões, mas houve 
recurso e a licitação foi impugnada. O DER tinha 
a expectativa de que todos os recursos fossem 
julgados até julho, o que não ocorreu até agora. 
(Agência Estado)
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facebook.com/ScaniaBrasil

4% 
Scania Streamline.
Todos os detalhes 
somados para garantir
a maior economia
de combustível.

Novo contorno da cabine: 
ganhos na aerodinâmica 
e design mais moderno

Scania Opticruise: com novo
modo econômico de condução

Scania Ecocruise: piloto automático 
focado na economia de combustível

Novo sistema de 
lubrifi cação da caixa 
de câmbio

Novo quebra-sol: 
mais aerodinâmico

a mais de economia 
de combustível

Faz diferença ser Scania.

É o início de uma nova era de 
rentabilidade para os seus negócios. 

Cada detalhe do Scania Streamline é pensado para expandir
as suas atividades. O motor Scania Euro 5, os ganhos aerodinâmicos 
e as tecnologias exclusivas Scania Opticruise e Ecocruise trabalham 
juntos para garantir até 4% a mais de economia de combustível.
A máxima disponibilidade do seu veículo pode ser atingida com
os Programas de Manutenção Scania.
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www.streamline.scania.com.br

SCAN0713-0924_Anuncio_Streamline_210x280mm.indd   1 9/17/13   2:07 PM
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Etabel Transportes: uma história 
de sucesso no mercado

ESPAÇO DO ASSOCIADO

Foto: Etabel Transportes

Empresa associada ao SETCESP tem trajetória de muito trabalho e crescimento. Fundada em 2007, trans-
portadora atua em diversos segmentos, com destaque para o transporte e armazenagem de produtos 
químicos, alimentícios, celulose e papel e farmacêuticos

O quadro de associados do SETCESP é formado por 
empresas que se destacam no setor de transportes 
por sua competência, perseverança, criatividade e 

histórias de sucesso. Este é o caso da Etabel Transportes, pri-
meira associada a figurar neste espaço dedicado às empresas 
filiadas ao Sindicato.

A Etabel Transportes, com sede em São Paulo, é fruto do 
trabalho e do empreendedorismo de Rafael Gabriel Migliolli, 
que ingressou jovem no transporte de cargas, ainda garoto, 
trabalhando na empresa do pai dos 15 aos 19 anos. "Neste 
período, comecei a olhar para os serviços de transportes de 
forma pragmática e comecei a ter uma boa noção de logís-
tica. Assim, em 2000, fiz uma tentativa de montar uma trans-
portadora, um sonho que durou somente até 2004, pois o 
empreendimento não deu certo. Depois disso, fui para o 
mercado como gerente de transportadora, e, em 2005, de-
cidi abrir minha empresa, a Etabel Transportes, comprando 

meu primeiro caminhão e abrindo nossa primeira ope-
ração, em Bom Jesus dos Perdões, na região da Rodovia 
Dom Pedro I", conta o empresário Rafael Migliolli.

Hoje, a Etabel Transportes conta com uma frota de 40 ca-
minhões próprio e opera com cerca de 150 agregados, trans-
portando e armazenando produtos para as indústrias de con-
sumo, farmacêutica, química, de alimentos, de cosméticos, 
entre outros segmentos. A empresa tem duas filiais, uma no 
Pará e outra no Amazonas, e acaba de adquirir uma área de 
50 mil metros quadrados para ampliar seus negócios em ar-
mazenagem, para cargas secas, frigorificadas e produtos quí-
micos. "Nosso diferencial é atender com 100% de dedicação, 
sempre investindo em frota nova, capacitando e reciclando 
nossos motoristas e buscando inovar no mercado", conta Ra-
fael, diretor Administrativo da empresa.

Para conhecer mais sobre a Etabel Transportes, acesse o 
site: www.etabel.com.br
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Sua frota livre doS
cuStoS inviSíveiS SÓ coM o 
TICKET CAR® TRACK ONLINE.

A EvOLuçãO dA gEsTãO dE fROTAs Em 4 EsCOpOs dE mONITORAmENTO :

*de capitais e regiões metropolitanas. Para as demais localidades use o código 
de sua operadora + o ddd do seu estado.

acesse e saiba mais: www.ticketcar.com.br
ou ligue e para: 4004-2233*

o ticket car®, a mais completa solução em gestão de frotas, traz o máximo da tecnologia 
para aprimorar os seus negócios: Ticket Car® Track Online um serviço de monitoramento 
de veículos que identifica os chamados custos invisíveis e permite uma gestão mais 
eficiente para auxiliar na redução dos gastos com a frota.

controle a jornada de trabalho 
dos seus motoristas.

Saiba se o seu motorista está 
conduzindo de forma ade-
quada e de acordo com a sua 
política de frota.

aumente a produtividade e 
eficiência dos serviços pres-
tados pela sua empresa.

Preserve os veículos 
da sua empresa.

Comportamental Desempenho

trabalhistapatrimonial
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COLUNA NOSSA GENTE

Foto: Leonardo Andrade

Solange alves soma experiente trajetória 
de quase 17 anos no SETCESP

Responsável pelo setor de cobrança, Solange conquistou seu espaço na entidade e hoje é uma das 
colaboradoras com mais tempo de casa

Solange Venditti Alves, responsável pelo setor 
de cobrança do SETCESP, faz parte do rol de 
funcionários com mais tempo de casa. A cola-

boradora atua pela entidade desde março de 1996 e 
dá exemplo de profissionalismo no dia a dia do Sin-
dicato. “Comecei no arquivo, entrei como temporária 
por um mês. Depois o contrato foi prorrogado para 
mais dois meses. Após esse período eu saí, e logo de-
pois o sindicato me chamou pra trabalhar na área de 
cobrança”, conta.

Alves considera trabalhar no SETCESP motivo de 
grande orgulho. “Já vai fazer 17 anos que estou aqui. 
Passo mais tempo aqui do que em casa. O Sindicato 
representa absolutamente tudo na minha vida profis-
sional, pois esse foi primeiro e único lugar que traba-
lhei”, comenta.

Casada, Solange tem dois filhos, Giovane, de 13 
anos e Eduarda, de dois anos. A colaboradora, nasci-
da em São Paulo e filha de italianos, vive atualmente 

em Arujá com sua família. 
“Quando estou tranquila gosto de passar meu 

tempo passeando com meus filhos e com meu ma-
rido, apesar de preferir ficar em casa, não sou muito 
de badalação. Mas também vou frequentemente ao 
shopping, levar as crianças ao parque, coisas mais 
em família”, diz Solange.

Além da importância de sua família, a profissional 
considera bastante importante o fato de ter conquis-
tado seu objetivo profissional dentro da entidade. 

“Acredito que se eu estou aqui há tanto tempo, 
acho que é porque eu realmente mereço. Tudo o 
que conquistei nos últimos anos em minha vida 
é fruto do trabalho no Sindicato”, enfatiza. “O se-
gredo é se esforçar bastante, sempre querendo 
aprender,  e dentro do próprio objetivo nunca 
desanimar. A gente passa por altos e baixos, mas 
sempre deve lembrar de seguir em frente”, conclui 
a colaboradora. 
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Reduzir custos, aumentar a produtividade e integrar processos. 

Agora, essas são metas de curto prazo.  A TOTVS, uma das maiores 

empresas de tecnologia do mundo, oferece soluções em software de 

gestão sob medida para transformar o seu negócio em 90 dias. 

Ligue para nossos consultores e experimente.

*Proposta e escopo sugeridos pela TOTVS. Pacotes variam de R$ 31.164,96 até R$ 158.366,00 + manutenção 
completa a partir de R$ 352,00 ao mês. Pacotes incluem licenciamento de software, serviço de implantação e 
treinamento via e-learning para cada um dos pacotes disponíveis. Ofertas válidas até 31 de dezembro de 2013. 
Confira detalhes no site www.totvs.com/eficaz.

0800 70 98 100
www.totvs.com/eficaz

/totvs

TVS_0156_13_Eficaz_logistica_21x28cm.indd   1 9/10/13   12:16 PM
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indicadores econômicos do setor
O SETCESP informa alguns indicadores econômicos referentes ao mês de dezembro de 2013.

ÍNDICES DE INFLAÇÃO - REFERêNCIA: DEZEMBRO/2013

ÍNDICE

IGPM/FGV

INPC/IBGE

IPCA/IBGE

% NO MêS

0,60

0,72

0,92

% EM 12 MESES

5,56

5,56

5,91

ÍNDICE

IPC/FIPE

INCT-F/NTC

INCT-L/NTC

% NO MêS

0,65

0,53

1,43

% EM 12 MESES

3,89

7,85

7,65

COMBUSTÍVEIS - REFERêNCIA: DEZEMBRO/2013 – FONTE ANP
COMBUSTÍVEL

DIESEL

GASOLINA

ÁLCOOL

GNV

PREçO R$ / LITRO

2,414

2,8000

1,877

1,641

 % EM 12 MESES

13,71

6,79

4,22

4,86

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. 

DURALUMÍ-
NIO - 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

1.999,45 6.479,06 7.387,09 6.396,42 8.589,88 9.194,93 8.950,96 15.889,15

65,86 872,27 1.415,72 1.075,06 1.867,00 2.107,63 2.094,30 4.628,63

1.735,00 2.834,00 2.834,00 2.834,00 2.834,00 2.834,00 2.834,00 3.111,03

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

109,96 1.142,85 1.565,61 1.106,52 1.584,65 1.778,89 1.160,56 3.060,61

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

- 1.152,48 874,58 629,04 1.224,02 1.394,20 1.376,79 2.753,00

0,2170 0,6877 0,8748 0,7910 1,2616 1,0868 1,0570 2,2367

0,0949 0,2612 0,3972 0,2991 0,3329 0,3631 0,2547 0,7124

0,0800 0,3018 0,3386 0,3386 0,7591 0,4389 0,6743 1,0058

0,0063 0,0504 0,0119 0,0119 0,0150 0,0156 0,0318 0,0293

0,0240 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

2.650,45 8.542,16 10.886,29 9.560,42 19.565,80 18.650,09 19.048,48 37.808,81

Fonte: Departamento de Economia e Estatística do SETCESP

ECONOMIA
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Venha para o SETCESP e desfrute de uma verdadeira 
central de facilidades para resolver as mais diversas 
questões do dia a dia de sua empresa, desde o registro 
obrigatório na ANTT até acesso ao crédito para renova-
ção de frota e recursos de multas de trânsito.

- Comercial e Vendas SETCESP

- Registro Nacional de Transportador Rodoviário de 
Cargas (RNTRC e ANTT)

- Recursos de multas de trânsito

- Consultoria jurídica para transportadoras

- Programa Despoluir (controle de fumaça preta)

- Treinamento e Universidade Corporativa

- Bolsa de Empregos

- Certificação Digital

- Consultoria Econômica

- Conciliação de Motoristas não Aprovados pelas 
Gerenciadoras de Riscos

- Plano para Renovação de Frota (consórcio de 
caminhões com plano de 100 meses)

- Bancos e financiamentos

- Despachante

- Serviços Contábeis

Conheça alguns dos serviços 
disponíveis na CSS:

O SETCESP traz até você a CSS (Central de 

Serviços do SETCESP), uma iniciativa pensada 

em você, transportador, que precisa resolver em 

sua rotina uma série de questões relacionadas 

à empresa, mas não tem tempo a perder.

Serviços exclusivos para associados do SETCESP

Não é associado? Entre em contato e conheça as 

vantagens de fazer parte do maior Sindicato das 

transportadoras do Brasil: 11 – 2632-1000

CSS (Central de Serviços do SETCESP)

Quer facilitar a vida da sua empresa de transportes?

www.setcesp.org.br
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