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EDITORIAL

2018, O ANO DA RETOMADA!
Caro leitor, 

Nestes dois primeiros anos da minha gestão posso 
afirmar, com certeza, que o setor de Transporte 
Rodoviário de Cargas enfrentou um dos seus 
piores momentos diante da dura crise econômica e 
política que se estabeleceu no Brasil. Foram anos 
de intensos desafios, com demissões, fechamentos 
de empresas e necessidade de ajuste de frete e de 
custos para não inviabilizar os negócios. 

A retomada da economia, que teve início no 
segundo semestre de 2017, nos dá a esperança 
de que o pior já passou e que o ano de 2018 
colocará o TRC novamente na rota do crescimento 
e da lucratividade. Mas antes de falar das expectativas desse ano, é importante ressaltar as 
batalhas de 2017, que apesar de difícil, consolidou ainda mais a força do setor e o trabalho do 
SETCESP que conseguiu se sobressair diante das adversidades e quebrou recordes. 

Em 2017, construímos a base dessa retomada, pois a aprovação da Reforma Trabalhista, 
importante conquista que com diversas medidas garante mais produtividade e segurança 
jurídica para o TRC e o trabalho do SETCESP para que as propostas do setor fossem 
contempladas no Marco Regulatório do TRC são importantes ações que merecem ser 
ressaltadas. 

A entidade também foi responsável pela medida judicial que protegeu seus associados em 
relação a desoneração da folha de pagamento de salários e não mediu esforços para que 
fosse cumprida a legislação que cassa a inscrição estadual do receptador de carga roubada. 

E ainda assim, o SETCESP continuou inovando e criou serviços para atender diretamente 
as necessidades dos seus associados com o lançamento do IPTC – Instituto Paulista do 
Transporte de Carga, do Clube de Compras SETCESP e do Laboratório SETCESP de Inovação. 

Fechando esse período de intensos desafios, começamos 2018 confiantes de que todo esse 
trabalho dará importantes frutos e que o setor está ainda mais forte e unido para iniciar uma 
nova fase. 

Assim, o SETCESP apresenta nas próximas páginas uma retrospectiva fotográfica de todos os 
acontecimentos que nortearam o trabalho da entidade em 2017 e o Guia de Fornecedores do 
TRC com os serviços e produtos oferecidos pelas melhores empresas do mercado. 

Desejo a você uma boa leitura e um excelente início de ano!  

Tayguara Helou

Associe-se ao SETCESP e tenha acesso a serviços especializados 
desenvolvidos para a sua transportadora ampliar os negócios, 
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A trajetória da Transportadora Floresta sempre 
foi de muito trabalho e a oportunidade de es-

crever para a Revista SETCESP, vêm nos coroar 
por toda nossa luta, dedicação e perseverança no 
mercado de transporte rodoviário de carga.

Meu pai, Joel Salmistraro, desde muito jovem tra-
balhou em uma empresa de ônibus da cidade de 
Bauru e após vários anos, conseguiu abrir uma 
pequena empresa tercei-
rizada que fazia entrega 
de encomendas a domi-
cílio, na cidade de São 
Paulo.  Quando eu, aos 
13 anos, comecei a tra-
balhar com ele, sonha-
va em ter nossa própria 
transportadora, e isso se 
concretizou em meados 
da década de 90.

Na abertura da primeira 
linha da nossa transpor-
tadora, eu ia junto com o 
motorista e fazia visitas 
à procura de clientes na 
região de Jundiaí e Cam-
pinas, enquanto ele fazia 
as entregas. Já naquela 
época, percebi a grande 
habilidade dos clientes 
em praticar o que eu cha-
mo de “leilão nos preços 
dos fretes”, na tentativa de baixar o valor dos mes-
mos. E não apenas os clientes, percebi também que 
as próprias transportadoras eram condescenden-
tes com essa prática. 

Conforme a empresa foi tomando corpo, abrimos 
algumas filiais e fui entendendo a difícil tarefa de 
administrar uma transportadora. Desde o início 
focamos o trabalho no transporte de carga fracio-
nada, principalmente nas pequenas encomendas. 

TARIFAS DE FRETES

ELISBERTO SALMISTRARO 
Diretor Presidente da Transportadora Floresta

O custo operacional deste tipo de empresa é altís-
simo e infelizmente nosso setor nunca soube co-
brar valores condizentes.  Inocentemente, achamos 
que a lucratividade de uma transportadora vem da 
quantidade de carga no caminhão. Porém, fui ob-
servando durante minha trajetória profissional que 
a maioria das empresas de transporte que foram à 
falência, ou fecharam suas portas, estavam com os 

pátios e caminhões lota-
dos de mercadorias. Isto 
prova que o importante 
não é a quantidade de 
mercadoria transportada 
e sim o resultado obtido 
pela tarifa cobrada corre-
tamente.

Esse assunto de tarifa 
de fretes é bem antigo. 
Nossa política dentro da 
empresa sempre foi dar 
o melhor atendimento ao 
cliente, cobrando tarifas 
que achávamos justas, 
sem nos importarmos 
com os valores dos fre-
tes praticados pelas 
outras empresas. Com 
o mercado altamente 
competitivo, apostamos 
no controle dos custos e 
no nível de excelência do 
serviço oferecido. Hoje a 

Transportadora Floresta está com 25 anos de es-
trada e a política de trabalho continua a mesma.

Passamos por um período de bonança no Brasil, de 
2010 até meados de 2014, com acesso fácil e bai-
xas taxas de FINAME para financiar equipamentos, 
crédito bancário facilitado e mercado interno aque-
cido. Após esse período, com a apresentação de 
uma crise política e econômica mais cruel do que 
esperávamos, não tivemos tempo de nos adaptar 

a nova realidade e planejar uma redução gradual 
de nossas estruturas de custo fixo. A queda brusca 
na demanda de transportes trouxe uma redução 
exponencial nos valores cobrados nos fretes, com 
retrocesso de anos nas tarifas praticadas. Muitas 
empresas, pressionadas pelos resultados da crise 
e pela concorrência, na tentativa de sobreviver, en-
tram no jogo de leiloar seus fretes, calculando mal 
os preços cobrados e terminando assim com difi-
culdades ainda maiores para continuar operando.

Como reação a todo esse quadro que se apresen-
tava, tomei a decisão de ir buscar mais assidua-
mente as entidades de classe que representam o 
nosso setor, SINDBRU e SETCESP, especificamen-
te. Carreguei junto a eles a bandeira de conscien-
tizar os transportadores que não deveriam redu-
zir ainda mais os valores dos fretes, deixando- se 
levar pelos embarcadores e seus softwares que 
corrompem e degradam cada vez mais os preços 
e o mercado de transporte de carga. Atuei para-
lelamente com os empresários da minha região, 

fazendo contato pessoal com cada um deles, pois 
tinha convicção que a manutenção dos valores 
cobrados nas tarifas de frete seria fator determi-
nante quando do reaquecimento da economia.

Hoje, nosso segmento se apresenta desestrutu-
rado, com uma frota sucateada e sem renovação, 
muitas vezes apresentando problemas cadastrais, 
passivos tributários e judiciais. Com a melhora 
de muitos dos indicadores econômicos, creio que 
este seja o momento de encararmos o mercado de 
frente, buscando resultados positivos em nossas 
operações e trazendo de volta a lucratividade para 
nossas empresas.

Segundo Tayguara Helou, Presidente do SETCESP: 
“Esse é o momento do setor ir ao mercado, sem 
medo e buscar um equilíbrio nas suas tarifas de 
fretes. Pois enquanto o transportador não apren-
der a cobrar corretamente suas tarifas, dificilmen-
te nós veremos essa situação mudar e passarão 
anos após anos e crises após crises e não teremos 
aprendido nada”.   
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Buscar estratégias sustentá-
veis que minimizem os im-

pactos socioambientais é o que 
atualmente todos almejam, e 
com o setor de Transporte Ro-
doviário de Cargas não poderia 
ser diferente. Nesse sentido, a 
terceira edição do Prêmio de 
Sustentabilidade SETCESP, rea-
lizada em parceria com a Revis-
ta Transporte Moderno da OTM 

3o Prêmio de Sustentabilidade SETCESP & Transporte Moderno 
reconhece, em três categorias, práticas sustentáveis de empresas  
de transporte rodoviário de cargas e homenageia personalidade 

de destaque em 2017 com “Menção Honrosa”

Editora, no dia 28 de novembro 
de 2017, no Hotel Transaméri-
ca, em São Paulo, proporcionou 
uma verdadeira oportunidade 
de se conhecer o que de melhor 
está sendo feito no TRC para 
mitigar os impactos causados 
pelas as operações do setor. 

Durante grandioso evento de 
gala foram premiados os me-

lhores cases nas categorias 
– Responsabilidade Ambien-
tal, Responsabilidade Social e 
Gestão Sustentável. Além dis-
so, o Prêmio também homena-
geou, com a categoria Menção 
Honrosa, a personalidade que 
se destacou, durante o ano,  
por suas ações e iniciativas em 
defesa do tema sustentabilida-
de no TRC. 

Nesta edição, o prêmio contou 
com 16 cases inscritos que 
foram avaliados por uma co-
missão julgadora, convidada 
pelo SETCESP, diversificada e 
especialista em sustentabili-
dade e transporte rodoviário de 
cargas, que levou em conside-
ração critérios como o planeja-
mento, inovação, criatividade, 
uso de tecnologias, continui-
dade das ações, perenidade 
dos resultados e retorno sobre 
o investimento financeiro.

“O prêmio foi um sucesso e 
contou com empresas mui-
to engajadas. Os cases apre-
sentados estão agora mo-
tivando outras empresas a 

Sustentabilidade 
TRC A SERVIÇO DA 

participarem. O evento foi, aci-
ma de tudo, uma plataforma de 
divulgação do que as empre-
sas estão fazendo e que serve 
de exemplo para as demais,  

táveis”, explicou o presidente do  
SETCESP, Tayguara Helou. 

“É motivo de orgulho e de mui-
ta responsabilidade integrar 
esta parceria com o Prêmio de 
Sustentabilidade do SETCESP, 
parabenizo as empresas dos 
16 projetos inscritos no con-
curso”, falou Marcelo Fontana, 
presidente da OTM Editora e 
editor da Revista Transporte 
Moderno.

O 3o Prêmio de Sustentabili-
dade SETCESP & Transporte 
Moderno teve o patrocínio de 
3S Tecnologia, Buonny, MAN 
Latin America, Mercedes Benz,  
Pósitron e Rodobens.  

“O prêmio foi  
um sucesso  

e contou com 
empresas muito 

engajadas”

obviamente premiou os melho-
res cases, mas também mos-
trou para a sociedade o que o 
transportador tem feito para 
melhorar nas questões susten-

Foto: 
Fernando Favoretto
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VENCEDORES – A RG LOG Logís-
tica e Transporte venceu a cate-
goria Responsabilidade Social 
com o case ‘Projeto Pescar’, que 
trabalha na formação profssio-
nal e de princípios de cidadania 
e auto-estima de jovens que es-
tão em situação de vulnerabili-
dade social.  

Na categoria Responsabilidade 
Ambiental a Transportes Rodo-
viários Letsara levou o prêmio 
com o case ‘Letsara Ecosocial 
- Gestão Ambiental’, que tem 
como base o conceito de reutili-
zação, redução e reciclagem, no 
qual 100% dos resíduos gerados 
pela empresa são destinados 
corretamente, reduzindo assim, 
os impactos ao meio ambiente. 

A Transportes Rodoviários 
Letsara levou, ainda, o terceiro 
troféu do prêmio sendo a vence-
dora na categoria Gestão Sus-
tentável com o case “Letsara 
Ecosocial”, que une inovação e 
sustentabilidade com o objeti-
vo de treinar e desenvolver os 
colaboradores para otimizar o 
uso dos veículos e consequen-
temente reduzir a emissão do  
gás carbônico. 

O troféu “Menção Honrosa” foi 
entregue ao Secretário de Mo-
bilidade e Transportes de São 
Paulo, Sérgio Avelleda. A esco-
lha foi feita pelo seu importante 
trabalho realizado em São Pau-
lo que privilegia a mobilidade 
urbana e pelo trabalho para a 
padronização do VUC – Veículo 
Urbano de Carga e de todas as 
restrições de circulação de veí-
culos de carga na GRMSP visan-
do a melhoria do abastecimento 

FINALISTAS – A transportado-
ra Patrus Transportes Urgen-
tes foi finalista nas categorias 
Gestão Sustentável e Respon-
sabilidade Social e a trans-
portadora Santos Brasil foi 
finalista da categoria Respon-
sabilidade Ambiental.  

Os cases finalistas 
e vencedores 
podem ser 
assistidos aqui

Na cerimônia de premiação dos Maiores do Transporte & 
Melhores do Transporte realizada pela OTM Editora e que 
também recebeu a entrega dos troféus do 3º Prêmio de 
Sustentabilidade SETCESP & Transporte Moderno, Tay-
guara Helou recebeu de Marcelo Fontana um troféu em 
homenagem a sua gestão e também a trajetória e con-
quistas do SETCESP durante seus 81 anos de existência. 

“Estou muito surpreso, é uma honra receber uma homena-
gem nesse evento que reúne as maiores e melhores em-
presas e personalidades do setor. A nossa gestão é ino-
vadora e tem se dedicado arduamente em prol de um TRC 
mais produtivo, eficiente e sustentável não somente para 
as empresas, mas para toda a sociedade. Estamos sempre 
pensando na qualidade de vida do transportador e também 
em como ajudar os nossos associados. Eu me orgulho de 
estar à frente desta diretoria”, agradeceu Tayguara

PRÊMIOS
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RG LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTE
0% de evasão dos jovens

Campeã da categoria Responsabilidade Social 
com o case ‘Projeto Pescar’, a RG LOG foi a pri-
meira empresa de logística a abraçar essa inicia-
tiva que atualmente está presente em 5 países. 
Em 2017 a empresa recebeu uma turma de 20 jo-
vens que participaram, de segunda a sexta-feira, 
dos estudos desenvolvidos por uma educadora 
social e voluntários internos e externos. O foco do 
projeto é resgatar jovens como cidadãos e orien-
tá-los para o mercado de trabalho, com base na 
atividade de logística, na qual eles vivenciam o 
funcionamento da parte administrativa e opera-
cional da RG LOG.

“Receber um Prêmio desse é muito gratificante, 
esse reconhecimento nos coloca no patamar que 
merecemos estar. O transportador rodoviário de 
cargas brasileiro é responsável por tudo que está 
a nossa volta e não são valorizados e reconhe-
cidos, então obter essa valorização, em eventos 
como esse, nos deixa com o tanque cheio para 
poder continuar a viagem”, destacou o presidente 
da RG LOG, André Rossetti. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
GESTÃO SUSTENTÁVEL 

MENÇÃO HONROSA

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LETSARA
19% DE REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA
A Transportes Rodoviários Letsara levou o prêmio 
da categoria Responsabilidade Ambiental com o 
case ‘Letsara Ecosocial - Gestão Ambiental’. O 
projeto tem como base o conceito de reutilização, 
redução e reciclagem, com o objetivo de identifi-
car e controlar aspectos e impactos ambientais. 
Atualmente 100% dos resíduos gerados pela Let-
sara são monitorados, garantindo a correta des-
tinação dos materiais, assim a empresa produz 
mais com o menor impacto ambiental possível, 
reduzindo o consumo de recursos naturais e a 
geração de resíduos. 

“Quando iniciamos o Ecosocial, em 2011, enten-
demos que havia a necessidade de contemplar no 
projeto a questão ambiental, então começamos a 
fazer todo o controle relacionado aos resíduos que 
a empresa gera, desde a área de pneus, até os re-
síduos gerados pela área de mecânica. Tudo isso 
com o objetivo de entender se o que a gente utiliza 
e descarta estava realmente sendo destinado de 
forma correta para o meio ambiente. Hoje nós fa-
zemos o monitoramento de todo o material gerado 
pela Letsara e realizamos um relatório anual com o 
destino que foi dado a tudo e, também, avaliamos 
onde podemos fazer melhorias”, explicou o geren-
te de qualidade da Letsara, Rodrigo Soares. 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LETSARA
REDUÇÃO DE 272 TONELADAS  

DE EMISSÃO DE CARBONO
A Transportes Rodoviários Letsara foi a vencedo-
ra na categoria Gestão Sustentável com o case 
‘Letsara Ecosocial’, e pela primeira vez na história 
do Prêmio uma mesma empresa foi vencedora 
em duas categorias. O projeto Ecosocial une ino-
vação e sustentabilidade com o objetivo de trei-
nar e desenvolver os colaboradores para otimizar 
o uso dos veículos e consequentemente a emis-
são do gás carbônico. A empresa entende que ao 
fazer uma gestão sustentável do negócio, através 
de ações socioambientais, assume o compro-
misso com as gerações futuras.  

“O prêmio ao mesmo tempo que traz um alívio 
também traz uma nova responsabilidade. Tem 
um ditado que já diz que com grandes conquistas 
vêm grandes responsabilidades e nós já fomos 
reconhecidos na segunda edição do Prêmio e 
nessa edição tivemos a surpresa de sermos re-
conhecidos em duas categorias. Isso nos coloca 
em uma posição de muito mais responsabilidade 
em relação a questão ambiental. E quando digo 
responsabilidade quer dizer que nós precisamos 
fazer muito mais”, ressaltou o diretor comercial 
da Letsara, Glauco Warpechowski. 

SÉRGIO AVELLEDA 
MOBILIDADE E ABASTECIMENTO URBANO 

O secretário de Mobilidade e Transportes de São 
Paulo, Sérgio Avelleda, foi o homenageado com o 
troféu ‘Menção Honrosa’. A escolha foi feita pelo seu 
importante trabalho realizado em São Paulo que pri-
vilegia a mobilidade urbana e pelos esforços para a 
padronização do VUC – Veículo Urbano de Carga e 
de todas as restrições de circulação de veículos de 
carga na GRMSP visando a melhoria do abasteci-
mento urbano com redução do trânsito. Avelleda é 
um secretário compromissado com o meio ambien-
te e com uma São Paulo com maior fluidez.

“A mobilidade urbana é uma questão prioritária 
em uma cidade como São Paulo pela importância 
territorial e econômica que a maior metrópole do 
país tem. Por isso, a Secretaria de Mobilidade e 
Transportes trabalha incessantemente para que 
o viário urbano seja utilizado por todos os modais 
da forma mais harmônica possível, em benefí-
cio de todos. Receber o troféu ‘Menção Honro-
sa’ do 3º Prêmio de Sustentabilidade SETCESP & 
Transporte Moderno, entidade representativa do 
importante setor de transporte de cargas de São 
Paulo, é um grande reconhecimento do nosso 
trabalho, uma honra e estamos muito gratos por 
esta premiação”, afirmou o secretário de Mobili-
dade e Transportes, Sérgio Avelleda.  
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O ano de 2017 foi extrema-
mente desafiador para a 

economia brasileira e conse-
quentemente para o Trans-
porte Rodoviário de Cargas. O 
período foi de intenso trabalho 
para o SETCESP que auxiliou o 
setor e seus associados em to-
dos os sentidos, o que resultou 
em um expressivo crescimen-
to tanto em ações realizadas 
como em serviços prestados 
pela entidade, marcando o se-
gundo ano da gestão de Tay-
guara Helou como um período 
de grandes recordes. 

No ano, foi registrado um au-
mento de 250% no quadro as-
sociativo da entidade, de 20% 
no número de alunos nos trei-
namentos, de 50% no número 
de empresas cadastradas no 
RNTRC, de 15% no atendimen-
to da Comissão de Conciliação 
Prévia na qual 63% dos ca-
sos obtiveram sucesso. Tam-
bém foram realizados mais de 
4.700 atendimentos da con-
sultoria jurídica, mais de 2.100 
atendimentos do setor de eco-
nomia e estatísticas e foram 
mais de 1.000 participantes 
em 68 reuniões das Diretorias 
de Especialidades. Além dis-
so, ainda houve crescimento 

de 246% no número de segui-
dores e 321% de aumento de 
usuários impactados com os 
posts do SETCESP nas mídias 
sociais chegando, no total, a 
mais de 1,5 milhão de pessoas  
alcançadas. Em relação aos 
atendimentos à imprensa o 
aumento foi de 163% em en-
trevistas concedidas.

“Nós conseguimos trazer ain-
da mais relevância para os 
eventos, serviços e ações reali-
zadas pelo SETCESP. Em 2017 
discutimos assuntos impor-
tantes para o setor com mais 
de 16 mil pessoas que passa-
ram pela sede da entidade com 
o objetivo de evoluir em seus 
negócios e também contribuir 
para um Brasil melhor”, afir-
mou Tayguara.

O trabalho do SETCESP para 
que as propostas do setor fos-
sem contempladas no Marco 
Regulatório do TRC; a medi-
da judicial do SETCESP para 
proteger seus associados em 
relação a desoneração da fo-
lha de pagamento de salários; 
o esforço da entidade para se 
cumprir a legislação que cas-
sa a inscrição estadual do re-
ceptador de carga roubada e 
outros importantes feitos que 

serão detalhados a seguir são 
algumas das ações que nor-
tearam o trabalho da entidade 
em 2017. 

“Todas essas evoluções irão 
continuar e reforçar ainda mais 
a magnitude da nossa gestão 
que vem batendo todos os re-
cordes.  Em 2018 o SETCESP 
continuará trabalhando para 
ajudar os transportadores as-
sociados a diminuírem os seus 
custos e aumentarem suas re-
ceitas para que possamos re-

tomar o crescimento do setor 
e do Brasil”, conclui Tayguara. 

IPTC: Logo no começo do ano, 
no mês de janeiro, foi realizado 
o lançamento do IPTC – Insti-
tuto Paulista do Transporte de 
Carga, que veio para suprir uma 
demanda antiga do setor que é 
prover serviços aos transpor-
tadores rodoviários de carga e 
fornecer estudos e pesquisas 
que identifiquem soluções em 
mobilidade urbana junto à ini-
ciativa pública. 

Durante o ano, o trabalho do 
Instituto rendeu grandes frutos 
como o lançamento, em agos-
to, do Caderno Técnico de Res-
trições de Circulação de Veícu-
los de Carga na Grande Região 
Metropolitana de São Paulo, 
que foi idealizado para facilitar 
o planejamento de coletas e en-
tregas nas áreas restritas dos 
municípios que constituem a 
GRMSP. No total, foram apura-
dos 57 municípios dos quais 26 
possuem algum tipo de restri-

ção à circulação de caminhões 
ou carregamento/descarrega-
mento de cargas.

Outro grande feito do IPTC foi a 
participação e contribuição do 
Instituto nos projetos do Gru-
po de Secretários da Região 
Metropolitana de São Paulo 
com o objetivo de padronizar 
as regras de circulação do veí-
culo de carga, liberar o VUC de 
qualquer restrição e aumentar 
as áreas para carga e descarga 
nestas cidades.   

2017:  
ANO DE GRANDES  

RESULTADOS!

CONQUISTA  Instituto Paulista do Transporte de Carga é lançado em Janeiro
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CLUBE DE COMPRAS: Lança-
do em março, esse serviço tem 
como objetivo ajudar a mini-
mizar os custos operacionais 
das empresas de transporte 
rodoviário de carga, reunindo 
as transportadoras para reali-
zarem compras coletivas, em 
grande escala, de insumos es-
senciais para o dia a dia de seus 
negócios. O Clube encerrou 
2017 com 44 empresas partici-
pantes em 6 rodadas de com-
pras coletivas, permitindo uma 
economia média de 14% na 
compra de papel sulfite e 21% 
em óleo lubrificante para essas 
transportadoras.

REGISTRO: O livro: “SETCESP – 
80 Anos Transportando o Fu-
turo” foi lançado em abril com 
a presença dos ex-presidentes 
da entidade e do escritor da 
obra Ignacio de Loyola Bran-

dão. A publicação é fruto de 
pesquisa, identificação e análi-
se de diversos documentos que 
integram o acervo e história do 
SETCESP e do mapeamento 
dos principais acontecimentos 
da história nacional, o livro faz 
um recorte completo sobre a 

COMPRAS COLETIVAS  Para minimizar os custos operacionais das empresas do TRC, 
SETCESP lança o Clube de Compras

MINUTO DO TRANSPORTE: 
Campanha de rádio lançada 
no final de 2016, o Minuto do 
Transporte SETCESP tem como 
objetivo divulgar as bandeiras 
da entidade e, também, promo-
ver a orientação e conscientiza-
ção para um trânsito mais se-
guro. Em 2017 meio milhão de 
pessoas foram alcançadas nas 
Rádios Jovem Pan e Bandei-
rantes com os mais 20 áudios 
da campanha. 

trajetória do sindicato, desde 
sua inauguração na década de 
trinta até os dias atuais, con-
tando, por meio de relatos de 
personagens importantes do 
segmento, as passagens mais 
emocionantes do transporte 
rodoviário de cargas brasileiro. 

DESTINO AUSTRÁLIA: No fi-
nal de outubro foi realizada a 
Viagem Técnica SETCESP para 
Austrália, país que tem a legis-
lação mais avançada do mun-
do em relação ao transporte 
rodoviário de carga, que usa 
intensivamente a tecnologia 
para garantir uma gestão lo-
gística mais produtiva e segu-
ra e, além disso, é um case de 
sucesso na distribuição urbana 
eficiente sem prejuízo para a 
mobilidade urbana. 

O grupo de empresários e exe-
cutivos do setor de transporte 
rodoviário de carga, liderado 
pelo presidente do SETCESP, 
Tayguara Helou, conheceu a 
TCA - Transport Certification 
Australia, a Startrack/Austra-
lia Post, a Roads and Maritime 
Services, a ALC – Australian Lo-
gistics Council, a Universidade 

de Sydney, a Transport for NSW, 
a EasyDrop e a Toll Group. 

De acordo com Tayguara a via-
gem impressionou tanto em ter-
mos de qualidade das empresas 
e evolução tecnológica, quan-
to na qualidade de integração 
entre poder público e privado. 

“O governo australiano faz pra-
ticamente o mesmo discurso 
que o setor privado e os trans-
portadores fazem no Brasil de-
fendendo um setor mais forte e 
competente para impulsionar o 
desenvolvimento econômico do 
país”, explicou Helou.  
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FENATRAN: Em outubro o  
SETCESP, inovando mais uma 
vez, participou da Fenatran pela 
primeira vez com estande pró-
prio e apresentou para o público 
o Laboratório SETCESP de Ino-
vação, outra novidade da enti-
dade que foi lançada em junho. 
Na feira, o SETCESP apresentou 
as soluções das 14 startups 
que fazem parte do Laboratório 
e que podem melhorar a pro-
dutividade das transportadoras 
nas áreas operacional, admi-
nistrativa e comercial. Durante 
a Fenatran o estande do SET-
CESP foi visitado por mais de 5 
mil pessoas. 

Também durante a Fenatran 
também foi lançado, no estan-
de da NTC&Logística, com mais 
de 200 pessoas presentes, o li-
vro “Manoel Sousa Lima Junior 
– O presidente da Transição”. A 
obra eterniza as diversas bata-
lhas e conquistas da gestão de 
Manoel que esteve à frente do 
SETCESP de 2013 a 2015.

REFORMA TRABALHISTA: No 
dia 11 de novembro entrou em 
vigor a nova legislação traba-
lhista brasileira e, pensando em 
facilitar o entendimento do que 
mudou no dia a dia das trans-
portadoras, o SETCESP reali-
zou diversas ações para que 
seus associados entendessem 
exatamente como proceder. 
Com isso, foram disponibili-
zados dois e-books exclusivos 
com o que mudou com a Re-
forma, um utilizando lingua-
gem de fácil entendimento, 
ideal para pessoas que não 
possuem familiaridade com os 

termos jurídicos e outro com 
termos técnicos do Direito re-
comendado para profissionais 
que atuam na área. 

A entidade também realizou 
o curso livre “O TRC e a Re-
forma Trabalhista”, ministra-
do pelos assessores jurídicos 
da entidade e que terá turmas 
abertas para 2018. Além dis-
so, também foram realizados  
dois eventos abordando a Re-
forma que contaram com a 
presença do Juiz Federal do 
Trabalho e autor do livro “Tra-
balhista! E agora? ”, Marlos Au-
gusto Melek.

EVENTOS: Os 22 eventos rea-
lizados de janeiro a dezembro 
pelo SETCESP foram um mar-
co no ano registrando 68% de 
aumento no número de partici-
pantes em relação a 2016. Os 
encontros não só discutiram 
temas de extrema importân-
cia para o setor como a Con-
juntura Econômica, a Reforma 
Trabalhista, Tarifas de Frete e 
o Marco Regulatório do TRC 
como também reforçaram 
bandeiras importantes como a 
da Sustentabilidade com a 3ª 
edição do Prêmio SETCESP de 
Sustentabilidade. 

RETROSPECTIVA 2017: Para 
relembrar esses e os demais 
acontecimentos que nortearam 
o trabalho do SETCESP em 2017 
a Revista SETCESP preparou, 
pelo segundo ano consecutivo, 
uma retrospectiva fotográfica 
com o que aconteceu de mais 
relevante na entidade durante o 
ano. Confira a seguir!   

FENATRAN 2017  SETCESP inova e participa da feira com estande próprio
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SETCESP: 80 ANOS EM DEFESA DO TRANSPORTADOR 
O MARCO FOI CELEBRADO NA TRADICIONAL SALA SÃO PAULO E CONTOU COM A  
PRESENÇA DE 700 CONVIDADOS QUE PRESENCIARAM A POSSE DA NOVA DIRETORIA

PLANEJAMENTO 2017 
Reunião de planejamento 
do ano com o presidente do 
SETCESP, Tayguara Helou,  
o assessor da presidência, 
Adauto Bentivegna Filho e com 
os gestores da entidade

ANIVERSÁRIO SETCESP: 81 ANOS 
Almoço da Diretoria Plena celebra 
aniversário de 81 anos do SETCESP, 
entidade que historicamente atua em prol 
do desenvolvimento do TRC

INSTITUTO PAULISTA DO TRANPORTE DE CARGA 
IPTC foi lançado para fornecer estudos e pesquisas que identifiquem 
soluções em mobilidade urbana junto à iniciativa pública

VISITA NA SCANIA
Membros da Diretoria Executiva do SETCESP 
visitaram a fábrica da Scania e se reuniram 
com executivos da empresa com o objetivo de 
promover novas ferramentas de negócios 

OPERAÇÃO  
CATA-BAGULHO
O SETCESP apoiou e 
participou da ação em 
parceria com a prefeitura 
de SP e a sociedade 
civil, na Lapa/SP. As 
empresas: Braspress, 
Jamef, Primax, Via 
Pajuçara e West Cargo 
também participaram

SICHUAN TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP
Tayguara Helou, recebeu os executivos do grupo chinês e falou sobre 
as características do TRC no Brasil e sobre os aspectos do setor que 
necessitam da atenção das empresas concessionárias

CONET&INTERSINDICAL 
O SETCESP participou da primeira edição de 
2017 do CONET em Rio Quente (GO). O tema 
principal do encontro foi o Roubo de Cargas

SETCESP RECEBE SECRETÁRIO DE 
MOBILIDADE E TRANSPORTES DE SP
Almoço da Diretoria Plena do SETCESP recebeu 
o Sr. Sérgio Avelleda, que discursou em prol da 
harmonização dos diferentes tipos de modais 
em SP e destacou a importância do TRC para o 
desenvolvimento da economia paulistana
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ENCONTRO SETCESP - 
CONJUNTURA ECONÔMICA
Evento recebeu o economista 
Octavio de Barros, diretor executivo 
do Instituto República, que ressaltou 
a expectativa de que o país cresça 
2% em 2018 e de que o TRC irá 
acompanhar essa retomada 

VISITA TICKET LOG
Membros da COMJOVEM SP 
participaram de uma visita 
técnica para conhecer as 
soluções da Ticket Log,  
empresa parceira do SETCESP

ADEUS RODOVIA DA MORTE 
Conhecer a duplicação da Serra do 
Cafezal, importante obra rodoviária 
da Rodovia Regis Bittencourt (BR-
116) foi a missão da visita técnica 
do SETCESP 

LANÇAMENTO  
CLUBE DE COMPRAS 
Serviço do SETCESP reduz 
os custos de aquisição 
de produtos e serviços 
das empresas associadas 
ao SETCESP, por meio da 
compra em escala 

INAUGURAÇÃO 
NOVA ÁREA 
ADMINISTRATIVA 
SETCESP 
Mudança promoveu 
ainda mais a 
integração dos 
funcionários com 
a presidência e 
favoreceu um 
ambiente de trabalho 
mais colaborativo e 
inovador
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GERENCIAMENTO DE RISCO - O IMPACTO DO GRIS NO CUSTO DO TRC 
Serviços para o combate ao roubo de cargas e soluções estratégicas para ajudar a minimizar os custos com o Gerenciamento de Risco 
nas transportadoras foram apresentados em evento do SETCESP

VISITA À PAMCARY 
Reforçando o objetivo 
de estreitar a relação 
da entidade com seus 
parceiros, o presidente 
do SETCESP, Tayguara 
Helou, visitou a sede  
da PAMCARY

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
Conselheiro do SETCESP, Manoel 
Sousa Lima Jr, participou da 
solenidade de posse do novo ministro 
do STF, Alexandre de Moraes

ENCONTRO COM 
O VEREADOR  
O SETCESP recebeu a 
visita do vereador de 
SP, Rodrigo Gomes. 
No encontro, Rodrigo 
falou sobre sua 
atuação parlamentar 
na região da zona 
norte e se colocou 
à disposição para 
ajudar o setor

COMJOVEM SP 
NA IPIRANGA  
Na Ipiranga, em 
São Caetano do 
Sul, os empresários 
da COMJOVEM 
SP conheceram o 
funcionamento da 
distribuidora e a 
logística da empresa

SEST SENAT JUNDIAÍ Membros da diretoria do SETCESP estiveram com o prefeito de Jundiaí, Sr. Luiz Fernando 
Machado. No encontro, Tayguara solicitou ao prefeito uma área para a implantação de uma unidade do SEST SENAT

PALESTRA NA ESCOLA 
ESTADUAL MAJOR ARCY 
A Diretora de Especialidade 
de RH do SETCESP, Ducimara 
Salathiel, palestrou para os 
alunos do ensino médio sobre 
mercado de trabalho e o perfil 
do profissional de transporte 
e logística
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COMJOVEM SP 
NA SCANIA 
A COMJOVEM SP 
realizou diversas 
atividades na 
Scania, entre elas, 
Test-Drive, visita 
à fábrica e ao 
Consórcio Scania

LANÇAMENTO DO LIVRO: “SETCESP – 80 ANOS TRANSPORTANDO O FUTURO"  
Evento reuniu ex-presidentes da entidade e evidenciou o papel fundamental do sindicato para o desenvolvimento do TRC

AUTÓGRAFOS 
Tayguara Helou, 
ex-presidentes do 
SETCESP e o autor 
da obra Ignacio de 
Loyola Brandão 
participaram de 
sessão de autógrafos 
do livro

SIMULADOR PARQUE 
NOVO MUNDO 
Tayguara Helou, participou 
da inauguração do 
Simulador de Direção do 
SEST SENAT na unidade do 
Parque Novo Mundo/SP

INTEGRAÇÃO 
SÃO PAULO 
/ GUARULHOS 
Prefeito de Guarulhos, 
Gustavo Henric Costa, 
e o seu vice, Alexandre 
Zeitune, visitaram a 
sede da Braspress. Na 
ocasião, Tayguara Helou 
apresentou as principais 
bandeiras do SETCESP 
ao prefeito
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MARLOS AUGUSTO MELEK
Juiz Federal do Trabalho elencou 
as sete principais mudanças por 
meio da aprovação do texto-base 
da reforma e ressaltou a garantia 
de direito para os trabalhadores

FÓRUM DE RH SETCESP
Evento debateu os efeitos da Reforma 
Trabalhista no ambiente empresarial 
e as principais alterações promovidas 
pelo projeto de lei

O QUE ACONTECERIA SE 
OS CAMINHÕES SUMISSEM 
DURANTE 5 DIAS?
A FETCESP, o SETCESP e os demais 
sindicatos paulistas, lançaram 
uma campanha de conscientização 
e valorização do Transporte 
Rodoviário de Cargas junto à 
sociedade através de um vídeo

COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS
O Diretor de Especialidade de Abastecimento 
e Distribuição do SETCESP, Marinaldo Barbosa 
dos Reis, palestrou no SETCEPAR, sobre o 
abastecimento em grandes cidades, mobilidade 
urbana e as medidas aplicadas pelo SETCESP 
para esses temas

HOMENAGEM AO MINISTRO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
O SETCESP, a NTC&Logística e a FETCESP 
homenagearam Alexandre de Moraes pelos 
seus importantes feitos em prol do TRC e 
também pela sua nomeação para a mais 
alta corte da Justiça Brasileira
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– SETCESP/VB’
Durante almoço da Diretoria Plena do 
SETCESP, o diretor comercial da VB, Marco 
Antônio Theodoro e Tayguara Helou 
realizaram o lançamento desse benefício 
exclusivo para os associados do SETCESP 

MOVIDOS PELA VIDA 
SETCESP realiza diversas 
ações no Maio Amarelo em 
prol da conscientização por 
um trânsito mais seguro em 
parceria com a Prefeitura 
de SP, Scania, SEST SENAT, 
Escola de Samba da Vila 
Maria e Terminal Fernão Dias 

AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO 
E INOVAÇÃO
Tayguara Helou, 
participou da 
comemoração de 
18 anos da Agende 
Guarulhos. No evento, 
Tayguara palestrou 
sobre: “Aplicação de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação no TRC”

ENCONTRO COM COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Diretores do SETCESP estiveram com o Dr. Jackson Aluir Corbari, Coordenador da Administração Aduaneira, para 
tratar da Instrução Normativa SRF nº 248 no que tange à interrupção no transporte aduaneiro
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EQUIPE SETCESP
A equipe do SETCESP também se engajou na campanha do Maio Amarelo

FORMATURA ULT 
Formatura dos alunos das turmas de 2015 e 2016 da ULT – Universidade Corporativa de Logística e Transporte do SETCESP

HOMENAGEM ROBERTO GRANERO
A edição 37 da Revista SETCESP 
homenageou o CEO da Granero Transportes 
que faleceu no mês de abril. A matéria de 
capa da publicação contou a história desse 
brilhante empresário do TRC

GRANERO 50 ANOS
O SETCESP homenageou a 
Granero Transportes com 
uma placa comemorativa 
pelos 50 anos da empresa 
completados em março
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REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE TRANSPORTES DAS CIDADES DA RMSP
Grupo se reuniu, em Santo André/SP, para debater soluções conjuntas para tornar o transporte mais eficiente. No encontro, Tayguara 
Helou palestrou sobre a importância do abastecimento urbano e da padronização das restrições aos veículos de carga em toda a região

MOVIN'ON BY MICHELIN
Tayguara Helou, visitou o Movin'On by 
Michelin em Montreal, no Canadá. O tema 
da edição foi “2017: da ambição à ação”

PRÊMIO MAIOR VALOR DE REVENDA - VEÍCULOS COMERCIAIS 2017
SETCESP foi palco da cerimônia de premiação realizada pela Agência AutoInforme em parceria 
com a Editora Frota e a Texto Final Comunicação Integrada

TRANSPOSUL
Tayguara Helou representou o SETCESP 
na 19ª edição da TranspoSul

VISITA À APISUL 
A Diretoria Executiva do SETCESP 
realizou uma visita à Matriz da Apisul 
em Porto Alegre. No encontro, foram 
mostradas todas as instalações, 
recursos e infraestrutura da 
organização juntamente com seus 
números e desempenho

21º CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 
TRANSPORTE E 
TRÂNSITO
Tayguara Helou, 
participou do 21º 
Congresso Brasileiro 
de Transporte e 
Trânsito realizado 
pela ANTP para 
discutir a pesquisa: 
Origem e Destino de 
Cargas na Cidade de 
São Paulo

SETCESP VISITA 
OBRAS DO TRECHO 
NORTE DO RODOANEL
Membros da diretoria do 
SETCESP, associados e 
convidados da entidade 
realizaram visita técnica  
no lote 06 das obras do 
Trecho Norte do Rodoanel 
Mário Covas
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FEIRA DE NEGÓCIOS
Em paralelo à programação de palestras, o público visitou a feira com os principais fornecedores do setor que ofereceram condições 
comerciais exclusivas durante o evento

LANÇAMENTO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO SETCESP
No Workshop, Tayguara Helou realizou o lançamento oficial do Laboratório SETCESP de Inovação, serviço criado para fomentar o 
desenvolvimento de novos produtos e serviços para o transporte rodoviário de cargas
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TALLIS GOMES, 
FUNDADOR  
DA EASY TAXI E  
DA SINGU
“Foque em um nicho 
promissor, tenha um 
propósito claro e faça 
reuniões de trabalho 
com grupos de pessoas 
diferentes focadas em 
resolver um problema e 
não em desenvolver um 
novo produto ou serviço. 
Quando a gente mistura 
pessoas com experiências 
diferentes chegamos a 
soluções diferenciadas e 
incríveis que não seriam 
conseguidas em um  
grupo de iguais.”

WORKSHOP COMJOVEM
O evento abordou o tema “Inovação 
e Gestão – Soluções para aumento 
da produtividade no TRC” e contou 
com uma programação de palestras 
sobre o mercado de startups no 
Brasil e no TRC
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CONVENÇÕES COLETIVAS 
2017/2018
SETCESP fechou negociação 
coletiva com sindicatos laborais 
de sua base territorial e definiu as 
condições salariais e de trabalho 
para o período

HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SP
Dr. Mágino Alves Barbosa Filho recebeu a homenagem, na Braspress, pelo seu trabalho em prol da sociedade paulista.  
Na ocasião, o SETCESP foi representado pelo seu presidente, Tayguara Helou

ONG AMIGOS 
DO BEM
Almoço da Diretoria 
Plena recebeu a 
presidente da ONG, 
Alcione Albanesi, 
que apresentou 
aos participantes 
do encontro 
os trabalhos 
desenvolvidos pela 
instituição
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DOAÇÃO DE 
CADEIRAS 
UNIVERSITÁRIAS 
PARA O GEVA – 
GRUPO DE ESTUDO 
VILA AUGUSTA
A COMJOVEM SP 
realizou a entrega de 32 
cadeiras universitárias 
para o GEVA 

ENTREGA DA CAMPANHA DO AGASALHO
A COMJOVEM SP entregou os itens arrecadados durante a campanha ao CCInter (Centro de Convivência Intergeracional) Novo Mundo

VISITA 
TÉCNICA 
COVRE
Grupo de jovens 
empresários 
da COMJOVEM 
SP realizou 
visita técnica à 
Transportadora 
Covre, em 
Limeira/SP

28ª FEIRA DO CAMINHONEIRO
O SETCESP apresentou seus serviços e organizou o Espaço do Transportador na feira com a participação das transportadoras 
Cruzeiro do Sul, Translute, Termaco, Pacífico e Mirassol, e, também da Ophos Soluções em Tecnologia

CampanhaCampanha
AgasalhoAgasalhododo

695 peças de roupas
53 cobertores

30 pares de sapato 
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FÓRUM DE SECRETÁRIOS DE MOBILIDADE URBANA DE GUARULHOS
Tayguara Helou participou do evento onde foram discutidas as propostas criadas pelo grupo de trabalho dos municípios da GRMSP 
para a padronização das regulamentações do TRC da região metropolitana

CONET&INTERSINDICAL RIO DE JANEIRO
O SETCESP participou do CONET no Rio de Janeiro que teve a Reforma Trabalhista como um do seus principais temas 

SETCESP RECEBE O PRESIDENTE DA 
ALESP, CAUÊ MACRIS
A atuação da legislação na cassação do registro 
do ICMS para as empresas que forem flagradas 
cometendo algum ato ilícito envolvendo o roubo 
de cargas foi um dos temas do encontro

VII SEMANA TEMÁTICA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL (SETEC)
Tayguara Helou compôs o painel "Logística e Infraestrutura de Transportes no Ambiente Urbano" juntamente com Sergio Avelleda, 
Secretário Municipal de Mobilidade e Transporte de SP e Paulo Pompílio, diretor do Grupo Pão de Açúcar
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PRÊMIO TOP DO TRANSPORTE
Realizado pelas revistas Frota&Cia e Logweb, a premiação, realizada no SETCESP, reconheceu as melhores transportadoras eleitas pelo 
mercado em 14 segmentos econômicos 

LABORATÓRIO SETCESP DE INOVAÇÃO
A primeira reunião do Ciclo de Inovação do Laboratório contou com mais de 30 participantes e recebeu Cristian Townsend, 
que abordou o tema Design Thinking 

VISITA NO COPOM
Os jovens empresários da COMJOVEM SP realizaram visita técnica no Centro de Operações da Polícia Militar

CADERNO TÉCNICO DE RESTRIÇÕES DE 
CIRCULAÇÃO NA GRMSP
O Caderno Técnico das Restrições de Circulação na GRMSP 
facilita o planejamento de coletas e entregas nas áreas 
restritas de 26 municípios de São Paulo, incluindo a capital

LANÇAMENTO 
CADERNO TÉCNICO  
DE RESTRIÇÕES 
Fernando Miguel Zingler, 
diretor do IPTC, falou sobre 
o estudo que deu origem ao 
Caderno Técnico 
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ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NO RECEBIMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA
A Premiação IER 2017 analisou mais de 400 estabelecimentos comerciais

CONIBASE
A rede Conibase 
foi a vencedora do 
prêmio IER de 2017 
com índice de 
eficiência de 59,1% 
no recebimento 
de mercadorias 
em seus 
estabelecimentos

PREÇOLANDIA
A melhor evolução 
do IER foi da rede 
Preçolandia, que 
passou da posição 
36ª em 2016 para 
a 11ª colocação 
em 2017

31O FÓRUM PAULISTA DO TRANSPORTE – MOBILIDADE E ABASTECIMENTO URBANO
Evento apresentou temas estratégicos para a melhoria da mobilidade urbana, da sustentabilidade no transporte e do abastecimento de 
cargas nos grandes centros 

DOAÇÃO DE 
SANGUE
A COMJOVEM SP 
promoveu uma 
campanha solidária 
de doação de 
sangue e levou 
16 voluntários ao 
posto de doação 
do Mandaqui
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COMJOVEM NA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DE SÃO PAULO
Os integrantes da Comissão 
aprenderam como funciona o 
legislativo do Estado e foram recebidos 
pelo Dep. e Presidente da Assembleia, 
Cauê Macris, que falou sobre a sua 
gestão

POSSE DO SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DE SP
O SETCESP foi palco da cerimônia de posse de Valmir Cordelli. Tayguara Helou, abriu o evento 
parabenizando o superintendente pelo cargo e ressaltando a importância da PRF para o TRC

SEMANA DA 
MOBILIDADE 2017
O SETCESP participou da 
Semana com ações em 
suas redes sociais, site 
e no programete Minuto 
do Transporte nas rádios 
Bandeirantes e Jovem Pan

CONFERÊNCIA SETCESP – TARIFAS DE FRETE E O MARCO REGULATÓRIO
Flávio Benatti, presidente da FETCESP, Geraldo Vianna, Conselheiro Político da NTC&Logística, Márcio José Lopes, Diretor da Datapar, e o 
presidente do SETCESP debateram o Marco Regulatório do TRC e as possíveis mudanças nas operações de transporte

ANÁLISE
Tayguara Helou falou sobre as tarifas de frete e ressaltou que em 2017 somente 9,70% das transportadoras conseguiram reajustar seus 
preços em relação ao ano anterior
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DEFASAGEM DO FRETE 
Urubatan Helou, Marcelo Patrus, 
Markenson Marques e Celso Rodrigues 
Salgueiro Filho, presidentes de grandes 
empresas do TRC discutiram os 
impactos da defasagem do frete nas 
operações de transporte
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LANÇAMENTO E-BOOK SOBRE A REFORMA TRABALHISTA
Para que seus associados entendam exatamente o que mudou com a Reforma, o SETCESP explicou os principais 
temas alterados em duas versões de e-book disponibilizados no site da entidade 

SETCESP E IPTC PARTICIPAM DE REUNIÃO 
COM SECRETÁRIO DE GUARULHOS
No encontro com o Secretário de Trânsito e Transporte, 
Giuliano Locanto, foram discutidas as restrições de 
circulação, o tamanho do VUC e a padronização das vagas  
de estacionamento no município

SETCESP SE REÚNE COM COANA E ABCLIA
O grupo discutiu temas como o Portal Único de Comércio 
Exterior, alterações para melhorias no trânsito aduaneiro, lacre 
eletrônico e o projeto “despacho sobre águas” que visa agilizar 
e diminuir o custo do Brasil no comércio exterior

REFORMA TRABALHISTA
o que mudou?

SECRETARIA DE 
SEGURANÇA 
PÚBLICA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO
Crimes contra as cargas 
foi o tema do Seminário 
Estadual organizado pela 
Secretaria com apoio do 
SETCESP e da FETCESP

VIAGEM TÉCNICA SETCESP À AUSTRÁLIA
SETCESP coordenou viagem técnica à Austrália, país modelo para o Transporte Rodoviário de Cargas em relação a legislação, distribuição 
urbana, segurança e produtividade 

TCA - TRANSPORT CERTIFICATION AUSTRALIA
Empresa do governo australiano que desenvolve soluções inteligentes para o uso da telemetria com a finalidade de melhorar o uso das 
rodovias do país
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STARTRACK/AUSTRALIA POST
Os correios da Austrália, contam com mais de 53 mil 
funcionários e tem o compromisso de visitar todos os 
endereços diariamente para servir às necessidades de entrega 
da população com uma frota de mais de 12 mil veículos

ROADS AND MARITIME SERVICES
Empresa governamental estadual 
responsável pela implementação e 
controle da legislação nacional de 
veículos pesados

ALC – AUSTRALIAN LOGISTICS COUNCIL
Organização que representa as maiores empresas de transporte, logística e supply chain (ao total 8,6% do PIB Australiano) 
em busca de iniciativas nacionais que garantam maior eficiência e segurança para o transporte de carga
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TRANSPORT FOR NSW
Departamento de transportes estadual que controla os programas de cargas dentro de Sydney

UNIVERSIDADE DE SYDNEY
“Nós passamos uma manhã com professores do ITLS e pudemos conhecer o trabalho deles na questão 
da mobilidade urbana e do transporte portuário”, afirma o diretor executivo do IPTC, Fernando Zingler

EASYDROP
Aplicativo desenvolvido por um brasileiro, que mora na Austrália, e que auxilia o controle de entregas e a 
gestão da frota em tempo real. O aplicativo foi vencedor de uma maratona tecnológica da Transport for NSW 
e agora seu fundador está trazendo a tecnologia para o Brasil com o apoio do IPTC e do SETCESP

TOLL GROUP
Uma das maiores transportadoras da Ásia, que 
detém importantes contratos com a Coca-Cola 
na Oceania, recebeu os executivos do grupo do 
SETCESP, em sua operação dentro de uma planta 
da empresa
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LANÇAMENTO DO 
LIVRO: MANOEL 
SOUSA LIMA 
JUNIOR – O 
PRESIDENTE DA 
TRANSIÇÃO
SETCESP lançou, 
no estande da 
NTC&Logística na 
Fenatran, livro que 
conta a trajetória de 
batalhas e conquistas 
da gestão de Manoel 
Sousa Lima Junior à 
frente da entidade MAIS DE 200 PESSOAS PRESENTES

“Eu não poderia imaginar que tivesse tantos amigos para me prestigiar, mas depois de duas horas de fila dando 
autógrafos eu só tenho a agradecer, não somente ao SETCESP, mas também a NTC&Logística por ter propiciado toda 
essa homenagem em seu estande na Fenatran”, destacou Manoel
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SETCESP NA FENATRAN
SETCESP inova mais uma vez e participa com estande próprio da Fenatran 2017

LABORATÓRIO SETCESP DE INOVAÇÃO
Laboratório levou para a Fenatran 14 startups que apresentaram novas soluções para o Transporte Rodoviário de Cargas

REUNIÃO DA DIRETORIA PLENA
A reunião mensal da Diretoria Plena do SETCESP foi realizada no mezanino da Fenatran

COMITÊ DE COMUNICAÇÕES DO TRC
Foi realizada na Fenatran reunião com 
representantes dos departamentos de 
comunicação dos sindicatos e federações 
do TRC de todo o Brasil coordenada pela 
NTC&Logística
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CONFERÊNCIA SETCESP – REFORMA TRABALHISTA – O QUE MUDOU?
No evento, o juiz federal do trabalho, Dr. Marlos Melek, explicou o que mudou na Lei com exemplos e indicações práticas para aplicação 
no dia a dia das empresas do TRC

EVENTO PARA OS EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS DO TRC
Em sua palestra, Dr. Melek explicou as principais alterações da Reforma Trabalhista dando ênfase para as questões que afetam 
diretamente o TRC

10 ANOS DA COMJOVEM NACIONAL 
Tayguara Helou recebeu um troféu em 
homenagem à sua tragetória na COMJOVEM e 
também foi reconhecido por ter conquistado 
no período de um único mês a marca de 215 
novos associados para o SETCESP
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10 ANOS DA COMJOVEM NACIONAL
Evento realizado no Guarujá/SP celebrou uma década 
da comissão com a participação de presidentes de 
sindicatos e federações de todo o Brasil
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COMJOVEM SP 
É PREMIADA 
NO ENCONTRO 
NACIONAL
COMJOVEM SP é 
reconhecida nas 
premiações de três 
categorias: Desempenho, 
Destaque e Melhor Artigo

3O PRÊMIO DE 
SUSTENTABILIDADE SETCESP 
& TRANSPORTE MODERNO
Premiação reconheceu, em três 
categorias, práticas sustentáveis 
de empresas de transporte 
rodoviário de cargas e homenageou 
personalidade de destaque em 2017 
com “Menção Honrosa”
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À COMJOVEM 
NACIONAL
SETCESP entrega uma 
placa ao presidente 
da NTC&Logística 
homenageando os 10 anos 
da COMJOVEM NACIONAL

PRÊMIOS TOP CRANE E HEAVY DUTY 
2017 SÃO ENTREGUES NO SETCESP
A cerimônia de entrega foi realizada na sede do 
SETCESP e o presidente da entidade, Tayguara 
Helou, foi convidado a entregar o troféu Heavy 
Duty da categoria Segurança e Treinamento
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BALANÇO SETCESP 2017
Tayguara Helou, apresentou durante o último 
almoço do ano com a Diretoria Plena, o balanço 
das ações realizadas pela entidade em 2017

COMJOVEM SP 
SE REÚNE PARA 
CONFRATERNIZAÇÃO 
DE FIM DE ANO
A COMJOVEM SP realizou 
sua última reunião de 
2017 na DIBRACAM, 
rede de concessionárias 
autorizada Volkswagen 
/MAN com a presença 
de mais de 20 jovens 
empresários

TAYGUARA PARTICIPA DE 
REUNIÃO COM PREFEITO 
DE GUARULHOS
Tayguara Helou, participou de um 
almoço com o prefeito, Gustavo 
Henric Costa (Guti). Na encontro, 
foi discutido sobre os planos de 
desenvolvimento e mobilidade 
das cidades nos próximos anos

REUNIÃO GRUPO DE SECRETÁRIOS DE TRANSPORTE, 
TRÂNSITO E MOBILIDADE DA GRMSP
Tayguara Helou, participou do encontro juntamente do Sindicato 
dos Motoboys onde foi discutido como amenizar os problemas de 
acidentes de trânsito envolvendo motocicletas

PROJETO DE PAISAGISMO NA ZONA NORTE
O SETCESP e a Prefeitura Regional da Vila Maria / Vila Guilherme realizaram ações de 
conservação e revitalização em diferentes áreas públicas dos bairros

DOAÇÃO PARA AS 
BIBLIOTECAS DOS 
CENTROS DE ATENDIMENTO 
TEMPORÁRIO DA 
PREFEITURA DE SP
O SETCESP em parceria com 
as transportadoras Braspress e 
Jamef viabilizaram o transporte 
de mais de 50 mil exemplares de 
livros, CDs e DVDs, doados pela 
Via Varejo, para montagem das 
bibliotecas 
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Ipiranga

Rodo Rede: A parada completa das estradas

Ipiranga

Com 220 Postos Rodo Rede nas rodovias bra-
sileiras atualmente, a Ipiranga fornece uma 

infraestrutura específica aos caminhoneiros. Além 
de produtos e serviços voltados para seus veículos, 
a rede privada de postos de combustível brasileira, 
que está entre as maiores distribuidoras do país, 
dispõe de facilidades que proporcionam bem-estar 
e descanso aos caminhoneiros em suas viagens. 

Referência nas estradas, esses postos adotam o 
posicionamento “Rodo Rede, a parada completa 
das estradas”. Mais do que oferecer um espaço 
para abastecer, na Ipiranga o cliente possui dife-
rentes motivos para frequentar cada vez mais o 
posto, pois ele atende a todas as necessidades do 
consumidor, tornando-se um local multifuncional. 

Além de disponibilizar aos seus clientes todos os 
tipos de combustíveis e uma linha completa de 
Lubrificantes Ipiranga para atender a demandas 
variadas, os postos Rodo Rede disponibilizam ser-
viços diferenciados para caminhões e automóveis:

A Ipiranga conta com mais de 7.800 postos que ofe-
recem produtos desde combustíveis e lubrificantes a 
serviços de conveniência. A Ipiranga é líder no seg-
mento de lojas de conveniência, com 2.300 lojas am/
pm, possui produtos de marca própria e uma linha 
diversificada de lubrificantes para uso automotivo, 
com 1.680 unidades de troca de óleo, o Jet Oil. Além 
disso, a Ipiranga possui 79 bases e pools em todo o 
território nacional e cerca de 7 mil clientes empresa-
riais de diversos segmentos.

UM LUGAR COMPLETO PARA TODOS OS PÚBLICOS 
Para garantir o alto nível dos postos Rodo Rede, a 
Ipiranga está sempre inovando para facilitar e tor-
nar a experiência do consumidor mais agradável.

O KM de Vantagens é o Programa de Fidelidade da 
Ipiranga criado em 2009 que, além dos descontos 
tradicionais em passagens aéreas, também oferece 
benefícios e vantagens aos usuários como descon-
tos em combustível e em toda a linha de pneus Pi-
relli, nas principais lojas de e-commerce do Brasil e 
em ingressos para mais de 1.200 salas de cinema, 
casas de shows e festivais como o Rock in Rio. A 
inscrição no programa é gratuita e dá acesso a 
descontos em mais de 160 empresas parceiras 
em diferentes nichos de atuação. Hoje, o Km de 
Vantagens conta com mais de 25 milhões de usu-
ários e apresenta um crescimento contínuo, sendo 
o maior programa de fidelidade do país.

CONVENIÊNCIA, PREÇO JUSTO E  
CONFORTO NA RODOVIA

O conceito de am/pm Estação se destaca pela am-
pla oferta de alimentação, conveniência e serviços 
para os postos de rodovia. A loja possui um mix 
de produtos capaz de atender diversos públicos no 
mesmo complexo, incluindo ônibus, caminhonei-
ros e automobilistas. 

Conveniência. Comodidade para seguir a viagem;

Restaurante. Diversas opções de pratos caseiros 
feitos na hora;

Pizzaria e Sanduicheria. Escolha dos ingredientes 
na hora conforme pedido do cliente;

Padaria e Cafeteria. Variedade de salgados, pães 
fresquinhos, bebidas quentes e sobremesas;

Lounge. Ambiente bem iluminado e confortável, 
com wi-fi ;

+ Conveniência. Área kids, espaço pet, fraldário e 
banheiro família.

Tudo isso 24 horas por dia!

Com a infraestrutura completa dos postos Rodo 
Rede, a Ipiranga se faz presente no dia a dia dos con-
sumidores como um lugar completo para atender 
diferentes demandas. 

www.ipiranga.com.br
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Postos da Ipiranga fornecem infraestrutura aos caminhoneiros e aos seus veículos

› Auto Elétrica – reparos na parte elétrica do 
caminhão;

› Lavagem – limpeza interna e externa;

› Borracharia – manutenção e troca de pneus;

› Mecânica – consertos com segurança e 
confiança;

› Auto Peças – venda de peças de diferentes 
marcas;

› Parada Segura – estacionamento com  
segurança;

› Bombas de alta vazão – tecnologia para 
abastecer com rapidez.

› Sala de lazer – ambiente com TV adequado 
para descanso;

› am/pm – loja de conveniência com ampla 
diversidade de produtos;

› Academia Saúde na Estrada – espaço para a 
prática de atividades físicas;

› Banheiros – instalações com chuveiros e 
com alto padrão de higiene;

› Programa Saúde na Estrada – projeto 
que oferece check-up gratuito com exames 
básicos de saúde e balança de bioimpedância;

› Cinema na Estrada – exibição de filmes;

› am/pm Estação – loja multioferta de 
alimentação, conveniência e serviços.

Já para os caminhoneiros e automobilistas que 
escolhem o posto Rodo Rede como ponto de pa-
rada, são oferecidos:

Para divulgar os produtos e serviços dos postos 
Rodo Rede, a Ipiranga investe pesado em comu-
nicação na mídia, na realização de promoções na-
cionais e no incentivo à adesão de participantes ao 
programa Km de Vantagens.
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A Petrobras Distribuidora possui a maior rede de 
postos do país (cerca de 7.500), com produtos 

e serviços consagrados no mercado e no atendi-
mento a frota nacional de veículos urbanos e ro-
doviários, com soluções completas para o abas-
tecimento da sua frota com motores a diesel, seja 
para o transporte de cargas leves ou pesadas. 

Entre os principais produtos estão o óleo diesel 
S-500, o S-10,  as gasolinas aditivadas Petrobras 
Podium e Petrobras GRID, a loja de conveniência 
BR Mania, o cartão Petrobras e uma ampla linha 
de óleos e graxas de altíssima qualidade e con-
fiabilidade para atuar em todos os segmentos, 
indústrias, produtos químicos, agronegócios, 
aviação, pavimentação asfáltica, energia e espe-

cialmente no rodoviário e de transporte de car-
gas, dividida em diversas aplicações. 

São produtos desenvolvidos com a mais alta tec-
nologia e padrão de qualidade, como o Diesel Pe-
trobras Podium, que contém aditivos especiais 
de última geração e duplo sistema de filtragem —  
ideal para SUVs e picapes —, o Diesel Aditivado 
Petrobras Grid (S-500 e S-10), que melhora o ren-
dimento do motor e reduz as emissões, além do 
Diesel Comum (S-500 e S-10).

Para garantir uma menor emissão de gases e 
melhor desempenho do veículo, os veículos fa-
bricados a partir de 2012 devem usar o diesel 
S-10 (diesel com apenas 10ppm de enxofre).  
Fique atento! Veículos com o sistema EGR  

Petrobras

Petrobras

(11) 3116-5565 - Jorge Paulo Henriques Luis

(11) 3116-5552 - Sergio Cruz Cardoso

www.br.com.br

jorgeph@br.com.br

sergiocc@br.com.br

(Recirculação de Gases de Exaustão) exigem so-
mente o uso do Diesel S-10, já o sistema SCR 
(Redução Catalítica Seletiva), além do S-10,  
necessita do Flua Petrobras (Arla 32), um  
agente redutor que trata as emissões e garante a  
potência do motor.

A linha de lubrificantes atende as especificações 
para engrenagens, compressores de ar e de refri-
geração, turbinas e circulação e lubrificantes espe-
cíficos para outras aplicações industriais e auto-
motivas. Produtos de alta tecnologia para carros, 
motos, utilitários, SUVs, caminhões, ônibus, vans 
e veículos agrícolas, a linha Lubrax também con-
ta com complementos automotivos, como fluídos 
para freio e radiador e óleos para engrenagens, 
sistemas de transmissão e hidráulicos.

Contando com engenheiros dedicados em todo 
o território nacional, a Petrobras Distribuido-
ra oferece diversos serviços de lubrificação, la-
boratoriais, objetivando a redução de custos  
produtivos, o aumento da disponibilidade opera-
cional e garantindo a confiabilidade dos equipa-
mentos envolvidos.

A Petrobras Distribuidora também oferece produ-
tos e serviços para gestão e controle do abaste-
cimento de frotas. O Controle de abastecimento 
embarcado e o cartão frota Petrobras.

A gestão e controle de abastecimento de frotas da 
Petrobras Distribuidora é o serviço automatizado 
que visa agilizar e otimizar o auxílio aos gestores 
de frota, proporcionando maior segurança e con-
trole estatístico dos seus abastecimentos, com 
economia e eficiência no consumo de combustível 
para a frota contratada. 

Os veículos credenciados da frota são equipados 
com dispositivos que se comunicam com as uni-
dades controladoras das bombas, nos postos e/
ou abastecimentos internos da Rede Petrobras 
Distribuidora.

Quando um veículo credenciado se posiciona para 
abastecer, esse é identificado e seus dados regis-
trados na unidade controladora do local, com as 
informações do abastecimento. Os dados coleta-
dos são armazenados na unidade computadoriza-
da do local e enviados via internet para a central de 

processamento. Os dados são atualizados diaria-
mente e todas as informações coletadas podem 
ser consultadas via internet.

A Petrobras Distribuidora oferece mais um serviço 
para o negócio dos seus parceiros:  o cartão fro-
ta CTF Petrobras.  Meio de pagamento que pro-
porciona à empresa frotista a gestão do abaste-
cimento interno e/ou externo de toda a frota com 
condições negociadas.

Sistema de gestão automática dos abastecimen-
tos em postos internos e/ou externos que reduz, 
na média, o gasto com combustível, evita desvios, 
adulteração de informações e oferece controle 
contábil do estoque para melhor programação de 
compra do combustível.

As soluções de combustíveis, lubrificantes e ser-
viços estão disponíveis nas principais rotas rodo-
viárias do Brasil e em diversos centros urbanos, 
cobrindo todo o território nacional. 

Seja qual for o desafio da sua empresa, conte com 
as soluções da Petrobras Distribuidora. 
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A Petrobras Distribuidora é uma rede
E só uma rede pode assumir o compromisso de estar em qualquer lugar do Brasil, 
movendo pessoas e negócios
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tenção para que a rentabilidade dos consumidores 
não seja prejudicada com o veículo parado.

Nos últimos meses, a oficina da De Nigris passou 
por adequações a fim de atender os requisitos ne-
cessários para obter a certificação. Ao todo, foram 
cerca de 230 processos implantados e aperfeiçoa-
dos. “Investimos em televisores, escaninhos e sis-
temas de controles, além de aprimorar o processo 
de prospecção de clientes com a contração de um 
consultor externo de peças e serviços para atendi-
mento presencial”, diz Basseti.

Os colaboradores também realizaram capacitação 
para aprenderem a fazer a programação da oficina 
no novo sistema de gestão empresarial, ERP, que 
passou a ser utilizado após a implantação do novo 
conceito de atendimento da OAP.  

Para a De Nigris, receber a certificação é um reco-
nhecimento de todo o esforço realizado para a satis-
fação do cliente, com atendimento de todos os pa-
drões de qualidade determinados Mercedes-Benz. 
“É uma recompensa pelo comprometimento de to-
dos que, direta ou indiretamente, contribuíram para 
o processo de melhoria no atendimento ao cliente. 
Todo o projeto envolveu o empenho dos colabora-
dores da oficina e, também, profissionais de peças e 
de tecnologia da informação”, destaca Olacir.

Luciano Pereira - Gerente de Vendas 

(11) 9 4000-4367

(11) 3933-9001 – Ramal 150

www.denigris.com.br

luciano.pereira@denigris.com.br

De Nigris

Precisão, rapidez, atendimento de  
qualidade e rentabilidade para os clientes

De Nigris

De Nigris São Paulo recebe nova certificação de Oficina de Alta Performance da  
Mercedes-Benz com aperfeiçoamento e implantação de novos processos e serviços

N ão é só mais um ano que finalizou, mas sim um 
dos períodos mais difíceis da economia brasi-

leira. O início de 2017 foi de grandes desafios, um 
governo ainda instável e escândalos de corrupção 
que afetaram diretamente todos os setores do país. 
Foram anos de um esforço sobrenatural de recu-
peração por parte de toda a classe empresarial. A 
De Nigris sentiu na pele, mas resistiu bravamente 
graças ao empenho de uma equipe preparada e de-
dicada em melhorar sempre.

Hoje a De Nigris comemora, além dos sinais de me-
lhoria do mercado, as várias conquistas do Grupo, 
como a expansão do Van Center De Nigris, a nova 
unidade De Nigris em Itu, a licitação do SAMU ven-
cida em meados de 2017 com 800 furgões vendi-
dos, os bons resultados da FENATRAN com 345 

negociações e ainda colhendo frutos deste evento 
em 2018, mas o destaque vai para a Certificação 
Oficina de Alta Performance (OAP) que oferece ser-
viços ainda mais assertivos e eficientes, que sem-
pre foram premissas do atendimento das oficinas 
do grupo, agora ampliados, com qualidade reco-
nhecida pela Mercedes-Benz, mais uma inovação 
da marca sempre em busca da melhoria contínua.

Na OAP os clientes encontram processos robustos 
de atendimento, desde o agendamento até a entre-
ga do serviço, a fim de diminuir a permanência dos 
veículos nas oficinas. “Conseguimos informar com 
mais precisão o tempo que levará o reparo e, assim, 
garantir o cumprimento de todos os processos que 
asseguram a satisfação e a fidelização do cliente”, 
explica o gerente de serviços da De Nigris, Olacir 

O ano de 2017 foi dedicado aos nossos clien-
tes. Buscar soluções e alternativas para oferecer  
eficiência, comodidade e rentabilidade no dia a 
dia das operações foi o foco do Grupo. E, por isso 
não poderíamos deixar de mencionar a Oficina 
Dedicada, mais um benefício que visa propor-
cionar facilidades para a rotina dos empresários 
e empreendedores. O serviço possibilita que a  
De Nigris monte uma oficina na empresa e faça 
toda a manutenção preventiva ou corretiva na 
própria oficina do cliente. O serviço possui dife-
rentes modalidades, que se adequam com o ta-
manho das frotas a natureza das operações e a 
estrutura do negócio.

Entre as vantagens estão a padronização dos 
processos de manutenção, a diminuição dos 
custos, o aumento da disponibilidade da frota, a 
realização dos serviços por técnicos qualificados, 
entre outros.

Para a De Nigris as perspectivas para 2018 são as 
melhores. O Grupo brinda as suadas vitórias de 2017 
e juntos acreditamos em um novo período de muitos 
bons negócios com o sucesso que merece.  

Benefícios OAP  - Oficina  
de Alta Performance

Conceito de excelência em atendimento e pro-
cessos da Mercedes-Benz. É a resposta do 
pós-vendas, que alinha a qualidade de oficina 
mecânica à evolução técnica e tecnológica 
dos produtos e marcas da MB.

› Mais agilidade no atendimento

› Aprimoramento de processos

› Menos tempo na oficina

› Maior custo benefício

› Maior produtividade na oficina

› Mais rentabilidade para o cliente

› Maior controle de todos os processos

Douglas Oliveira - Mecânico De Nigris
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PRODUÇÃO DE GUINDASTE ARTICULADO. Específico 
para a elevação e movimentação de cargas, com 
fácil instalação sobre o chassi do caminhão ou 
base fixa, tornando o veículo em um equipamento 
altamente versátil e eficiente com baixo custo ope-
racional. Sua utilização é ampla, empregados em 
diversos segmentos econômicos, como indústrias, 
comércio, agricultura, transportes, eletrificação ru-
ral e urbana, saneamento e mineração, florestas, 
portos e siderúrgicas.

A FACCHINI oferece ao mercado os modelos de 4 a  
23 toneladas.

FUNDIÇÃO. Consiste em fundição de peças do eixo 
em ferro fundido e aço.

Área moderna, com linha de fundição automatiza-
da e uma linha mecânica, com reutilização de areia 
e descarte em aterro sanitário. Funde peças como 
tambor de freio, cubo, sapata do grampo, separador 
do grampo, porcas do eixo, anel de encosto, spier, 
quinta roda, rala, fundo do pistão e pequenas peças 
do conjunto da suspensão. Possui seis fornos e um 
forno de tratamento térmico.

PRODUÇÃO DE SEMIRREBOQUE CARREGA TUDO.  
Produto destinado ao transporte de cargas indivi-
síveis, como máquinas, tratores e colheitadeiras.
Diversos modelos com acessórios como rampa 
traseira com pescoço modelo Naja, alargadores la-
terais, rampa traseira dois estágios.

FACCHINI

A FACCHINI foi fundada em 1950 em Votupo-
ranga, estado de São Paulo, como uma car-

pintaria que reformava carroças e carrinhos de 
animais e hoje, 68 anos depois, é a 2ª maior in-
dústria do país fabricante de implementos ro-
doviários, desenvolvendo, produzindo e distri-
buindo a linha completa para a maior parte dos 
segmentos de transportes para caminhões leves,  
médios e pesados.

Possui também uma divisão especial para a linha 
de reboques agrícolas para tratores e outra linha 
para guindastes articulados. 

A empresa possui dez unidades industriais com 
linhas distintas e integradas, 29 distribuidores ex-
clusivos no Brasil e oito distribuidores no exterior.

Com a estratégia de verticalização e exclusivida-
de dos componentes a FACCHINI S.A. tem hoje 
na unidade de Roseira, em Cosmorama, estado 
de São Paulo, a fabricação de autopeças, desbo-
binamento de aço, slitters, corte a laser, fundição, 
usinagem e fabricação de peças plásticas injeta-
das. Aproximadamente a produção verticalizada 
de 80% de todos os componentes e peças dos 
implementos rodoviários.

Dentro desta unidade existem 15 máquinas de 
corte a laser e 30 robôs de soldagem, também 

para a fabricação dos implementos semirreboque 
carrega tudo e guindaste articulado.

Esta unidade tem a infraestrutura moderna, 
com módulos industriais individuais com sis-
tema viário interno. Possui área de preser-
vação permanente, duas represas com cap-
tação de água da chuva com criatório de  
peixes, além de cuidar do meio ambiente  
como a utilização da água da chuva e a es-
tação de tratamento de efluentes indus-
triais e esgotos sanitários, não proporcio-
nando impacto no ambiente, garantindo que  
seus efluentes não causem nenhum dano  
ao meio ambiente.

Possui frota própria para o transporte de produtos 
e peças, composta por 90 caminhões e 250 semir-
reboques.

USINAGEM. Módulo que contém tornos e frezadoras 
de controles numéricos computadorizados de alta 
precisão e capacidade de trabalho. Conta com 55 
máquinas entre tornos CNC e Centros de Usinagem 
CNC. Dali saem peças trabalhadas como tambor de 
freio, patins de freio e eixo, pinos reis e ralas.

CENTRO DE SERVIÇO | AÇO. Desbobinar o aço e fazer 
o slitter, concomitante com esse procediemento a 
linha de perfiladeiras.

Conheça a unidade industrial especial da FACCHINI

MONTAGEM DE EIXO. Colocações de sistema de 
freios e opções com suspensão pneumática  
ou mecânica.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. Serviços de revisões  
periódicas, reformas e manutenção de equipa-
mentos usados.

Possui cinco linhas de pintura eletrostática.

ALMOXARIFADO CENTRAL. Módulo com sistema inte-
ligente de busca de peças.

INJEÇÃO PLÁSTICA. Possui uma área exclusiva de 
2.560m2 com cinco máquinas de grande porte e 
sete máquinas menores, sendo a primeira e a mais 
importante pesando 78 toneladas, e esta máquina 
tem a sua maior matriz pesando 18 toneladas. São 
máquinas injetoras termoplásticas que utilizam as 
matérias-primas PP - polipropileno para a fabrica-
ção de materiais rígidos e EVA - copolímero de eti-
leno e acetato de vinila para materiais em borracha. 
Produz paralamas, caixas de ferramentas, peque-
nos acessórios de furgão e puxador ergonômetro. 

(11) 2714-9800

www.facchini.com.br

facchini@facchini.com.br

FACCHINI
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MAN Latin America

Dos leves aos extrapesados: além do lança-
mento da nova família de caminhões Delivery, 

a MAN Latin America leva ao mercado em 2018 
novidades em sua linha Constellation e reforços 
nos MAN TGX.  Há também soluções de ponta no 
que se refere à telemetria com a atualização do 
VolksNet e do MAN Guard para garantir o melhor 
custo operacional ao transportador brasileiro.

“Estamos confiantes de que a economia do Brasil 
seguirá em sua curva de retomada para os próxi-
mos meses e anos. Prova disso é que já iniciamos 
um novo ciclo de investimentos de mais de R$ 1,5 
bilhão até 2021 e os transportadores se benefi-
ciam com o melhor pacote de soluções de trans-
porte”, afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de 

MAN Latin America estreia em 2018 o maior  
número de novidades em sua história

Vendas, Marketing e Pós-Vendas da MAN Latin 
America, fabricante das marcas Volkswagen Ca-
minhões e Ônibus MAN.

A linha Constellation traz novidades que ampliam 
a produtividade com novas versões 8x2, além do 
pacote Robust, que combina robustez ao melhor 
valor de aquisição para as mais diversas aplica-
ções, e estreias entre os vocacionais Compactor, 
Constructor e Canavieiro.

Para cargas sensíveis e otimizadas, como 30 pallets, 
a grande novidade é o VW Constellation 25.420 6x2 
Pusher com suspensão pneumática integral. Con-
forto e dirigibilidade são palavras de ordem no mo-
delo, que chega com entre eixo mais curto.

A grande competitividade do mercado brasileiro 
leva os transportadores de carga a buscarem cada 
vez mais eficiência na operação. Uma das aplica-
ções que mais crescem ultimamente é a utilização 
do cavalo mecânico 4x2 atrelado a semirreboques 
de dois eixos. Para atender a esta crescente de-
manda do mercado, a VW Caminhões apresenta o 
Constellation 17.280 Tractor.

Já o MAN TGX 29.480 Crossover se consolida 
como a melhor solução para as rotas mistas, as-
falto e terra, que colocam à prova robustez e flexi-
bilidade. O modelo alia a confiabilidade e robustez 
dos cavalos-mecânicos MAN às demandas espe-
cíficas dos setores madeireiro e canavieiro.

NOVA FAMÍLIA DELIVERY:  
SOB MEDIDA PARA OS DIAS DE HOJE

Ao longo de 2018, também estreiam no merca-
do os diferentes modelos da nova família Deli-
very, o maior lançamento da última década para 
a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Composta 
por modelos de 3,5 a 13 toneladas, a nova li-
nha chega para revolucionar o transporte de  
cargas no segmento de caminhões leves. O lan-
çamento conta com ofertas especiais de co-
mercialização, além das modalidades de leasing 
operacional e consórcio. 

Com o lançamento, fruto de um investimento de 
mais de R$ 1 bilhão, a marca Volkswagen che-
ga ao disputado mercado de 3,5 toneladas, com  
um modelo chamado de Express. O produto re-
úne os atributos de um caminhão grande em 
um veículo pequeno, tais como espaço inter-
no e robustez, com todo o conforto e dirigibili-
dade de um automóvel. Seu design moderno é  
outro diferencial. 

O Delivery de 4 toneladas é também grande apos-
ta dentre os modelos de entrada da nova família, 
já que contará com financiamento via Finame.

O novo Delivery de 6 toneladas chega, junto dos 
modelos de 9 e 11 toneladas, com atributos de 
sobra para encarar a missão de superar os atu-
ais Delivery, sucessos de vendas no mercado na-
cional. E o lançamento 13.180, com terceiro eixo, 
complementa a oferta de novidades, com a maior 
capacidade de carga do novo portfólio.

NOVIDADE EM CONECTIVIDADE:  
VOLKSNET E MAN GUARD AMPLIAM SERVIÇOS DE 

TELEMETRIA E OFERECEM NOVOS PACOTES
Seguindo o conceito sob medida da MAN Latin Ame-
rica, os clientes agora podem escolher entre três 
pacotes de soluções para o Volksnet e MAN Guard, 
sistemas de telemática para gerenciamento, mo-
nitoramento e rastreamento de frota voltados aos 
modelos Volkswagen e MAN. São três modalida-
des: Security, Telematics e Fleet para contratar de 
acordo com a necessidade de sua operação. 

O Security é o que mais se assemelha ao serviço 
disponibilizado anteriormente, mas agora incorpo-
ra melhorias em seu sistema de navegação online 
para deixá-lo ainda mais amigável e de fácil inter-
pretação, além de completamente adaptado para 
acesso por celular ou tablet. 

Outra evolução é que agora o cadastro é automático 
para atualização junto às empresas gerenciadoras 
de risco. Seu foco principal tem relação com infor-
mações em tempo real voltadas à segurança para 
garantir a integridade do motorista, da carga e do 
veículo. Mas também fornece dados de telemetria.

Na mesma plataforma moderna de fácil compre-
ensão e visualização, o pacote Telematics é total-
mente voltado à telemetria para a melhor gestão da 
frota. Dados úteis como consumo de combustível, 
distância percorrida, produtividade e até mesmo 
ranking de desempenho entre os motoristas estão 
entre as informações disponíveis para análise.

Para aqueles que buscam um serviço de verdadei-
ra consultoria no que se refere ao rendimento da 
frota, a modalidade Fleet é a ideal. Nesta opção, 
além de ter acesso às informações em tempo real 
pelo sistema online, o cliente recebe orientações 
para uma potencial otimização do veículo, com um 
acompanhamento da montadora e executado pelo 
fornecedor do sistema.  

FR
O

TA

>> MAN Latin America

(11) 5582-5000

www.man-la.com

www.man-la.com/fale-conosco

MAN Latin America
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(11) 4173-6611

www.mercedes-benz.com.br

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz inicia as vendas de sua linha 
de caminhões 2018

Mercedes-Benz

Em 2018, a Mercedes-Benz chega ao mercado 
com uma nova linha de caminhões. São quase 

30 novos recursos de tecnologia, conforto, seguran-
ça, desempenho e economia para as famílias Acce-
lo (do segmento de leves e médios), Atego (médios 
e semipesados), Axor e Actros (extrapesados).

“A renovação dos caminhões da marca atende às 
demandas e expectativas dos clientes”, destaca 
Ari de Carvalho, diretor de Vendas e Marketing Ca-
minhões da Mercedes-Benz do Brasil. “Os veículos 
estão totalmente atualizados e sintonizados com 
as reais necessidades do transporte de carga no 
país, tendo como base o mote ‘As estradas falam. 
A Mercedes-Benz ouve’”.

De acordo com o executivo, a nova linha de cami-
nhões foi desenvolvida nas estradas. “É o trans-
portador e o motorista nos guiando sobre o que 

Caminhões Accelo e Atego chegam ao mercado com quase 30 inovações, 
agregando mais valor ao cliente

é melhor para eles. Além disso, nós não somos 
uma marca que desenvolve apenas veículos,  
mas que entrega ao cliente uma solução comple-
ta. Nesse sentido, temos muitas novidades em 
serviços, peças e conectividade, com foco tanto 
na empresa de transporte, quanto nos motoris-
tas”, diz Ari.

ACCELO COM CABINA ESTENDIDA  
E CÂMBIO AUTOMATIZADO

Os caminhões Accelo – modelos 815 e 1016 do 
segmento de leves e o 1316 da categoria de médios 
– ganharam 15 novos recursos, com destaque para 
a nova cabina estendida e a transmissão automati-
zada, que agregam ainda mais valor a uma linha de 
produtos já consagrada no mercado pela eficiência 
na entrega urbana e no transporte rodoviário, bem 
como pelo reduzido custo operacional.

A nova cabina estendida oferece melhor ergono-
mia e mais espaço para os ocupantes e para a 
acomodação de objetos. Isso se traduz em bem-
-estar a bordo e mais conforto, o que significa 
mais produtividade nas operações de transporte. 
Com a nova cabina estendida, a linha Accelo atin-
ge um novo patamar, se posicionando entre os ca-
minhões mais confortáveis do segmento. 

Já o novo câmbio automatizado otimiza a troca de 
marchas, melhorando o desempenho e o consu-
mo, além de aumentar o conforto e a segurança 
aos ocupantes.

Além dessas novidades, o Novo Accelo também 
passa a contar com sistema de partida em rampa 
(HSA), controle de tração (ASR), banco pneumáti-
co para o motorista, painel de instrumentos com 
novas funções, tanque adicional de combustível de 
150 litros e novas cores de cabina.

“Com essas inovações, o Accelo está cada vez 
mais atrativo e aprimorado, em total sintonia 
com os desejos dos clientes e o atual perfil do 
mercado”, afirma Ari.

ATEGO É DESTAQUE PELA VERSATILIDADE DE USO
A linha de médios e semipesados Atego é reco-
nhecida no mercado pela ampla versatilidade de 
uso nas mais diversas aplicações de transporte 
urbano, rodoviário e fora de estrada. É também 
uma linha cada vez mais sintonizada com as ne-
cessidades dos clientes. Para 2018, a linha Atego 
terá diversas novidades, como a nova geração do 
Mercedes PowerShift para o Atego 2430 6x2 e o 
Atego 3030 8x2, com auxílio de partida em rampa 
e sensor de inclinação de via.

A linha Atego também ganha novo climatizador, 
painel de instrumentos com novas funções, EBD 
- sistema de distribuição da força de frenagem e 
ASR - controle de tração das rodas e novo siste-
ma de basculamento da cabina. A Mercedes-Benz 
também irá comercializar o Atego 2426 com o 
novo câmbio totalmente automatizado Mercedes 
PowerShift G140-8K de 8 marchas e o eixo HL-4 
reforçado, de simples velocidade.

“O Atego demonstra, a cada dia, a contínua evo-
lução da nossa linha de médios e semipesados”, 

afirma Ari. “O mercado mudou muito nos últimos 
anos, com os transportadores se profissionali-
zando cada vez mais e sempre exigindo aprimo-
ramentos e novas soluções, o que vem sendo 
atendido plenamente pelo Atego”.

Segundo o executivo, além do desenvolvimento 
de sua linha de caminhões, com base no conceito 
ECONFORT, a empresa tem intensificado a criação 
de soluções vocacionadas para atendimento a de-
mandas específicas de clientes. Para tanto, conta 
hoje com uma equipe focada em customizações, 
muitas delas feitas em parceria com clientes.

AXOR E ACTROS TAMBÉM TRAZEM NOVIDADES
As novidades da linha de caminhões 2018 da 
Mercedes-Benz não param por aí. Os extrapesa-
dos Axor ganharam túnel do motor rebaixado, o 
menor de sua categoria, maximizando o conforto 
para o motorista, além de vários itens de seguran-
ça, como sistema de distribuição da força de fre-
nagem, controle de tração das rodas e auxílio de 
partida em rampa. Na linha Actros, os destaques 
ficam por conta da nova grade frontal na cor do 
caminhão, painel de instrumentos com novas fun-
ções, atualização da inteligência do câmbio Mer-
cedes PowerShift e novo piloto automático.  

Além de novos caminhões para o mercado, a 
marca terá novidades para dar suporte aos mo-
toristas/transportadores com ampla linha de 
serviços/peças e conectividade (Fleetboard e 
TruckPad); apoio na aquisição do caminhão – 
Consórcio, Banco Mercedes-Benz, loja de usa-
dos (SelecTrucks) –, e uma Rede preparada para 
atender os clientes no país. 
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Scania

P ara 2018, a Scania traz lançamentos de ca-
minhões e de dois serviços. Em 2017, a Sca-

nia esteve ainda mais conectada com o mercado. 
“Parceria com o cliente. Essa foi a essência mais 
uma vez do nosso trabalho. Temos atuado forte 
em entender cada necessidade do transportador, a 
fim de aplicar a melhor solução de produto, servi-
ço ou financeira, que proporcione mais eficiência, 
rentabilidade e o menor custo total da operação”, 
afirma Roberto Barral, diretor-geral da Scania no 
Brasil. “Toda a cadeia do TRC viveu mais um ano 
desafiador. Mas a equipe Scania não ficou lamen-
tando. Igual a maioria dos transportadores, arre-
gaçou as mangas e foi incansável em buscar al-
ternativas. Para 2018, continuaremos ao lado do 
cliente para ser a parceira líder na transição a um 
sistema de transporte sustentável.”

e feito de acordo com a quilometragem rodada de 
cada veículo e tarifação por consumo de combus-
tível (ou seja, quanto mais economizar diesel me-
nos o cliente pagará). Com os Planos Flexíveis, a 
Scania consegue unir de forma perfeita sustenta-
bilidade e rentabilidade, e ainda reduzir em até 16% 
o custo de manutenção de cada unidade.  

Outra novidade, a nova solução de condução eco-
nômica, o Driver Services, que orienta o cliente por 
meio de um conjunto de ações focadas no moto-
rista e dispõe de treinamento e coaching perso-
nalizado, que proporcionam a evolução no modo 
de direção. Esse serviço pode diminuir até 10% o 
consumo de combustível. 

Em termos de produtos, nos rodoviários, as novi-
dades são os veículos com novas motorizações, 
de 450 e 510 cavalos, que oferecem até 5% a mais 
de economia de combustível. Esses propulsores 
passam a ser equipados com um sistema de in-
jeção de alta pressão, além de produzidos em CGI, 
um composto compactado de ferro e grafite que 
duplica a resistência à fadiga.

Outro lançamento é a expansão da gama V8 com 
um cavalo mecânico apto a acoplar no inédito 
Super Rodotrem, composição de 11 eixos, capa-
cidade de 91t e 620cv de potência, que inaugura 
um novo nicho para atender aos segmentos ca-
navieiro e de grãos. 

“A partir de agora, nossas novidades de produtos e 
serviços elevam o mercado a outro nível para sur-
preender e atender o cliente. Começamos uma jor-
nada ainda mais profunda de parceria com o cliente 
para juntos encontrarmos caminhos mais eficien-
tes e rentáveis para sua operação”, diz Barral.

R 440, LÍDER NOS PESADOS
O campeão de vendas da Scania, o R 440, voltou 
a liderar a categoria dos pesados, igual em 2016. 
Mais do que isso, foi o caminhão mais vendido da 
indústria, ou seja, se comparando todas as ca-
tegorias. Foram quase 3 mil unidades emplaca-
das. “O R 440 continua muito conectado com os 
desejos do cliente em encontrar um produto que 
ofereça referencial economia e alta rentabilidade”, 
salienta Barral. O R 440, de 440cv de potência, de-
senvolve eficiente torque de 2.300 Nm já a 1.000 

NOVIDADE PARA 2018
A Scania iniciou uma revolução no mercado ao 
lançar, em janeiro de 2017, os Serviços Conecta-
dos. Trata-se de um novo jeito de fazer a gestão 
da frota por meio do uso inteligente de dados do 
veículo e parceria com a rede da marca, que contri-
buem na redução do custo por quilômetro rodado. 

Os Serviços Conectados trouxeram uma série 
de novidades que mudaram não só a atuação da 
marca no mercado, mas também estão elevando 
a rentabilidade dos clientes.

Prova disso, é o inédito Programa de Manuten-
ção com Planos Flexíveis, modalidade em que, por 
meio da conectividade, o veículo informa o mo-
mento ideal de parar para a manutenção. Nesse 
novo sistema, o pagamento passa a ser mais di-
nâmico, personalizado e por tempo indeterminado; 

rpm, garantindo uma economia superior. Suas 
configurações de roda: 4x2, 6x2, 6x4 e 8x2. Tem a 
maior capacidade de arraste e a cabine de maior 
ergonomia e conforto do segmento.

LINHA DE PRODUTOS AMPLA, EFICIENTE E VERSÁTIL

Os caminhões Scania semipesados e pesa-
dos são equipados por inúmeras combinações 
de potências, cabines, distâncias entre-eixos e 
itens de segurança e opcionais. Ambos saem 
de fábrica com caixa automatizada Scania  
Opticruise, de quarta geração e piloto automáti-
co inteligente Ecocruise. Para 2018, a novidade é 
o sistema ADAS, que garante uma frenagem in-
teligente, avisando o motorista quando o cami-
nhão chega a uma distância limite programada 
de um veículo à frente, e também em casos de 
exceder os limites das faixas laterais da rodovia, 
para evitar acidentes e invasão de pistas.

A gama de semipesados oferece a cabine P e ver-
sões 4x2, 6x2 e 8x2, de 250 ou 310cv de potência. 

Já a linha rodoviária oferece quatro configura-
ções de rodas: 4x2, 6x2, 6x4 e 8x2. As cabines R e  
R Highline dispõem de potências de 400 até 620cv. 
Os veículos se destacam pela economia de com-
bustível, versatilidade, conforto e desempenho 
para operar em diversas aplicações. Há também 
o Streamline, que aumenta em até 4% a economia 
de combustível em relação à linha Euro 5. 

PADRONIZAÇÃO PARA AUMENTO DA EFICIÊNCIA

A rede Scania encerrou em 2017 uma profunda 
padronização global. Com o novo processo, as Ca-
sas Scania têm uma postura mais ativa no aten-
dimento na oficina e reduziram até 75% do tempo 
total do veículo parado na oficina.  

Scania cheia de novidades para 2018

Scania
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da performance de cada operação de acordo com 
as estratégias criadas, agilizando a tomada de de-
cisão. A Apisul faz o acompanhamento de mais de 
170 mil viagens mensais, das quais entre sete a 
oito mil são viagens monitoradas online que trafe-
gam em áreas de alto risco. 

No mercado desde 1985, o Grupo Apisul pos-
sui um vasto portfólio de soluções customi-

zadas, que promovem a segurança e gestão de 
todas as etapas da operação de transporte. Den-
tre os diversos serviços oferecidos pelo Grupo 
está a regulação de sinistros, que atua no aten-
dimento, prevenção e recuperação de sinistros. 
Com investimentos contínuos na melhoria do seu 
nível de serviço, a Apisul Reguladora de Sinistros 
aposta em inovação com a utilização de drones 
e tecnologia de ponta para auxiliar no combate 
ao roubo e no resgate de cargas. Com essa tec-
nologia é possível monitorar e filmar toda a ação, 
possibilitando que a empresa acione rapidamente 
suas equipes de segurança e os meios policiais, 
quando necessário. Testes utilizando os equipa-
mentos foram realizados no Rio de Janeiro, e de 
acordo com Laura Guimarães, Diretora da Regu-

ladora, já está em planejamento a compra de no-
vas unidades para ampliar a comercialização do 
serviço no Brasil. “Os drones estão se mostran-
do uma ferramenta extremamente eficiente para 
aumentar a qualidade do serviço de regulação e 
a recuperação de cargas, e esta tecnologia têm 
tudo para tomar conta do mercado nos próximos 
anos. A solução não impede a ação dos assaltan-
tes, mas auxilia na otimização dos recursos para 
coibir alguns criminosos, trazendo muita asserti-
vidade e agilidade no atendimento de eventos de 
acidentes”, finaliza Laura.

A Reguladora de Sinistros também dispõe de siste-
ma interativo - Sinistro Online, que permite acesso 
por celular ou tablet, possibilitando uma visualiza-
ção completa de todas as etapas do sinistro. Com 
criação de dashboard, oferece uma visão eficiente 

operação por meio de software próprio de gestão 
e monitoramento de risco – Integra, garantindo 
que todas as regras exigidas pelo gerenciamento 
de riscos estejam ativadas;

Multicadastro: Com mais de 1,5 milhão de perfis 
cadastrados, indica o motorista certo para a carga 
certa. Atuando de forma inovadora, com plataforma 
online para consulta, pesquisa e localização de mo-
toristas, veículos e proprietários, o Muticadastro ava-
lia com precisão os riscos envolvidos nas operações;

Monitoramento: voltado à garantia da distribuição 
no transporte de carga, promove maior segurança 
e produtividade na logística e no monitoramento. 
Integrado as principais tecnologias de rastrea-
mento, atua de forma preventiva, antecipando si-
tuações de riscos. Opera de forma ininterrupta em 
bases na Central de Monitoramento Apisul ou den-
tro da estrutura do cliente;

Programa Acidente Zero (PAZ): serviço especiali-
zado, com foco no fator humano que possibilita a 
minimização de riscos de acidentes em até 70% e 
perdas financeiras em 95%.

INTELIGÊNCIA LOGÍSTICA. Controle e otimização da 
cadeia logística:

ApisulLog 2.0: sistema para gestão de transportes 
que oferece dados em tempo real, para gerencia-
mento estratégico e redução de custos operacional 
em cadeias de abastecimento multimodal.

MEIOS DE PAGAMENTO. Gestão de pagamento com 
segurança e praticidade para transportadores, 
embarcadores e motoristas:

ApisulCard: Homologado pela ANTT, realiza o geren-
ciamento da conta Frete, o pagamento do Vale Pe-
dágio, despesas e combustível, além da roteirização 
das viagens e geração do CIOT, tudo com completos 
relatórios gerenciais e cartão multifunções. 

Matriz (51) 2121-9000 

Filial São Paulo (11) 3646-6500

www.apisul.com.br

faleconosco@apisul.com.br

Grupo Apisul

Apisul
Grupo Apisul oferece soluções inovadoras 
para a cadeia logística
Líder no segmento, a empresa aposta em alta tecnologia e conectividade 
de frotas para impulsionar as vendas em 2018
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Tecnologia utilizada pela Reguladora na prevenção de roubos de carga

Outro lançamento do Grupo que promete melhorar 
o desempenho das empresas do setor é o aplicati-
vo ApisulMOB, que visa otimizar o processo logís-
tico. Integrado ao ApisulLog 2.0, o app oferece o 
acompanhamento de informações cruciais da fro-
ta, motorista ou veículo, tudo isso em tempo real e 
pelo celular. “Com a rápida evolução tecnológica 
e seus desdobramentos no setor de transportes, 
a Apisul está sempre atenta ao desenvolvimento 
de novas soluções que ofereçam maior conectivi-
dade e agilidade ao setor. Com equipe própria de 
desenvolvimento de produtos, o grupo deixa claro 
o compromisso de prestar um serviço completo, 
com soluções mais adequadas e economicamen-
te mais eficazes a todos os clientes”, afirma Daniel 
Nobre, gerente de Produtos Digitais da Apisul.

CONHEÇA OUTRAS SOLUÇÕES DO GRUPO APISUL

CORRETORA DE SEGUROS. Especializada em opera-
ções de seguros de transportes, oferece adminis-
tração, consultoria e corretagem, além de serviços 
exclusivos desenvolvidos em parceria com as me-
lhores seguradoras do mercado, disponibilizando 
assessoria permanente e taxas competitivas.

GERENCIAMENTO DE RISCOS. Reúne as principais 
tecnologias de rastreamento e soluções que atu-
am em prol da maximização da segurança: 

Gestão de Risco: análise de cenário, desenvolvi-
mento e implantação de projetos customizados 
voltados para prevenção de roubos, furtos e aci-
dentes em todo o trajeto do transporte de carga. 
Oferece o mapeamento completo dos riscos da 
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cary chamada “Cone de Risco®”. O cone classifica 
essas exceções por níveis de criticidade para que se 
tenha maior assertividade em situações de sinistro.

PREVISÃO DO RISCO. Assim como uma torre de vi-
gia fornece avisos sobre os riscos à frente, a Tor-
re de Controle enviará radares e alertas de riscos 
que permitam uma atuação proativa da Central. A 
base dinâmica de conhecimento de riscos da Pam-
cary alimenta e atualiza diariamente este serviço.

(11) 3889-1111

www.gps-pamcary.com.br

pamcary@gps-pamcary.com.br

Pamcary

Pamcary

Obstinação e garra aliadas à liderança visionária 
e capacidade de inovar, formam os princípios da 
trajetória que tornaram a marca PAMCARY® re-
ferência no segmento de transporte de cargas, 
fornecendo soluções completas e integradas de 
seguros, gestão de riscos e sistemas de gestão 
aplicada à logística de transportes.

Com mais de 30 filiais comerciais estrategicamente 
posicionadas em todo território nacional, a Pam-
cary conta com uma estrutura tecnológica de ponta 
e uma equipe com mais de 800 colaboradores, alta-
mente qualificados e comprometidos na prestação 
de um atendimento eficiente e personalizado. Atu-
almente, abrange uma carteira de clientes compos-
ta por embarcadores, transportadores, operadores 
logísticos, corretores parceiros e caminhoneiros, 
além de atuar com as maiores seguradoras do país. 

Para tratar o risco de forma proativa, antecipando as 
diversas ameaças de uma viagem, a Pamcary ofe-
rece aos seus clientes dois serviços inovadores: a 
TORRE DE CONTROLE DE RISCOS® e o TELERISCO 
CARGA®, ambos utilizando uma base dinâmica ali-
mentada por mais de sete milhões de viagens e mi-
lhares de sinistros registrados anualmente.

TORRE DE CONTROLE DE RISCOS®

MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE ALERTAS. Acompa-
nhamento, em tempo real, do processo de trata-
mento de alertas realizados pela Central, de acordo 
com o protocolo de segurança e prazos estabeleci-
dos, comunicando ao responsável quanto à neces-
sidade de intervenção no processo. As exceções 
que ocorrem nessas viagens monitoradas são re-
lacionadas por uma ferramenta exclusiva da Pam-

Prever, identificar e alertar quanto aos riscos  
presentes e futuros
Como a PAMCARY® pode ajudar a detectar e antecipar as diversas ameaças  
em sua operação logística?

ciamento de riscos da operação que deverão ser 
suportados e possibilitando a manutenção mais 
saudável das suas operações logísticas.

Quando o transportador deve fazer a consulta? Ao 
participar de uma negociação, sempre antes de visi-
tar e/ou fechar um contrato e  ao mudar ou ampliar 
o perfil da operação (novas origens e/ou destinos).

Como ele funciona? Basta fazer uma consulta, 
que o Telerisco Carga responderá o Grau de Risco 
do transporte das mercadorias, conforme classifi-
cação: Altíssimo/Alto/Médio/Baixo Risco.

O que você ganha com isso? Melhor planejamento 
da prospecção e elaboração da proposta comer-
cial. Precisão ao estimar os custos de gerencia-
mento de riscos e ter maior poder de negociação. 
Preparar-se adequadamente para gerenciar os ris-
cos do novo cliente.

“Sabe-se que no roubo de cargas,  o principal fa-
tor de risco é a mercadoria. Por isso a Pamcary, 
apoiada na robustez, dinamismo e confiabilidade 
do seu banco de dados, atualizado permanente-
mente com informações de milhares de viagens 
realizadas, cumpre a sua tradição de pioneirismo e 
inovação, com o lançamento desse sistema exclu-
sivo no mercado”, ressalta Ricardo Miranda, presi-
dente executivo da Pamcary. 
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Equipe de monitoramento na sala da Torre de Controle

Tela do sistema Cone de Risco®

RECURSOS DE APOIO. No planejamento da viagem 
e nos casos de forte suspeita de sinistro, dispõe 
da rede de apoio e contatos para a confirmação e 
resposta às situações de risco.

MONITORAMENTO DAS TECNOLOGIAS. Mede a dis-
ponibilidade, estabilidade e velocidade de comuni-
cação das tecnologias de rastreamento existentes 
nos veículos, que é o requisito essencial para o 
monitoramento das viagens.

MELHORIA CONTÍNUA. Com base em auditorias re-
motas de viagens e acompanhamento do desem-
penho de operadores e supervisores, serão ofere-
cidos recomendações de melhoria e reciclagem 
dos profissionais de GR.

TELERISCO CARGA®

Uma poderosa ferramenta tecnológica, com o ob-
jetivo de dar suporte técnico aos transportadores 
de cargas e operadores logísticos, no ato da nego-
ciação do frete, informando em tempo real o grau 
de risco de roubo da mercadoria a ser transporta-
da. Dessa forma, os usuários passam a ter maior 
poder de valorização do frete, garantindo uma 
melhor precisão ao estimar os custos de geren-
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(11) 4870-4680

contato@bluecorpgroup.com

bluecorp

Programa nacional Canal Verde – protocolo ICMS 51 de 
2015 – um modelo inovador e inteligente de fiscalização 
de cargas em trânsito pelas rodovias brasileiras

Já está em produção em vários estados da fe-
deração o Programa Nacional CANAL VERDE, 

descrito no protocolo ICMS 51 de 2015 que dispõe 
sobre simplificação dos procedimentos de fisca-
lização nos Postos Fiscais de controle de merca-
dorias em trânsito, relacionados às empresas de 
Transportes e Veículos de Cargas, participantes do 
Projeto Canal Verde Brasil-ID.

Esta nova modalidade garante aos estados ade-
rentes ampliar sua capacidade de fiscalização com 
uma significante redução nos custos operacionais, 
já que todo o sistema é automatizado, sem a ne-
cessidade de intervenção humana no processo.

Para os transportadores o novo modelo garante 
agilidade e segurança no trânsito de mercado-
rias pelas rodovias brasileiras já que o proces-

so fiscalizatório ocorrerá de forma eletrônica e 
em tempo real, não havendo a necessidade de 
paradas em postos fiscais e outros, garantindo 
assim maior agilidade do processo, segurança 
e redução dos custos operacionais relacionados 
ao transporte de carga.

O novo modelo é composto por tecnologias de 
identificação eletrônica dos veículos, que pas-
sam a receber uma etiqueta eletrônica para 
identificá-los junto aos órgãos de fiscalização a 
nível nacional. 

Antenas instaladas nas rodovias brasileiras farão 
a leitura destas etiquetas e irão alimentar bases de 
informações dos órgãos de fiscalização e regula-
ção do transporte de cargas no Brasil.

Na passagem destes veículos pelos pontos de 
captação (antenas) instalados pelas rodovias bra-
sileiras, será possível verificar, em tempo real, e de 
forma eletrônica, informações relacionadas a re-
gularidade do veículo e a carga em trânsito, bem 
como informar, em tempo real, órgãos de seguran-
ça pública sobre roubo e desvio de carga. 

Do ponto de vista da área pública, o modelo pos-
sibilita a implantação de metodologias de fisca-
lização mais assertivas, já que o processamento 
da documentação fiscal poderá ser realizado de 
forma antecipada à chegada do veículo de carga 
ao estado de destino, desta forma é possível ante-
cipar o potencial de fraude e ou irregularidade no 
trânsito da mercadoria.

Já do ponto de vista do transportador, a concor-
rência desleal será atacada com mais veemência, 
o tempo de viagem será drasticamente reduzido, 
a imprevisibilidade por problemas fiscais será 
reduzida, há a possibilidade de contato com o 
cliente da transportadora para resolver pendên-
cias fiscais antes da chegada do veículo de carga 
no local de destino e, por fim, uma redução dos 
custos operacionais referente a manutenção do 
veículo, tempo de viagem dos motoristas, com-
bustível, etc.  

As tratativas de implantação do modelo no esta-
do de São Paulo já estão em andamento e os pri-
meiros sistemas leitores estarão operacionais nas 
principais rodovias do Estado nos primeiros me-
ses do ano de 2018.

O Programa Nacional CANALVERDE é parte in-
tegrante do Programa Nacional BRASIL-ID des-
crito no Convênio ICMS 12 de 2013 que dispõe 
sobre a criação do Sistema Nacional de Identifi-
cação, Rastreamento e Autenticação de Merca-
dorias ou Brasil-ID, modernizando da fiscaliza-
ção de mercadorias.

“O projeto Canal Verde Brasil-ID representa o que 
há de mais moderno em termos de fiscalização 
em trânsito de mercadorias. Com esse projeto, 
ganha o Estado, pois o trabalho dos auditores fis-
cais é otimizado e o custo operacional do fisco, 
reduzido; as empresas, já que o tempo de para-
da da carga nos postos fiscais diminui, e a po-

pulação, pois o projeto proporciona a redução do 
Custo Brasil”, declarou o Secretário da Fazenda 
de Pernambuco, Marcelo Barros em comunicado 
enviado pela Sefaz-PE.

“Para o estado, representa a oportunidade de di-
namizar ainda mais a economia, tentar diminuir e 
minimizar os efeitos da crise. Na medida em que 
você reduz custos, você tem condição de oferecer 
mais produtos por um preço mais baixo. Isso vai 
trazer uma redução de preços nas mercadorias. O 
propósito dessa ferramenta, para os credenciados, 
é a gente reduzir os custos do transporte. À me-
dida que o caminhão não parar no posto fiscal e 
passar direto, isso vai trazer uma redução no custo 
de transporte. Esse é efetivamente o objetivo”, ex-
plicou o secretário da Fazenda do Estado do Mara-
nhão, Marcellus Ribeiro Alves.

O auditor da Receita Estadual do Maranhão e lí-
der nacional do GT-MF, Roberval Gomes Mariano, 
avalia que o Estado ganhará agilidade no acesso 
às informações fiscais de empresas vinculadas ao 
Canal Verde Brasil-ID, por ser um projeto nacional, 
o que “melhora a ação fiscal e a velocidade de cir-
culação de mercadorias no Estado”. 

“O programa CANAL VERDE vem para revolucionar 
os procedimentos de fiscalização em todo o terri-
tório nacional, reduzir os custos operacionais das 
empresas de transporte e desburocratizar as rela-
ções público privado, garantindo inteligência e efi-
ciência fiscalizatória, maior segurança no trânsito 
de mercadorias no Brasil e ampliação da capaci-
dade de escoamento de mercadorias”. Comentou 
Dalton Patricio, diretor da empresa bluecorp ope-
radora certificada do programa Nacional Brasil-ID 
e responsável pela implementação da infraestru-
tura tecnológica e sistêmica junto aos estados e 
transportadores.   

>> bluecorp
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(11) 4025-6000  /  0800-778-1100

www.consorciomaggi.com.br

consorcio@consorciomaggi.com.br

Consórcio Maggi

Consórcio Maggi

Esse grupo deve ser administrado por uma em-
presa, que será responsável por viabilizar o 

funcionamento do consórcio e, por isso, cobra 
uma taxa de administração. Essa taxa não se 
compara em nada com o valor dos juros cobra-
dos em um financiamento, por exemplo, este é o 
diferencial do consórcio.

A empresa administradora divide o valor do bem 
em um número de parcelas, de modo que a soma 
das parcelas pagas pelos consorciados a cada mês 
permita adquirir um ou mais desses bens. Então 
mensalmente, um ou mais consorciados são con-
templados por sorteio ou lance e adquirem a carta 
de crédito. A cota contemplada recebe a carta de 

Consórcio, você já pensou nisso?
O consórcio funciona da seguinte forma: um grupo de pessoas físicas ou jurídicas 
que estão interessadas em comprar um bem se unem

crédito e compra o bem desejado. No entanto, mes-
mo depois de contemplado, o consorciado continua 
pagando as parcelas para que as outras pessoas do 
grupo possam ser contempladas também e depois 
que todas forem contempladas, o grupo se encerra.

Algumas administradoras de consórcios incluem 
outros custos além da taxa de administração. Um 
exemplo é o fundo de reserva, que é utilizado para 
cobrir eventuais despesas e perdas com inadim-
plência. Ele existe para garantir que todos os con-
sorciados sejam contemplados, mesmo se alguns 
deixarem de pagar suas parcelas naquele mês. Se 
esse dinheiro não for utilizado, ele é devolvido aos 
consorciados ao final do grupo.

Apesar do sistema de consórcio ser considerado 
uma modalidade de compra de bens que vem cres-
cendo há mais de 50 anos, muitas pessoas ainda 
não sabem como funciona esse sistema e acabam 
acreditando que pagar juros seja talvez a única al-
ternativa quando não se pode comprar à vista.

Muitas empresas acreditam no poder do consórcio 
e hoje renovam sua frota por meio desse sistema. 
Uma vantagem é que depois de contemplado o ca-
minhão passa a gerar lucro e esse lucro pode ser 
utilizado para quitar as parcelas do consórcio. 

Algumas pessoas preferem guardar dinheiro para 
comprar um bem, ao invés de ter custos com taxa 
de administração em um consórcio. Para quem 
não tem essa disciplina, o consórcio é uma ótima 
alterativa para poupar dinheiro. Quem recebe an-
tes pode ter muitas possibilidades de lucros extras, 
mas quem recebe a carta no final do grupo, recebe 
o valor que pagou com todas as correções.

Há duas formas de ser contemplado: por sorteio 
ou lance. O sorteio é prioritário e é realizado com 
base no resultado da Loteria Federal, exceto as 
assembleias previstas no aditamento contratual, 
cujos resultados são obtidos por globos. Caso não 
tenha disponibilidade do fundo comum, desconsi-
dera-se a contemplação.

Mas quem não quer apenas esperar para contar 
com o sorteio, outro caminho é ofertar um lance. Os 
lances podem ser fixos com percentual estipulado 
ou livres com um percentual mínimo a ser ofertado. 
Ao realizar o pagamento do lance, é considerado 
como antecipações das parcelas na ordem inversa. 

Quando a cota é contemplada, o consorciado rece-
be o bem e com o benefício que não pagou juros. 
Costuma-se dizer que o consórcio é para quem 
não precisa do bem agora. É muito importante o 
consorciado planejar o prazo do grupo de acordo 
com o que deseja receber. Outro fato importante é 
manter os pagamentos em dia para poder partici-
par das assembleias. 

O Banco Central do Brasil disponibiliza uma lista 
das entidades autorizadas a trabalhar na modali-
dade de consórcios. Essa segurança você encontra 
em administradoras de confiança, associadas pela 
Associação Brasileira de Administradoras de Con-

sórcios (ABAC) que é a entidade que representa o 
sistema de consórcios em todo o território nacional.

Como é o caso do Consórcio Maggi, nele você en-
contra toda a linha Caminhões e Ônibus Volkswagen 
e Man disponível para consórcio com excelentes 
condições de mercado, planos flexíveis e parcelas 
acessíveis. Tudo isso com garantia de entrega das 
marcas proporcionando assim uma forma segura, 
inteligente e transparente na aquisição de bens.

O Consórcio Maggi é uma empresa com mais de 30 
anos de experiência, que traz em seu portfólio mar-
cas como: veículos das marcas Fiat, Volkswagen, 
Toyota, Jaguar e Land Rover motocicletas Harley-
-Davidson e máquinas industriais Caterpillar. Além 
disso, o Consórcio Maggi atende também no seg-
mento de imóveis. Você pode fazer simulações e 
encontrar o bem desejado com parcelas acessíveis 
que se encaixam no seu orçamento. 

carlospassini@consorciomaggi.com.br

(11) 9 8157-0300

>> Consórcio Maggi

Carlos Passini - Gerente Regional

Carlos Passini - Gerente Regional do Consórcio Maggi
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3004-4212  (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-730-4212  (Demais localidades)

comercial@ctf.com.br

CTF

CTF

Com um portfólio completo para controle de 
combustível e gestão de frete, a empresa se 

consolidou no mercado somando mais de 3,5 bi-
lhões de litros de combustível movimentados por 
ano nos mais de 5.000 postos credenciados.

A CTF nasceu em 1998, oferecendo uma tecnolo-
gia pioneira para controle inteligente de abasteci-
mento, conhecida como tecnologia dos anéis, que 
registra, sem a interferência humana, a quilome-
tragem do veículo, a quantidade e o valor do com-
bustível abastecido, eliminando desvios de rotas e 
extravios de combustíveis.

Em 2012, após a aquisição da empresa pela  
Fleetcor, grupo norte-americano líder mundial em 
cartões de combustível e meios de pagamento es-
pecializados, a CTF incorporou à sua cesta de ser-

viços o cartão CTF-BR Frota, em parceria exclusiva 
com a Petrobras, e soluções para pagamento ele-
trônico de frete e vale-pedágio, por meio do produ-
to Rodocred.

Toda essa rede de operação levou a CTF a uma 
destacada posição de líder do mercado a ponto de 
sua marca ser reconhecida como sinônimo de sis-
tema de gestão de frotas no país. 

SISTEMA CTF. O Sistema CTF é uma solução pio-
neira oferecida em parceria com as duas maiores 
bandeiras nacionais de distribuição de combustí-
vel – BR Petrobras Distribuidora e Ipiranga.  Por 
ser todo automático, o Sistema CTF elimina a bu-
rocracia que as grandes empresas e instituições 
públicas têm com o posto de combustíveis na hora 

Soluções completas para gestão  
de abastecimento e frete

de lidar com o abastecimento cotidiano, facilitan-
do o trabalho do controlador, que tem todas as in-
formações no dia seguinte ao fornecimento e nem 
precisa daquela ‘notinha” assinada pelo motorista.
Os veículos são equipados com um aparelho cha-
mado UVE (Unidade de Veículo) conectado ao 
hodômetro e ao bocal do tanque. Já as bombas 
têm dispositivos de controle no bico da manguei-
ra onde são instaladas antenas que enviam dados 
para a unidade computadorizada do estabeleci-
mento (RFC).  A comunicação entre os dois sis-
temas permite registrar automaticamente infor-
mações como marca do veículo, quilometragem, 
combustível, quantidade e valor.  Os dados cole-
tados durante a operação são instantaneamente 
disponibilizados pelo site da CTF.  

Quando o bico é afastado do tanque, a comunica-
ção é interrompida e o motorista pode seguir via-
gem sem ter que preencher ou assinar qualquer 
documento. Os dados coletados são enviados pela 
internet, para uma central de processamento de da-
dos, onde as informações podem ser consultadas. 

No transporte rodoviário de cargas, a CTF tem 
possibilitado redução de gasto com combustível 
da ordem de 12%, podendo chegar a 20% em algu-
mas operações, com reflexos positivos no capital 
de giro da empresa.  

CARTÃO CTF-BR FROTA. Resultado de uma parceria 
exclusiva entre a CTF e a rede de postos da Petro-
bras Distribuidora, o cartão CTF-BR Frota permite 
ao cliente uma economia de até 20% nos gastos 
com combustível.
Essa economia se deve, principalmente, a toda 
gestão que a plataforma oferece aos gestores de 
frota, que tem a sua disposição um portal web 
para controlar os abastecimentos efetuados por 
seus motoristas. O gestor estabelece as regras de 
uso do cartão, como controle de cotas, dia e horá-
rio permitido para abastecimento, rede de postos, 
tipo de combustível, entre outros, e o acompanha-
mento dos abastecimentos é feita em tempo real. 

Os usuários e o gestor da frota contam ainda com 
um aplicativo para celular que permite pesqui-
sar a rede credenciada e consultar dados sobre  
o uso do sistema.

O cartão é para uso exclusivo na rede de postos da 
Petrobras Distribuidora credenciados, o que permi-
te a compra de combustível com qualidade garan-
tida pelo programa De Olho no Combustível, que é 
um compromisso da Petrobras com o consumidor. 

Outra característica do produto, é a possibilidade 
de negociação de preço de combustível. 

O cartão também pode ser usado para a aquisição 
de outros produtos, como ARLA e lubrificantes, e, 
em breve, estará disponível para o pagamento por 
pequenos serviços nos postos. 

FAMÍLIA RODOCRED. Com o Rodocred, as empre-
sas têm total controle financeiro e operacional do 
pagamento dos serviços de transportes, geren-
ciando todo o processo de forma integrada e com 
absoluta segurança, através de um único portal, 
que otimiza e permite a gestão completa da ope-
ração do cliente no controle dos abastecimentos 
da sua frota, na contratação do frete e na emis-
são do vale-pedágio.
O Rodocred Frete é um cartão de débito para re-
cebimento do pagamento do frete, que permite ao 
caminhoneiro abastecer com desconto no com-
bustível em postos credenciadas pelo Rodocred, 
realizar saques na Rede Banco 24Horas e opera-
ções bancárias. As empresas contratantes de frete 
contam ainda com uma ferramenta para a gestão 
completa da operação, desde a programação das 
rotas, pontos de parada e conferência, como a 
emissão de todos os documentos obrigatórios à 
viagem e controle dos custos. 

O sistema Rodocred oferece também a opção de 
integração de emissão de Vale-Pedágio, que permi-
te a empresa antecipar o pagamento do pedágio ao 
caminhoneiro por meio de dois meios de pagamen-
to: cupom ou TAG, agilizando a operação de trans-
porte e possibilitando isenções de impostos. 
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Há quase 20 anos no mercado nacional, a CTF Technologies é uma das líderes 
em seu segmento de atuação e referência em gestão de frotas

>> CTF
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Extratos Fácil
Primeira startup do Brasil a desenvolver um software 
que realiza análise das faturas de pedágio

Desde que o sistema eletrônico de cobran-
ça dos pedágios surgiu, as transportadoras 

passaram a utilizar o serviço como forma de 
agilizar as viagens e também evitar repassar 
dinheiro aos motoristas, realizando a cobrança 
das faturas via débito automático no final do 
mês. No entanto, essa comodidade impedia que 
eles percebessem as falhas no sistema que aca-
bava cobrando mais do que o devido. 

Pedro Angelo Siqueira Jr é analista de sistemas 
e sua família possui uma transportadora em Foz 
do Iguaçu/PR. Em 2015 ele percebeu as falhas 
nas faturas que só aumentavam. Conversou com 
os sócios e juntos decidiram desenvolver um  
software que faz a análise detalhada das faturas 
de pedágios e auxilia o setor de transportes por 
meio de soluções rápidas e inovadoras. 

AGILIDADE E TRANSPARÊNCIA. A Extratos Fácil, que 
é pioneira no Brasil nessa área, começou a vender 
o serviço em janeiro de 2016 buscando oferecer 
soluções que facilitem a vida das empresas. Total-
mente online, a startup realiza auditorias retroati-
vas das faturas de pedágios desde a adesão; au-
ditoria mensal das faturas de pedágios; detecção 
de possíveis cobranças indevidas; contestação de 

forma administrativa ou jurídica das cobranças in-
devidas; acompanhamento do processo até a res-
tituição ser efetuada com relatórios com base nas 
análises das faturas.  
Segundo os sócios proprietários, Pedro Angelo Si-
queira Jr e Caio César Correia, “o sistema analisa 
grandes bancos de dados. O que uma pessoa le-
varia três meses para fazer no papel e caneta, o 
sistema faz em meia hora”. 

RESULTADOS. Atualmente mais de 100 empresas 
em todo o Brasil aderiram ao sistema, que recu-
perou mais de R$ 1,5 milhão para os clientes. “Nós 
trabalhamos com resultados, então a empresa, ao 
contratar nossos serviços, só pagará caso consi-
gamos devolver o dinheiro à ela”, explica Pedro.  

Extratos Fácil
(41) 4042 3025

(45) 9 9117-5740  (WhatsApp)

comercial@extratosfacil.com.br

www.extratosfacil.com.br
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e fique por dentro
das novidades
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Techlub Motul

(19) 3254-4149 / (19) 3252-4715

eduardo@techlubmotul.com.br

www.motul.com / www.techlubmotul.com.br

Motul

A Motul é uma multinacional francesa especia-
lizada na formulação, produção e distribuição 

de produtos de altíssima qualidade em diferentes 
segmentos, tais como: carros, motos, caminhões, 
ônibus e transmissões. 

Amplamente reconhecida há mais de 160 anos pela 
qualidade de seus produtos, capacidade de inovação 
e envolvimento nas pistas de competição, também é 
renomada como especialista na produção de lubri-
ficantes específicos para todos os tipos de necessi-
dades, devido ao seu completo portfólio de produtos 
que atendem as mais rígidas especificações e exi-
gências de montadoras e órgãos regulatórios. 

Presente em mais de 160 países, a exímia marca 
de lubrificantes, expande cada vez mais sua atu-
ação no Brasil e não mede esforços na amplia-

dispõe da tecnologia Technosynthese®, composta 
pelas melhores bases sintéticas cuidadosamente 
combinadas com as melhores minerais. 

Motul Tekma Mega X trata-se de um produto mul-
tiviscoso, com grau de viscosidade SAE 15W-40 
que atende as principais normas do mercado: API, 
CI-4 e ACEA E7, e substitui as normas ACEA E5 e 
E3. Além de sua fórmula totalmente diferenciada, o 
mesmo também possui uma gama de homologa-
ções nas mais importantes montadoras de veícu-
los pesados do mercado mundial, tais como: Cum-
mins 20071/ 20072/ 20076/ 20077/ 20078, Mack 
EO-N, MB-Approval 228.3 e Volvo VDS 3.

Devido a norma ACEA E7, sua aplicação é reco-
mendada em veículos que requeiram níveis de 
emissão Euro-3/ 4/ 5 (Proconve P7). 

A aplicação também é permitida em motores as-
pirados ou turboalimentados, além dos que são 
equipados com sistemas de pós tratamento: EGR 
(Recirculação do Gás de Escape) e SCR (Redução 
Catalítica Seletiva).

Um lubrificante desenvolvido a fim de propor-
cionar intervalos mais longos de troca, com um  
TBN = 10,5 mg KOH/g (Número Total de Base), pa-
râmetro que garante a reserva alcalina responsável 
pela neutralização dos ácidos produzidos durante 
a combustão, o Tekma Mega X é uma excelente 
solução de economia de combustível, maior prote-
ção contra o desgaste, limpeza dos pistões e dimi-
nuição de consumo para sua frota.

ECONOMIA COMPROVADA NO DIA A DIA. Com o obje-
tivo de comprovar o alto nível de qualidade de seus 
produtos, a equipe técnica da Motul realizou estudos 
que consistiram na análise do intervalo de troca do 
óleo de uma grande empresa de coleta de resíduos 
urbanos situada no interior do estado de São Paulo. 

PREPARAÇÃO DO TESTE. Para a realização desse 
trabalho foram selecionados 6 veículos coletores/ 
compactadores, sendo 4 veículos como motoriza-
ção EURO 5 e 2 veículos com motorização EURO 3. 
A operação com coletor/compactador de lixo é 
uma das mais exigidas para veículos comerciais: as 
condições operacionais são severas, as rotações de 
trabalho do motor são variáveis, regime contínuo de 

Linha Tekma: solução inovadora para a sua frota

ção de sua rede de distribuição que já abrange 
todo território nacional.

Norteada pela inovação e incansável busca de no-
vas tecnologias que influenciam diretamente no 
diferencial e qualidade de seus produtos, a Motul 
desenvolveu a linha Tekma, criada especificamen-
te para suprir as necessidades dos veículos res-
ponsáveis por toda distribuição e movimentação 
do país: os veículos pesados.

Formulados nos laboratórios mais conceituados 
do mundo, os produtos da linha Tekma atendem 
as mais rígidas exigências do uso diário e propor-
cionam comprovadamente maior economia de 
combustível e intervalo de troca mais extenso. 

Entre todos os produtos da linha, o Motul Tekma 
Mega X destaca-se por ser um lubrificante que 

anda-para, constantemente na rotação de torque 
máximo, entre outros. Um resultado positivo nessa 
aplicação abre caminho para a mudança dos parâ-
metros também para os demais veículos da frota.

RESULTADOS. O teste realizado com o óleo Motul foi 
plenamente satisfatório, pois além de demonstrar 
uma diminuição na queima de lubrificante, também 
comprovou redução no consumo de combustível e 
uma excelente proteção às camisas do motor, au-
mentando a vida útil dos componentes do mesmo 
e gerando maior economia para a gestão da frota.
Por meio da análise foi feita a constatação de 
que utilizando Motul, o intervalo de troca do lu-
brificante foi duas vezes maior, passando das 
convencionais 500 horas, conforme indicado 
pelo fabricante dos veículos em serviço pesado, 
para a marca de 1000 horas.

Com sua qualidade comprovada em todos os 
segmentos, a expectativa da marca, é manter 
seu notório crescimento e posicionamento, ino-
vando cada vez mais no desenvolvimento da sua 
linha de produtos.

A MOTUL NO MERCADO. “O famigerado mercado 
brasileiro exige que produtos correlatos ao seg-
mento de pesados sejam igualitariamente de alta 
qualidade quantos aos equipamentos do setor. 
Grandes marcas, maquinários e montadoras re-
querem fornecedores de alta performance, que 
possam agregar aos seus respectivos negócios e 
oferecer não só um melhor tempo de serviço, mas 
sim uma consolidação entre segurança, qualidade 
e desempenho. É nesse cenário que a Motul se en-
caixa, trazendo ao Brasil uma linha que se adequa 
perfeitamente às necessidades do mercado”, Pe-
dro Gurgel, Diretor Geral.  

>> Motul
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A terceirização de frota tem sido uma estratégia 
utilizada por muitas empresas visando con-

centrar esforços no que realmente interessa: o ne-
gócio principal. 

A opção pelo Leasing Operacional tem inúmeros 
benefícios em relação à aquisição do veículo. Além 
de ser uma opção mais barata e manter a frota 
constantemente renovada, a terceirização traz fa-
cilidades ao dia a dia, como a gestão da documen-
tação, manutenção e seguro da frota.

Sem contar que não gera risco de perda na venda 
dos veículos seminovos.  Pois a falta de expertise e 
de um canal para comercialização dos seminovos 
torna esta atividade onerosa para quem opta pelo 
modelo de aquisição.

INOVAÇÃO E PIONEIRISMO  
PARA OFERECER AS MELHORES SOLUÇÕES

Com ampla expertise em Leasing Operacional de 
automóveis, utilitários e caminhões, a Rodobens 
Leasing & Locação é pioneira na oferta desse ser-
viço no Brasil.

Operando com veículos de diversas marcas, mo-
delos e portes, a empresa oferece a opção finan-
ceira mais econômica e, ainda, serviços comple-
mentares e adequados às necessidades e ao perfil 
de cada cliente, para manutenção, assistência, se-
guros e gerenciamento de riscos.

A Rodobens Leasing & Locação destaca-se por 
ter lançado no país uma prática que nos Estados 
Unidos e na Europa já é a mais usada: o leasing 
operacional, modelo de financiamento com o qual 
o cliente tem o ativo à disposição, pagando pelo 
uso. A diferença em relação à locação é principal-
mente tributária, gerando uma economia bastante 
significativa.

RODOBENS

A Rodobens é uma empresa que atua no segmento 
financeiro e no varejo automotivo por meio de um 
modelo integrado e inovador, buscando oferecer 
aos clientes as melhores condições na aquisição 
de produtos e serviços nos ramos em que opera.

Conta com sete unidades de negócio – Banco, Con-
sórcio, Corretora de Seguros, Leasing & Locação, 
Automóveis, Veículos Comerciais e Seminovos. A 
integração destas unidades em uma única empresa 
permite, por exemplo, que um cliente que procura 
a Rodobens para adquirir um veículo, tenha acesso 
não só a algumas das marcas e modelos líderes do 
mercado de automóveis e de veículos comerciais, 
como também a todos os produtos e serviços que 
necessariamente envolvem a viabilização da com-
pra, como consórcio, seguro e financiamento. 

Cada uma das sete unidades da Rodobens atua 
sob uma filosofia de máximo foco no atendimento 
das demandas dos seus públicos de forma sinér-
gica, explorando as especialidades do grupo e 
promovendo avanços perceptíveis aos clientes. O 
objetivo é identificar em casa e no mercado dife-
renciais competitivos que a permitam se posicio-

Do ponto de vista financeiro a solução de arrenda-
mento apresenta inúmeras vantagens: a) O custo 
é menor quando comparado ao financiamento; b)  
pouco comprometimento de fluxo de caixa, uma 
vez que não há exigência de pagamento na entra-
da;  c) proporciona benefícios fiscais (ex. crédito de 
PIS e Cofins).

Na Rodobens os planos são totalmente customi-
záveis às necessidades dos clientes, oferecendo ao 
final do ciclo do contrato as opções de compra, pror-
rogação e renovação de frota. “A busca pela satisfa-
ção de nossos clientes é uma constante em nossa 
empresa, por isso buscamos entender as necessida-
des individuais de cada empresa e propor a melhor 
solução para o modelo de negócio”, afirma Haroldo 
Carvalho diretor da Rodobens Leasing & Locação.

nar como detentora de produtos e serviços perce-
bidos como únicos e inovadores.

A expansão da empresa ocorre de forma orgâni-
ca por meio das oportunidades que o modelo de 
negócio oferece, com iniciativas de pioneirismo 
e inovação – como a criação do App Rodobens, 
aplicativo móvel para clientes da Rodobens Con-
sórcio, a primeira administradora de consórcio 
independente do país.

A empresa investe continuamente em equipes 
altamente capacitadas, sendo uma das maiores 
referências de atração e retenção de profissio-
nais do interior paulista. Implantou, em outubro 
de 2013, sua Universidade Corporativa, com a 
chancela de instituições parceiras como a Funda-
ção Dom Cabral, Insper e FGV, entre outras, e tem 
um dos mais concorridos programas de trainees  
do país. 

A Rodobens integra as Empresas Rodobens, 
que tem mais de 65 anos de atuação e é um dos 
maiores e mais importantes grupos empresariais 
brasileiros.

Mais do que consórcio, banco, corretora de se-
guros e leasing e locação. Mais do que revendas 
de automóveis, veículos comerciais e seminovos. 
Para aproximar você das suas realizações, a Ro-
dobens oferece soluções integradas em serviços 
financeiros e no varejo automotivo. Da aquisição 
do carro 0 km a um consórcio de imóveis, de um 
financiamento a um seguro de caminhão, são di-
versas soluções exclusivas e personalizadas.

Com a Rodobens, você encontra tudo o que pre-
cisa em uma única empresa, sólida, ética, pio-
neira e inovadora.

Rodobens

www.rodobens.com.br

(11) 2108-4800 

(11) 95241-5740

Marco Antonio Yazidjian

marco.yazidjian@rodobens.com.br

Rodobens

Soluções financeiras possibilitam redução de custo operacional e permitem  
foco no core business

Com leasing e locação de veículos Rodobens oferece  
alternativas vantajosas a empresas

SE
RV

IÇ
O

S

>> Rodobens



106 107

Guia de Fornecedores do TRC  |  2018

SE
RV

IÇ
O

S
SE

RV
IÇ

O
S

Ticket Log
Ticket Cargo: Inovação em gestão de frotas para caminhões
Solução da Ticket Log reduz em até 25% os custos de uma transportadora 
com combustível, pneus e manutenção de seus veículos

O transporte de cargas pode ser considerado a lo-
comotiva da economia brasileira. Pelos 105 mil 

quilômetros de rodovias do Brasil, passam 60% de 
tudo o que é transportado pelo país, segundo dados 
da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Se 
a dependência do modal por um lado favorece as 
transportadoras, a má qualidade de grande parcela 
dessas estradas – 57,3% das rodovias públicas ava-
liadas pela CNT apresentam condição inadequada 
ao tráfego – impõe uma série de desafios ao setor, 
como o aumento do custo de manutenção dos ca-
minhões e gastos excessivos com combustível. 

Comprometida com a sustentabilidade da cadeia 
de transporte diante desse cenário, a Ticket Log 
oferece ao mercado o Ticket Cargo, uma solução 
inovadora destinada a empresas com necessida-
des de gestão de transporte de cargas de longa 
distância. É o único recurso integrado do mercado 
com capacidade para reduzir em até 25% os maio-
res custos do negócio de transporte de cargas.

O Ticket Cargo permite que as empresas do setor 
de transporte possam planejar rotas, acompa-
nhar a performance dos caminhões e motoristas 
e realizar negociações de preço de combustível. 
Também fazem parte do pacote de soluções o 
recolhimento de notas fiscais, negociação de 
preços e gestão de pneus.

“Mais de 50% do custo do transporte no Brasil é 
composto por itens variáveis, como: combustí-
vel, pneus, manutenção do veículo, lavagem e lu-
brificação. Não é nenhum exagero afirmar que a 
sobrevivência das empresas de transporte passa 
pelo gerenciamento eficiente desses itens. Com 25 
anos de experiência, ajudamos mais de 27 mil em-
presas-clientes a controlar os gastos corporativos 
com soluções específicas para esse mercado”, ex-
plica Maximiliano Fernandes, diretor de Marketing 
e Expansão Estratégica da Ticket Log.

O combustível é, de longe, o custo mais representa-
tivo para as transportadoras. Responde por 30% do 

total de gastos. A Ticket Log atua em benefício de 
seus clientes e negocia diretamente com os postos 
de combustíveis melhores condições de preço. 

Outro vilão do segmento de transporte é o custo 
com a manutenção dos pneus, o segundo maior de 
uma frota. A Gestão de Pneus, solução integrada 
da Ticket Log, inclui dez níveis de gerenciamento e 
acompanha o insumo desde o momento da aquisi-
ção até o seu sucateamento. “Essa gestão permite 
não apenas a redução de gastos diretos com o pneu: 
tem impactos também na melhoria de rendimento 
do combustível, além de garantir maior segurança e 
diminuição nos níveis de emissão de gases de efei-
to estufa”, destaca Maximiliano Fernandes. 

(11) 4002-4099* 

www.ticketlog.com.br

facebook.com/TicketLog

linkedin.com/company/ticket-log

Ticket Log
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Diferenciais do Ticket Cargo
Economia de Combustível. Ampla rede cre-
denciada multibandeira, com descontos no 
diesel e estrutura para os motoristas nos pos-
tos das principais rodovias de todo o Brasil.
Segurança no Abastecimento. Possibilidade 
de cadastro de regras e parâmetros que ini-
bem o uso indevido do cartão, personalizadas 
de acordo com o perfil de cada negócio.
Gestão de Transporte. Informações de recolha 
de notas fiscais e pneus integradas com abas-
tecimento, facilitando o dia a dia e auxiliando na 
redução dos maiores custos do negócio.
Recolha de Notas. Recuperação de até 30% 
do valor dos abastecimentos, por meio do re-
colhimento de notas fiscais de forma automa-
tizada e sem burocracia.

5 ladrões de quilometragem dos pneus
› Balanceamento incorreto: reduz a quilome-

tragem em até 20%.
› Desenho de banda inadequado: reduz a qui-

lometragem em até 40%.
› Alinhamento incorreto: reduz a quilometra-

gem em até 25%.
› Controle de pressão inadequado: reduz a 

quilometragem em até 25%.
› Emparelhamento inadequado: reduz a quilo-

metragem em até 25%.

Outra vantagem para os clientes Ticket Cargo é a 
Recolha de Nota Fiscal, um serviço automatizado 
para recolher, validar e disponibilizar as notas fis-
cais eletrônicas relativas aos abastecimentos rea-
lizados com o cartão Ticket Log. A solução permite 
a comprovação das despesas com combustíveis e 
uma possível recuperação de até 30% de impostos. 

“Nosso objetivo é trazer, cada vez mais, soluções 
dinâmicas que deem rápidas respostas às osci-
lações do mercado, provendo maior eficiência na 
gestão do abastecimento e nas despesas da frota 
dos transportadores e distribuidores”, salienta An-
tonio Priore, Diretor Comercial.  

Outras soluções da Ticket Log
A Ticket Log é parte do Grupo Edenred, lí-
der mundial em soluções transacionais para 
empresas, empregados e comerciantes.  
O Grupo conta, no Brasil, com mais de 7 mi-
lhões de cartões ativos, 130 mil clientes, 2 mil 
colaboradores e 330 mil comerciantes que 
aceitam as soluções de pagamento.

Oferece soluções que atendem integralmente 
às diversas necessidades de empresas de to-
dos os portes, proporcionando a modernização 
de seus negócios, a simplificação da rotina de 
trabalho e a sustentação dos resultados. 

› Ticket Car: destinado a empresas com ne-
cessidades de pagamento de combustível 
de forma ágil e fácil. 

› Ticket Fleet: sistema de gestão de frotas 
que garante acompanhamento da perfor-
mance dos veículos e controle de gastos.

>> Ticket Log 

*Para capitais e regiões metropolitanas. Para outras localidades, digite 
o código de sua operadora local e o DDD da capital do seu Estado.
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VB

A VB é uma empresa especializada em gestão 
de benefícios e faz parte do grupo americano 

FleetCor, líder mundial em meios de pagamentos e 
cartões combustível.

A história da VB começou há mais de vinte anos, 
quando ainda era muito difundida a prática dos 
vales-transportes em papel, criados em 1985 para 
assegurar o direto de ir e vir do trabalhador no per-
curso de casa para o trabalho e vice-versa. Por 
muitos anos foi assim, com os vales distribuídos 
em talões, cartões, bilhetes simples ou múltiplos.

O ano de 2004 foi marcado por um novo cenário 
tecnológico com o surgimento dos cartões, proces-

Gestão de benefícios com economia e o melhor  
atendimento do mercado 
A empresa está sempre pronta para atender e a auxiliar seus clientes com a melhor 
opção para reduzir custos com benefícios

so chamado de bilhetagem eletrônica, e que passou 
a substituir, em parte do país, os vales em papel.

A VB acompanhou de perto toda esta evolução 
tecnológica. Pouco a pouco, conquistou o mer-
cado e se tornou líder nacional na comercializa-
ção e distribuição dos vales com mais de 1.200 
emissores. Hoje, possui mais de 30.000 empre-
sas clientes no território nacional que compram 
vale-transporte com a VB e realizam toda a ges-
tão deste processo.

Sempre priorizando a qualidade da distribuição 
dos produtos, a VB se uniu aos melhores parceiros 
de mercado para oferecer os cartões VB Refeição 

Central de Vendas: 

4004-4210  (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-725-4210  (Demais localidades)

comercial@vb.com.br

VB
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e VB Alimentação com ampla aceitação no país, 
em torno de 97% de abrangência. 

A empresa também disponibiliza o VB Combustí-
vel, um cartão que simplifica o dia a dia operacio-
nal e centraliza os gastos em um único meio de 
pagamento, garantindo uma melhor gestão das 
despesas com combustível.

“A grande preocupação de nossa empresa é a de 
oferecer produtos com qualidade, agilidade e redu-
ção de custos”, finaliza Marco Antonio Theodoro, 
Diretor Comercial da VB.

POUPADOR VB: OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS  
COM VALE-TRANSPORTE E ECONOMIA DE ATÉ 30%. 

Em 2013 a VB lançou o Poupador VB, uma solução 
exclusiva  que ajuda as empresas a reduzir custos 
com vale-transporte evitando o acúmulo de saldo 
não utilizado nos cartões dos colaboradores. Hoje, 
esta é uma solução consolidada e mais de 2.500 
empresas utilizam de seus benefícios. 

Para exemplificar o seu funcionamento, imagine um 
colaborador que precisa de R$ 200 por mês para se 
locomover da residência para o trabalho e vice-ver-
sa, mas que utilizou apenas R$ 120, pois por algum 
motivo pegou carona em um dia ou utilizou o carro 
próprio em outro. Este mesmo colaborador, no final 
do mês, terá R$ 80 de saldo acumulado no cartão. É 
neste momento que a VB calcula a economia e fará 
a recarga apenas do complemento para chegar no 
valor completo, ou seja, mais R$ 120. 

“Temos visto em nossa empresa que a pressão 
por reduzir custos tem sido frequente por parte 
dos clientes, por isso, a sua empresa pode optar 
por alternativas que façam a diferença sem preju-
dicar o colaborador e nem reduzir a mão-de-obra”, 
completa Theodoro. 

BENEFÍCIOS DO PAT:  
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. 

A VB concede o benefício Refeição e Alimentação 
para qualquer empresa a partir de um colaborador, 
no valor escolhido por ela ou definido em acordo 
coletivo pela entidade de classe. O Ministério do 
Trabalho e Emprego criou em 1976 o Programa de 
Alimentação do Trabalhador, conhecido como PAT, 
para promover a atenção com a alimentação no 

horário de trabalho e também fora dele. O progra-
ma se destina a todas as empresas fornecedoras 
de alimentação coletiva. O empregador que ofere-
ce o benefício do programa é isento de encargos 
sociais sobre o valor do benefício (FGTS e contri-
buição previdenciária). Além disso, ao declarar o 
imposto de renda pelo lucro real, a empresa pode 
contar com a dedução do incentivo fiscal por re-
feição cedida, limitada a 4% do imposto devido. 
Mensalmente, também é permitido o desconto de 
até 20% em folha de pagamento sobre o valor total 
concedido no mês.

LANÇAMENTO DO ANO: VB DENTAL PLUS, UMA SOLUÇÃO 
DE PLANO ODONTOLÓGICO E ASSISTÊNCIA EMPRESARIAL, 

TENDO METLIFE COMO OPERADORA OFICIAL
Neste ano a VB criou o VB Dental Plus, um plano 
que oferece vantagens tanto para a organização 
quanto para o colaborador, tendo a MetLife, uma 
das principais empresas de serviços financeiros 
do mundo, como operadora oficial.  

O plano permite acesso a uma ampla rede creden-
ciada, com abrangência nacional para procedimen-
tos odontológicos, como consultas, urgência, radio-
logia e cirurgia, entre outros. Além disso, o usuário 
tem direito a descontos em medicamentos.

Ao aderir ao plano VB Dental Plus a empresa ganha 
vantagens diretas, como assistência empresarial.
Oferecer um plano diferenciado de benefício é uma 
maneira eficiente de a empresa motivar os seus co-
laboradores e contribuir para a retenção de talentos, 
o que resulta em aumento de produtividade. Além 
disso, a organização está promovendo a melhora 
na qualidade de vida de funcionários e familiares. 
“Com esse plano odontológico, a VB passa a dis-
ponibilizar cada vez mais soluções integradas de 
benefícios, otimizando custos para as empresas”, 
afirma o presidente da VB, André Martins.  

>> VB
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Vipal
Aproximar para somar
Entre as ações realizadas em 2017, a Vipal Borrachas criou uma plataforma digital 
para tirar dúvidas do público do setor de transportes

Vipal

(51) 3205.3000

www.vipal.com.br

vipal@vipal.com.br

A era digital em que a sociedade vive atualmen-
te abriu as portas para a chamada “economia 

colaborativa”. Entretanto, para que essas novas 
engrenagens do mundo atual funcionem realmen-
te, é necessário que haja intercomunicação. So-
mente através do contato entre as pessoas, seja 
física ou digitalmente, da mesma região, ou até 
de lugares diferentes no globo, é que a economia 
colaborativa vigora e torna possível aproximar, de 
fato, os públicos de interesse.

Há quem esteja atento a isso, inclusive dentro 
do próprio segmento de transportes. É o caso da 
Vipal Borrachas, líder na América Latina e uma 
das mais importantes fabricantes mundiais para 
reforma de pneus. Após um período de atenções 
voltadas para “dentro de casa”, que incluiu uma 
revisão geral nos processos fabris, de reforma 
e comerciais, a empresa apontou a lupa para 

aquilo que lhe é prioridade: levar ao transporta-
dor as oportunidades de redução de custos. “O 
ano foi marcado pelos nossos esforços em nos 
aproximarmos do transportador, conhecendo-o 
melhor e tendo, assim, condições de ajudá-lo no 
seu dia a dia”, comenta Guilherme Rizzotto, Di-
retor Comercial e Marketing da Vipal Borrachas. 
“Igualmente, nossa equipe técnica e Rede Auto-
rizada intensificaram a atuação junto aos trans-
portadores no sentido de auxiliá-los na busca de 
melhores resultados”, acrescenta.

Atenta às movimentações socioculturais e às 
tendências do mundo globalizado, a empresa 
lançou, em maio de 2017, a plataforma Vipal Re-
solve. Trata-se de uma plataforma interativa, a 
“rede social do mercado transportador”, como 
vem sendo chamada. A Vipal Resolve ajuda os 
profissionais do segmento de transportes na re-

solução dos dilemas da sua rotina de trabalho, 
além de conectar o mercado como um todo. De 
fácil utilização, o projeto tem como finalidade, 
justamente, integrar o mercado de transportes 
brasileiro para que todos ganhem a partir da co-
laboração. No caso, profissionais de diferentes 
áreas ligadas ao segmento do transporte, já que 
a plataforma não trata apenas sobre o principal 
negócio da Vipal, a reforma de pneus. 

Mas somente disponibilizar uma plataforma di-
gital não basta. Criar a Vipal Resolve levou a Vipal 
a estabelecer essa aproximação com o transpor-
tador desde o início do projeto. “A Vipal Resolve 
nasceu da necessidade de uma maior proximi-
dade entre todos os participantes do mercado. 
Por isso, recorremos a pesquisas aprofundadas 
com gestores de frotas e percebemos que há 
uma demanda latente por mais interação e troca 
de informações entre empresas, fornecedores e 
profissionais do setor” comenta Tales Pinheiro, 
Gerente de Marketing da Vipal Borrachas.

Com a plataforma funcionando, os temas abor-
dados são todos pertinentes à rotina do trans-
portador. Os usuários podem escolher entre as-
suntos como Gestão de Pessoas, Desempenho 
Quilométrico, Economia de Combustível, Gestão 
de Pneus e Manutenção para postar suas dú-
vidas e sugestões. “Se surgirem questões cujo 
assunto não seja de domínio da empresa, a Vi-
pal, como curadora do projeto e gerenciadora do 
sistema, convida empresas com expertise em 
outras áreas para colaborar com informações 
e ajudar a solucionar as dúvidas dos usuários”, 
complementa Pinheiro. 

A empresa, na verdade, sempre apostou na disse-
minação do conhecimento. Tanto que, em 2013, 
essa intencionalidade foi materializada ao criar 
sua universidade corporativa, a Univipal, a qual 
capacita tecnicamente parceiros por meio de 
cursos de EAD, treinamentos in loco com equipes 
técnica e comercial, curso presencial de Gestão 
de Negócios e aulas práticas que mobilizam pro-
fissionais das mais diversas localidades do Brasil.

Tamanhos esforços já começaram a surtir re-
sultados. Além da boa participação de visitantes 
na plataforma, a mesma começou a despertar 

o interesse de outras empresas. “Várias empre-
sas, de vários segmentos, têm nos procurado 
para participar do projeto. Todos são bem-vin-
dos, pois este é o verdadeiro sentido do projeto: 
unir todos os agentes do setor em um ambiente 
colaborativo”, relata Pinheiro. “Já temos vários 
contatos, que poderão ser acionados na medi-
da em que temas de seu conhecimento sejam 
abordados na plataforma.”

O Diretor Comercial da Vipal conclui: “Queremos 
fazer parte do dia a dia do transportador para 
encontrarmos, em conjunto, as melhores solu-
ções. Queremos ser mais que um fornecedor e, 
sim, um verdadeiro parceiro, que coloca a “mão 
na massa” junto com o transportador. Agora, po-
demos fazer isso tanto à distância, através da 
Vipal Resolve, como in loco, através de nossa 
equipe técnica e Rede Autorizada.  

>> Vipal
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Imobilizador 3S – Combatendo o Jammer de forma efetiva
Solução comprovada, exclusiva e realmente eficaz contra o roubo de cargas e veículos

(11) 4186-9696 / (11) 98333-9720

comercial@3stecnologia.com.br

www.3stecnologia.com.br

3S Tecnologia

Após um ano desde o seu lançamento, o Imo-
bilizador 3S tem comprovado a sua eficácia 

através da ação efetiva, em 100% dos casos, nas 
dezenas de ocorrências às quais foi submetido.

Conforme o diretor técnico da 3S, Clovis Augusto 
Manfio, “o sistema está baseado em um rastre-
ador de redundância, não interfere no rastreador 
principal e a imobilização, na prática, não pode 
ser revertida pelos ladrões no local do crime”.

A imobilização é efetiva, acionada automatica-
mente na tentativa de violação da instalação ou 
fraude, na detecção do uso de jammer, remota-
mente com o envio de comando, na violação de 
cercas eletrônicas e através da integração com 
o rastreador principal.

A função de detecção de jammer é 100 vezes 
mais precisa que o padrão de mercado, minimi-
zando o impacto nas operações causados por 
imobilização indevida por “falso jammer”.

3S Tecnologia

Com o veículo parado a imobilização é imediata 
e quando estiver em movimento é feita de forma 
progressiva, segura e com o tempo programado.

O sistema pode ser operado por centrais de ge-
renciamento de riscos próprias do cliente, através 
do espelhamento para GRs ou pela Central da 3S.

Com 12 anos de experiência, a 3S Tecnologia é uma 
empresa especializada em soluções de rastreamen-
to e monitoramento de veículos pesados e frotas, re-
cuperação de veículos roubados, painéis de gestão 
logística e telemetria para a redução de acidentes. 

Guia de Fornecedores do TRC  |  2018
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>> 3S Tecnologia
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Autotrac

0800-70-12345

marketing@autotrac.com.br

www.autotrac.com.br 

Autotrac

A AUTOTRAC está completando 25 anos de 
operações no Brasil. Tudo começou em 1993, 

quando Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fór-
mula 1, trouxe para o Brasil uma nova tecnologia. 
Desde então, muitos desafios foram superados: o 
primeiro deles foi trazer uma tecnologia totalmen-
te nova e estabelecer a cultura do rastreamento de 
frotas, voltada para a logística e o gerenciamento 
de riscos — temas muito novos e que exigiram uma 
série de desenvolvimentos dos produtos, no equi-
pamento e no software, além de uma estrutura de 
atendimento e suporte ao cliente, que foi montada 
em pontos estratégicos espalhados pelo país. Foi 

Liderança, trabalho em equipe, atenção aos detalhes 
e amor pelo que faz têm sido a base para garantir o 
sucesso da AUTOTRAC ao longo destes 25 anos

um período de muito investimento, que demandou 
perseverança da empresa e dos acionistas, já que 
a maioria dos primeiros clientes tinham operações 
em longas distâncias. 

Desde o seu nascimento, a empresa entendeu 
que, para prestar um serviço de qualidade, era 
necessário operar sua própria estação terrena de 
comunicação de dados e, mesmo após 25 anos 
de atuação, é a única do seu segmento que tem 
essa estrutura própria no Brasil. Este é um grande 
diferencial e um dos pilares do sucesso. De nada 
adianta um ótimo equipamento instalado no ca-
minhão e um software avançado na empresa se 

o meio de comunicação que interliga essas duas 
pontas for falho. A empresa opera com canais de-
dicados e redundantes em satélites, links privados 
com as operadoras de telefonia celular e controla 
a qualidade do serviço que presta.

Hoje, bem consolidados, a etapa atual é de cresci-
mento, com demanda contínua pela evolução dos 
produtos e ampliação da rede autorizada. A sede 
da AUTOTRAC é na capital federal, dentro do Cam-
pus da Universidade de Brasília (UnB).  Lá ficam 
baseadas as equipes de engenharia de produtos, 
operações de telecomunicações, marketing, ad-
ministração e suporte à rede de concessionárias 
autorizadas, totalizando cerca de 300 profissio-
nais. A rede autorizada, por sua vez — composta 
atualmente por mais de 40 unidades no país —, 
é responsável pelo atendimento comercial, pela 
assistência técnica e pós-vendas aos clientes. 
Recentemente, a empresa abriu duas novas con-
cessionárias e em 2018 planeja mais cinco para 
ampliar a cobertura de atendimento aos clientes e 
dar um suporte maior nas estradas.  

Em 2017, a empresa continuou investindo em no-
vos produtos, lançou o AUTOTRAC Solar, um loca-
lizador autônomo multiúso que é recarregado pela 
incidência de luz solar — com apenas 15 minutos de 
luz, ele é capaz de entrar em funcionamento caso a 
bateria esteja descarregada, não requer instalação 
e tem como objetivo rastrear carretas, contêineres 
e grandes objetos que se locomovem. 

Foi lançado também, o AUTOTRAC Smartbox, um 
rastreador de carga portátil. Por ser bem pequeno 
e discreto, pode ser inserido em qualquer tipo de 
carga e facilmente ocultado entre outras merca-
dorias. Ele utiliza dois meios distintos de comu-
nicação, celular e rádio frequência, o que garante 
um excelente desempenho, muita tranquilidade 
na operação e permite o acompanhamento de 
toda a movimentação da carga, mesmo se ela for 
retirada do caminhão.

Outra grande novidade foi o rotograma falado, que 
consiste em um mapeamento das rotas utilizadas 
pelas frotas, identificando pontos específicos de 
atenção que possam eventualmente causar da-
nos ao frete, como curvas acentuadas, áreas com 
maior taxa de assaltos e trechos de estradas em 

péssimas condições. Após essa programação, 
sempre que um veículo da frota se aproximar des-
sas indicações, um aparelho emitirá um alerta ao 
motorista, via mensagem de voz gravada, sobre 
pontos de risco no trajeto. Esse dispositivo eletrô-
nico, que funciona como um GPS especializado 
para as transportadoras, tem como principal be-
nefício o gerenciamento de riscos e a prevenção 
de acidentes. 

As questões ambientais e a necessidade de redu-
ção nos acidentes também têm se tornado mui-
to relevantes para os nossos clientes, e por isso, a 
demanda pela telemetria tem, concomitantemente, 
aumentado significativamente. A Autotrac está bem 
otimista e acredita que o amadurecimento da cultura 
de uso de tecnologias, como a tecnogia para a ges-
tão logística, permitirá o crescimento, em larga es-
cala, ainda maior da AUTOTRAC com novas aplica-
ções do sistema. A demanda por segurança sempre 
existirá, mas os clientes enxergaram que a grande 
contribuição dos produtos e serviços da AUTOTRAC 
está na logística. Esse é o lugar onde há oportuni-
dades reais de ganhos de produtividade e eficiência, 
ampliando margens do negócio dessas empresas e 
viabilizando operações mais ousadas.  

>> Autotrac
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(11) 5018-2525 

www.bgmrodotec.com.br

maryse.cunha@bgmrodotec.com.br

BgmRodotec

A BgmRodotec, empresa de tecnologia e sis-
temas de gestão para transportadoras de 

passageiros e cargas, investe cerca de R$ 11 
milhões em novas tecnologias com Inteligên-
cia Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT). 
Isso representa um passo importante para o 
desenvolvimento de sistemas cognitivos que 
permitem automatizar processos e sugerir de-
cisões a partir de indicadores reais. Em paralelo, 
a companhia também anunciou a aquisição da  
Hive.cloud, permitindo ampliar sua atuação para 
as micro e pequenas transportadoras, alcançan-
do 12% do marketshare no segmento de trans-
porte rodoviário de cargas do Brasil.

“Sabemos que é preciso investir em inovação para 
garantir, aos nossos clientes, o acesso as melhores 
soluções tecnológicas de gestão. Esse foi o nosso 
foco em 2017 e continuará sendo em 2018”, comen-
ta Lauro Freire, diretor e fundador da BgmRodotec. 
“Machine Learning, IA e IoT, por exemplo, são fer-

Especialista em soluções para transportadoras apostou em novos produtos e serviços

Com foco na automação e investimento em novas  
tecnologias, BgmRodotec cresce mais de 10% em 2017

ramentas cada vez mais necessárias no mundo 
corporativo, pois possibilitam produzir, de forma 
automática e ágil, a análise de dados em grandes 
volumes e interpretação de cenários. ”

AQUISIÇÕES E EXPANSÃO
“A aquisição da Hive.cloud, no começo do ano, fez 
parte de nossa estratégia para atingir o mercado de 
PMEs, pois entendemos que toda grande empresa 
foi pequena um dia, e pode manter atuações rele-
vantes em seus respectivos segmentos”, pontua 
Freire. “Além disso, com a união das tecnologias, 
a totalidade dos clientes será beneficiada à medi-
da que os processos são integrados à plataforma 
Globus, que já conta com mais de 30 mil usuários.”  

Especializada em TI aplicada à logística, a 
Hive.cloud, que tem sede em Recife, acumula 15 
anos no mercado com soluções voltadas aos pe-
quenos e micro prestadores de serviços de trans-
porte e logística. A empresa contabiliza cresci-

mento de 500% nos últimos dois anos, com uma 
comunidade de aproximadamente 13 mil usuários.  

LANÇAMENTOS 
De olho nos novos desafios do setor, a empresa 
focou no desenvolvimento de novas soluções que 
foram de encontro as necessidades latentes de 
gestão de materiais – busca pela melhor negocia-
ção -  e da manutenção da frota.  

Acompanhando a tendência de marketplaces e com 
ferramentas de computação cognitiva, o 99Kote 
atende o processo de compras das transportado-
ras, aproximando vendedores e clientes de peças 
e serviços para que possam negociar entre si os 
melhores preços. “Entendemos que para ajudar os 
transportadores na melhoria dos seus resultados 
é preciso acompanhar as inovações do mercado, 
e acreditamos que os complementos da nova ge-
ração do Globus e a 
ampliação de nosso 
portfólio possamos 
agregar valor aos 
negócios”, acrescen-
ta Freire.

E s p e c i f i c a m e n t e 
desenhado para au-
tomatizar a gestão 
da manutenção de 
frotas, o Manu360 
funciona por meio 
de um painel eletrô-
nico em que o ges-
tor pode visualizar 
e acompanhar todas as etapas da oficina, como o 
status das ordens de serviço e atividades da equipe 
mecânica.  Também é possível verificar o cumpri-
mento de prazos estabelecidos e qual o diagnósti-
co de cada profissional, dando um panorama geral 
da oficina. Além disso, outros lançamentos como a 
nova gestão para escala de motoristas e uma mo-
derna solução para controle de cargas e encomen-
das já estão em fase de desenvolvimento.

RELACIONAMENTOS EM DESTAQUE 
Fiel à premissa de alinhar estratégia comercial 
com conceitos inovadores de satisfação de clien-

tes pelo alcance de resultados, a companhia es-
truturou uma nova área corporativa, chamada de 
Entrega de Valor ao Cliente, com proposta funda-
mentada no conceito de Customer Success (su-
cesso do cliente, em inglês).  Para Lauro Freire, o 
objetivo é manter um alinhamento constante en-
tre as diretrizes de desdobramento de negócios e 
os resultados dos clientes, indo além da venda e 
da implantação de sistemas. “Nosso trabalho no 
mercado não termina num sistema implantado, 
mas numa empresa melhor e mais lucrativa”, co-
menta o executivo.

PRÓXIMOS PASSOS
Com olhar voltado ao mercado e a evolução das 
tecnologias, a BgmRodotec acompanha de per-
to os desafios das transportadoras, usando-os 
como inspiração para seguir por caminhos dis-

ruptivos. Com bom 
p o s i c i o n a m e n t o 
entre as soluções 
digitais, com 12% 
do marketshare de 
transportadoras de 
carga e 34% para 
as de passageiros, 
a organização pla-
neja manter o cres-
cimento em 2018, 
com duas novas 
aquisições que se-
rão anunciadas ain-
da no primeiro se-
mestre do ano. 

“Hoje em dia, o sucesso dos negócios está inti-
mamente relacionado com sua capacidade de 
inovar e é isso que intensificaremos nos próximos 
anos”, finaliza Freire. 

>> BgmRodotec
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Buonny
Conceito de gestão 360º consolida liderança da  
Buonny no mercado de gerenciamento de riscos
Empresa não para de inovar ao investir em novas soluções nos segmentos  
de logística, saúde e tecnologia

A cada ano a Buonny Projetos e Serviços de Riscos 
Securitários comprova o porquê é considerada a 

maior gerenciadora de riscos no transporte de car-
gas do país. Com mais de 20 anos de experiência 
e escritórios em 5 estados (SP, MG, PR, RS e BA), a 
empresa atua em todo o Brasil e Mercosul com uma 
ampla gama de serviços tecnológicos modulares.

São inúmeras opções que a Buonny disponibiliza 
para proporcionar melhor integração dos serviços e 
atender todas as necessidades de seus clientes. É o 
que chamam de gestão 360º, conceito que assegura 
maior controle na qualidade da operação ao mitigar 
riscos e ampliar a lucratividade de embarcadores e 
transportadores, atingindo assim resultados de su-
cesso em segurança, logística e saúde corporativa.

Apesar do investimento em tecnologia de ponta 
para apresentar o que há de mais moderno em aná-

lise, prevenção e classificação de riscos nas ope-
rações logísticas, o fundamental para a empresa 
é o elemento humano. Por isso, a Buonny oferece 
capacitação de profissionais nos procedimentos 
operacionais e nas tecnologias de rastreamento, 
além de saúde ocupacional, exames toxicológicos, 
laboratoriais e de imagem a preços populares.

Os serviços oferecidos são totalmente customizá-
veis a todos os segmentos e tamanhos de empre-
sas, adequando-se às necessidades do cliente e 
às exigências estipuladas pela apólice de seguros. 
Funcionam perfeitamente de forma individual, mas 
quando utilizados em conjunto, dentro do conceito 
360º, maximizam seus resultados.

O cadastro e consulta de profissionais  
TeleConsult, utiliza o maior banco de dados do 
segmento de transporte de cargas, para analisar a 

(11) 5079-2525  /  (11) 3443-2525

www.buonny.com.br

comercial@buonny.com.br

Buonny Projetos e  
Serviços de Riscos

exposição ao risco relacionado a cada viagem, com 
base no cruzamento dos dados sobre o profissio-
nal (análise de referências pessoais, experiência e 
capacitação de motoristas, situação da CNH e his-
tórico de sinistros), a carga (tipo, valor transporta-
do, origem e destino) e o veículo (características do 
veículo, documentação e trafegabilidade).

Com mais de 200 mil viagens monitoradas por mês, 
que representam cerca de R$ 20 bilhões gerencia-
dos mensalmente, a Central 24h de Rastreamento 
e Monitoramento BuonnySat acompanha as via-
gens em tempo real, zelando pela integridade do 
motorista e da carga. As informações geradas são 
integradas em um sistema pelas principais tecnolo-
gias de rastreamento, onde operadores capacitados 
controlam o tempo de paradas, detectam locais de 
risco, medem a distância percorrida e acionam, em 
situações que fujam às regras estabelecidas no pla-
no de gerenciamento de risco, as equipes de pronta 
resposta e os órgãos de segurança pública.

Na linha digital, a Buonny oferece um aplicativo 
leve, 100% online, que facilita a gestão da frota e 
o controle das entregas, por qualquer dispositivo e 
sistema operacional, independente do tamanho da 
operação de distribuição e logística. O SGI é uma 
plataforma automatizada, integrável com os prin-
cipais ERPs, TMSs e NF-e.

Todos os dados gerados e mensurados nas ope-
rações gerenciadas pela Buonny são utilizados 
para elaboração de programas de prevenção de 
acidentes e avarias personalizados ao cliente para 
minimização de acidentes, aumento da segurança 
e redução de custos.

Preocupada com o bem-estar e saúde dos mo-
toristas, a Buonny desenvolveu uma ampla rede 
nacional, composta por consultórios, laboratórios 
e postos de coleta credenciados para oferecer às 
empresas e profissionais do segmento de trans-
porte de cargas, soluções em saúde ocupacional, 
com assessoria contínua aos departamentos de 
RH e jurídico e, também, saúde assistencial, espe-
cializada em exames toxicológicos, laboratoriais e 
de imagem a preços acessíveis.

Em 2018, a novidade que a empresa traz é o lan-
çamento do aplicativo gratuito MundoLog, um 

novo conceito de rede de ofertas para operadores 
do segmento de transporte e logística. Desenvol-
vido exclusivamente para conectar profissionais 
de diferentes funções através da busca e ofer-
ta de fretes, além de produtos e serviços ofere-
cidos na plataforma. A proposta é permitir que 
transportadoras tenham visibilidade singular no 
mercado e motoristas encontrem novos fretes e 
mercadorias em um mesmo local, com preços di-
ferenciados e segurança.

“Estamos cientes tanto das dificuldades que os 
motoristas se deparam ao procurarem por ofer-
tas de frete justos, tornando-se dependentes de 
agenciadores, quanto dos desafios que os donos 
de carga enfrentam para localizar profissionais 
disponíveis no mercado. Nós investimos no Mun-
doLog justamente para facilitar a conexão desses 
caminhoneiros autônomos com os transportado-
res. Todos ganham, os motoristas aumentam sua 
renda e evitam viagens sem carga, por outro lado, 
as empresas melhoram sua performance logísti-
ca, pois contratam mais facilmente e diminuem 
custos.” explica Cyro Buonavoglia, presidente do 
grupo Buonny. 

>> Buonny
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InfoA2

A tecnologia adequadamente aplicada ao negócio

O Grupo A2 Evolution, composto pelas empresas 
InfoA2 Consultoria e InfoA2 Tecnologia, presta 

serviços de consultoria e assessoria ao mercado 
de TI, com escritório em São Paulo e Curitiba. 

Movidos pelo desejo de empreender e de oferecer 
excelência em serviços de TI através de experiên-
cia em tecnologia, atendemos o mercado de forma 
global, mas com relacionamento local.

A expertise do grupo são projetos de implementa-
ção e melhorias em sistemas de gestão empresa-
rial e de transportes da Oracle, serviços de fábrica 
de software (Oracle e SAP) e desenvolvimentos de 
produtos de tecnologia. 

Conhecer o negócio do cliente, utilizar a experiên-
cia dos profissionais especialistas e apresentar o 
retorno do investimento, faz parte da métrica de 
trabalho do grupo A2 Evolution porque a tecnolo-
gia, por si só, não representa diferencial, se não for 
adequadamente aplicada ao negócio.

Com foco na transformação digital dos clientes, a 
InfoA2 Consultoria apoia as empresas transporta-
doras e operadores logísticos, ajudando-as a com-
preender os desafios dessa mudança dentro de suas 
estratégias, numa transição suave, porém contínua. 

Como especialista em tecnologia na área de logís-
tica, a InfoA2 Tecnologia desenvolveu o sistema 
A2TecLog, ferramenta de gerenciamento de car-
gas, com objetivo de ajudar empresas do segmento 
de transportes de cargas e operadores logísticos a 
controlarem, de ponta a ponta, o fluxo operacional, 
visando a uma operação otimizada e com redução 
de custos, através do uso de soluções adequadas 
ao tamanho de cada um dos clientes.  

“Quando a InfoA2 decidiu entrar como mantene-
dora do SETCESP, enxergamos a oportunidade de 
apoiar os associados, trazendo soluções tecnoló-
gicas de primeira linha para o setor, não só através 
de nosso produto de Gestão de Risco, mas tam-
bém como parceiros da Oracle e suas soluções 

mundialmente reconhecidas”, comenta Alfredo 
Polito Neto, sócio da empresa. “O intuito é mostrar 
aos associados do SETCESP como a tecnologia 
bem aplicada consegue trazer retorno financeiro 
nas operações do setor”, complementa a sócia 
Ana Carolina Almeida. 

MAIS SOBRE OS PRODUTOS COM  
A APLICAÇÃO AO UNIVERSO LOGÍSTICO:

A2 TECLOG. É a solução da InfoA2 Tecnologia para 
gerenciamento de carga, que possibilita o contro-
le e rastreabilidade de entregas. Integra-se aos 
principais sistemas de rastreamento do mercado 
e   ERP’s. Possui como característica ser de fácil 
configuração pelo cliente e é entregue com rela-
tórios e dashboards personalizados para aten-
der às necessidades específicas do segmento de 
transporte e logística.  O sistema A2 TECLOG foi   
desenvolvido em tecnologia Java, com banco de 
dados Oracle, podendo  ser comercializado como 
um serviço.

BENEFÍCIOS COM O USO DO A2 TECLOG:

› Centralização do acompanhamento das viagens 
e entregas

› Confirmação de entrega das NF´s / Roteirização 
/ Controle de Jornada

› Implantação do processo de ocorrências com a 
padronização das ações que deverão ser toma-
das em cada caso

› Envio automatizado de e-mail ou SMS

CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA SUA EMPRESA: 
A InfoA2 Tecnologia conta com uma equipe espe-
cializada no segmento de logística com o conhe-
cimento necessário para prestar apoio tecnológico 
aos associados do SETCESP. Desenvolve soluções 
e funcionalidades para atender à sua operação. 
O time de consultores disponibiliza experiência e 
qualificação aos clientes para realização de aná-
lises de viabilidade, sugestões e apresentação de 
soluções e cases.

CARACTERÍSTICAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA:
› Atuação em projetos de diversos segmentos  

de mercado;

› Experiência em implementações com ERPs 
ORACLE e SAP;

› Serviços de sustentação de sistemas, manuten-
ções corretivas/evolutivas e melhorias nos pro-
cessos e atendimento dos SLA’s.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SOB MEDIDA PARA 
SUA EMPRESA. Com vários anos de experiência no 
mercado, o Grupo A2 trabalha com tecnologias de 
ponta, sendo totalmente aderente às suas neces-
sidades. O time de consultores possui o conheci-
mento necessário na tecnologia que você utiliza.

PARCERIA ORACLE - UM TMS QUE ATENDE DE PEQUE-
NAS À GRANDES OPERAÇÕES. (Oracle Transportation 
Management, o TMS da Oracle)
O ambiente competitivo atual demanda das em-
presas a economia de cada centavo com a melho-
ria da sua eficiência operacional. Neste contexto, 
os custos de transporte trazem grande oportuni-
dade de economia pois, historicamente, represen-
tam de 3% a 6% da receita bruta da empresa.

A utilização da solução de TMS da Oracle propor-
ciona operações logísticas mais eficientes, princi-
palmente pela redução dos custos de frete, além 
da melhoria no nível de serviço ao cliente. Consi-
derada pelo Gartner, desde 2002, como a melhor 
a solução de gestão de transportes no mercado 
mundial, a Oracle oferece uma solução completa 
que abrange a gestão, o planejamento e a execu-
ção de transportes.

AGENDE UMA REUNIÃO SEM SAIR DE SUA MESA. O time 
técnico e de vendas do Grupo A2 Evolution está 
pronto para atender os associados do SETCESP 
trazendo as novas tendências em tecnologia. Para 
otimizar o tempo dos clientes fazemos também 
reuniões virtuais. Agende sem compromisso. 

>> InfoA2
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4003-8006  
(Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-604-4016 
(Demais localidades)

www.omnilink.com.br 

contatocomercial@omnilink.com.br

Omnilink

Omnilink

A Omnilink, empresa focada em soluções tecno-
lógicas voltadas ao monitoramento e rastre-

amento de veículos, prevenção de riscos, gestão 
de frotas e telemetria, realizou ao longo de 2017 
a evolução de seu portfólio, a fim de ofertar solu-
ções mais robustas aos clientes e se preparar para 
crescer nos próximos anos. 

Uma das principais apostas da empresa para o 
crescimento foi no segmento de iscas de car-
ga, com o lançamento de uma versão retornável 
com bateria de longa duração, somando-se à já 

Omnilink: reforço do portfólio para alavancar o crescimento
Caixa preta da telemetria e isca de carga retornável estão entre as novidades  
disponibilizadas aos clientes da empresa

existente no modelo descartável. Estes pequenos 
dispositivos são muito procurados por aumenta-
rem os níveis de segurança da operação, quando 
aliados ao rastreamento e monitoramento dos 
caminhões e carretas. “Camufladas” aleatoria-
mente junto às cargas, elas aumentam as chan-
ces de uma localização rápida em casos de roubo 
ou furto. 

O catálogo de acessórios da empresa, que agregam 
mais segurança ao transporte rodoviário, também 
foi ampliado. Neste ano, a Omnilink passou a ofe-

recer aos clientes sua trava de 5ª roda criptografa-
da, que evita o desengate não autorizado da carreta 
do cavalo mecânico, e um bloqueador inteligente 
de combustível, que, em situações de emergência, 
permite aos operadores de frota e gestores de risco 
interromper, por meio de um protocolo de seguran-
ça, a injeção de combustível do caminhão, mesmo 
com interferências externas. 

Outra novidade apresentada foi a caixa preta da te-
lemetria, funcionalidade que grava as últimas ho-
ras de todos os parâmetros, segundo a segundo, 
fornecendo informações detalhadas para ações 
de prevenção de acidentes. 

Diversas empresas já perceberam que os custos 
gerados por acidentes são, muitas vezes, superio-
res aos relacionados ao roubo de cargas e, com 
isso, buscam tecnologias que ajudam a identifi-
car comportamentos que podem ser evitados, por 
meio de treinamentos, entre outras ações. 

“A telemetria da Omnilink é a única do mercado que 
pode ser 100% customizada de acordo com a ne-
cessidade do cliente. Por meio de informações ob-
tidas diretamente da rede CAN do veículo é possível 
obter dados precisos sobre as condições do cami-
nhão e o modo de condução dos motoristas. Além 
de auxiliar na prevenção de acidentes, é possível ter 
um diagnóstico mecânico apurado para reduzir cus-
tos com manutenção e paradas não programadas e 
reduzir os gastos de combustível”, explica o diretor 
de operações da Omnilink, Michael Roubicek.

Roubicek completa: “há casos de clientes que, em 
apenas um mês coletando os dados fornecidos 
pela telemetria, perceberam comportamentos na 
direção que elevavam o gasto de combustível e 
agiram para reduzir entre 12% e 15% destes cus-
tos com ações simples e treinamentos. É a prova 
de que informações precisas são essenciais para 
uma gestão aprimorada de equipes e frotas”.

INFRAESTRUTURA DE TI MODERNIZADA. Além das 
novidades do portfólio da Omnilink, a empresa 
também realizou, ao longo de 2017, um importan-
te investimento: a modernização de 100% de sua 
infraestrutura de TI. Dentre os aprimoramentos 
que refletiram em mais confiabilidade, disponibi-
lidade e performance para os clientes, incluem-

-se a atualização de todos os servidores, rotea-
dores e firewall, com sistemas de redundância e 
contingência instalados em um novo datacenter. 
No total, a empresa aportou R$ 3 milhões para  
a iniciativa. 
“Planejamos este investimento a fim de tornar 
nosso parque tecnológico mais robusto. Este é um 
mercado onde a confiabilidade na prestação dos 
serviços é um fator crítico de sucesso. Além disso, 
reforçar os componentes de infra de TI é funda-
mental para permitir o desenvolvimento de novos 
produtos e o crescimento da nossa base de clien-
tes”, afirma Michael Roubicek.

EXPECTATIVAS PARA 2018. Para o esse ano, a em-
presa continuará investindo na evolução do por-
tfólio e, ainda, planeja evoluir ainda mais sua 
oferta de telemetria, investindo, também, em pro-
dutos de entrada para frotas leves e pesadas em 
parceria com especialistas em diagnóstico auto-
motivo, possibilitando que empresas de todos os 
portes tenham acesso à tecnologia de ponta para 
uma gestão completa da eficiência da frota.

Além disso, a empresa deve lançar seu rotogra-
ma falado com dicas de segurança integrado às 
soluções de gestão de riscos e frota e um siste-
ma de roteirização para gestão da logística do 
transporte rodoviário de cargas. “O mercado já 
nos reconhece pela liderança nas soluções tec-
nológicas voltadas a segurança e rastreamento, 
além da telemetria avançada. Nossa estratégia é 
adicionar uma camada de logística, a fim de po-
sicionar uma oferta de ponta a ponta na cadeia, 
aumentar o nível de serviços que entregamos 
e, desta forma, crescer a atuação junto a nossa 
base de clientes”, explica Roubicek. 

>> Omnilink
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Pósitron
Tecnologia da Pósitron combate o roubo de cargas
Soluções contribuem para evitar ação de criminosos e reduzir prejuízos financeiros

A segurança pública é um problema com índi-
ces crescentes ano a ano no Brasil. Um estu-

do da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro apontou que o roubo de cargas causou 
prejuízo de R$ 1,4 bilhão ao empresariado brasilei-
ro em 2016 e de acordo com o Joint Cargo Com-
mittee - setor de cargas do Reino Unido - o Brasil 
é o oitavo país mais perigoso para o transporte de 
cargas. Em função disso, os empresários têm am-
pliado os investimentos em soluções que permi-
tam monitorar e recuperar cargas roubadas. 

A Pósitron Rastreamento, divisão da PST Electronics, 
com foco no desenvolvimento de soluções comple-
tas para a prestação de serviços no segmento de 
segurança, logística, transporte de carga e passa-
geiros, oferece soluções de tecnologia embarcada 
que permitem controlar o transporte de cargas por 
meio de sensores e atuadores de última geração 
instalados por todo o veículo, permitindo criar e mo-
nitorar uma sequência de ações do motorista desde 
o embarque da carga até a entrega final. 

A empresa também possui opções de iscas eletrô-
nicas, customizadas para produtos e embalagens 
de diversos tamanhos, que monitoram desde apa-
relhos eletrônicos, cosméticos, até cargas refrige-
radas, distribuídas na carga por amostragem com 
capacidade de emitir sua localização em interva-
los pré-definidos e configuráveis via web.

“A grande vantagem do serviço de rastreamento 
da Pósitron é a alta capacidade de customização 
de projetos e know-how tecnológico adquirido por 
infraestrutura de engenharia e TI próprios, além do 
laboratório interno de testes. Única no segmento 
com desenvolvimento próprio desde o Hardware, 
Software, Firmware até a prestação do serviço de 
rastreamento”, destaca Obson Cardoso, diretor da 
Unidade de Rastreamento da Pósitron.

Pósitron
4020-3340 -  Capitais e Regiões Metropolitanas (24h)

0800-770-3778 - Demais localidades (24h)

www.positron.com.br

 sac@positron.com.br

SOBRE A PST ELECTRONICS. Empresa do Grupo 
Stoneridge, a PST Electronics, detentora da mar-
ca Pósitron, é líder em segurança automotiva, uma 
das principais fabricantes de som automotivo e 
referência no desenvolvimento de soluções tecno-
lógicas em rastreamento e segurança eletrônica. 
Os diferenciais tecnológicos e a qualidade de seus 
produtos fizeram a empresa conquistar a lideran-
ça do mercado, posição que detém há mais de 20 
anos. Além disso, a companhia é uma das princi-
pais fornecedoras de equipamentos genuínos para 
as montadoras de veículos na América Latina. Co-
nhecida pela sua ampla gama de produtos e ser-
viços, a empresa desenvolve rastreadores, bloque-
adores e alarmes para automóveis, motocicletas e 
caminhões, som automotivo, vidros e travas elé-
tricas, sensor de estacionamento e painéis de ins-
trumentos. Atualmente, a empresa possui plantas 
em Campinas (SP) e Manaus (AM) e uma filial em 
Buenos Aires, na Argentina.  

Central de Monitoramento Pósitron

A ULT une o conhecimento teórico e prático do SETCESP – Sindicato 
das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região, o maior 
sindicato patronal da América Latina, aos mais de 81 anos de trabalho e 
conquistas da entidade. 
Com uma grade curricular atualizada e professores com grande experiência 
nos segmentos de transporte e logística, aqui você se especializa com 
quem entende do assunto.

ESPECIALIZAÇÃO EM  
GESTÃO DE TRANSPORTE 
& LOGÍSTICA

Não perca esta oportunidade de evoluir profissionalmente!
treinamento@setcesp.org.br  |  (11) 2632 1068

INÍCIO  
das aulas

fevereiro/2018

DURAÇÃO do curso
12 meses
280 horas

HORÁRIO das aulas 
Sábados das 8h30  

às 17h30

LOCAL
Rua Orlando Monteiro, 1
Vila Maria – São Paulo

Conheça o PROGRAMA 
de especialização

www.setcesp.org.br/ult
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0300-789-6004

www.sascar.com.br

Sascar

Sascar

Novas tecnologias para tornar a mobilidade 
mais segura, sustentável, eficiente e produti-

va são essenciais para o mercado de transporte. 
A Sascar desenvolve soluções que facilitam o dia 
a dia dos gestores de frotas e permitem uma ges-
tão mais eficiente e segura de sua operação. 

A plataforma única da Sascar reúne informações 
captadas de sensores e atuadores instalados nos 
veículos, permitindo que o gestor atue sobre o 

Sascar oferece soluções tecnológicas para gestão  
avançada de frotas 
Empresa oferece plataforma única que permite gestão para Prevenção de Acidentes, Controle de  
Custos, Pontualidade e Produtividade, Conservação da Carga e Segurança da Carga e Veículos

comportamento do motorista, custos com com-
bustível, produtividade dos veículos e pontualida-
de da entrega, por exemplo. 

“A gestão eficiente da frota de uma empresa exi-
ge um olhar atento para o controle de inúmeras 
operações. A má condução dos veículos, além de 
gerar acidentes, pode gerar um aumento de até 
20% nos custos com combustíveis, sem falar do 
não cumprimento dos prazos acordados. Nossas 

soluções facilitam a operação das transportado-
ras, permitindo monitoramento para mais segu-
rança, melhor controle dos custos, produtividade 
e pontualidade das entregas”, afirma Pedro Cha-
ves, diretor comercial da Sascar.

Para prevenção de acidentes, tema de alta rele-
vância para o mercado, a Sascar conta com as 
soluções Telemetria CAN e Controle de Jornada 
do Motorista. Elas permitem identificar exces-
so de velocidade, freadas bruscas, tráfego em  
ponto morto e excesso de jornada de trabalho 
(para evitar acidentes gerados por fadiga e re-
duzir de custos com horas extras). Além disso, a 
plataforma possibilita ranquear os melhores con-
dutores e dar feedbacks personalizados a todos 
os motoristas.

Podem fazer parte da solução para Prevenção de 
Acidentes mais dois módulos: Rotograma Fala-
do (mensagens de voz que alertam o motorista 
na cabine do caminhão sobre trechos com riscos 
de acidentes, dando orientações de como fazer 
uma condução segura) e Black Box (atua no diag-
nóstico de acidentes ou em situações de risco,  
permitindo relatório detalhado, transmitido minu-
to a minuto).

As soluções Telemetria CAN ainda contam com 
os Smart Reports. Eles permitem que o gestor 
consiga focar nos pontos críticos da operação. 
Relatórios gráficos de fácil leitura apontam quais 
indicadores precisam de atenção para redução 
de acidentes e custos. 

Para a eficiência na operação logística de frotas 
de veículos pesados, a empresa oferece o TMS 
SASCAR. A ferramenta une todas as regras e 
documentos da operação com a tecnologia de 
monitoramento SASCAR. Em uma única platafor-
ma, o cliente consegue trabalhar o cumprimen-
to dos prazos do embarcador, garantir o plano 
de gerenciamento de risco e apólice de seguros, 
além de atuar na gestão dos motoristas para 
cumprir a pontualidade de entrega e aumentar  
a produtividade. 

O Carreta Conectada é a única solução no merca-
do exclusiva para gestão de carretas. A tecnologia 
permite que o gestor faça um melhor controle da 

produtividade da frota, possibilitando localizar os 
veículos em tempo real, planejar rotas para evitar 
viagens sem carregamento e identificar carretas 
ociosas. Por meio da tecnologia é possível fazer 
a leitura do acionamento do EBS/ABS, identifi-
cando, por exemplo, as carretas que estão em 
alta velocidade em curvas. Além disso, a solução 
permite monitorar a temperatura e a pressão dos 
pneus com TPMS, inibindo o desgaste prematuro 
dos pneus ou perda repentina de pressão.

Para gestão de veículos leves a empresa ofere-
ce o Michelin Gestão de Frotas com SASCAR.  
A solução possibilita melhorar a eficiência da fro-
ta, facilitando a tomada de decisão para a preven-
ção de acidentes e redução de custos. A solução 
oferece quatro módulos: Gestão de Manutenção, 
Monitoramento Logístico, Controle de Custos e 
Gestão do Comportamento do Motorista.

A marca também dispõe de uma solução espe-
cífica para Gestão de Empilhadeiras. Trata-se de 
um sistema que faz a leitura de dados destes ve-
ículos e os transformam em informações que fa-
cilitam a gestão, proporcionando mais seguran-
ça, produtividade e eficiência para as indústrias. 

“Os últimos anos foram difíceis em um ambiente 
de negócios complexo no Brasil. Mesmo assim, 
estamos crescendo. Investimos e crescemos nos 
últimos dois anos e estamos seguros da recu-
peração do país. Temos uma base consolidada 
relevante no Brasil e queremos inovar e expan-
dir nossas ofertas. Além disso, temos a meta 
de expandir nossas operações mundo afora. Já 
estamos presentes no México e na Argentina e, 
em breve, estaremos em outros países.  Quere-
mos ser reconhecidos por oferecer soluções que 
contribuam para uma melhor mobilidade e para o 
sucesso do negócio de nossos clientes.”, afirma 
Gilson Santiago, CEO da Sascar. 
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Confira os serviços oferecidos pela CAS Jundiaí:

Central de Atendimento SETCESP

Rua Hilda Del Nero Bisquolo, 102 . Sala: 1615
Jd. Flórida . Jundiaí . SP . Cep: 13208-703

jundiai@setcesp.org.br 

Central de Atendimento

Jundiaí
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O faturamento de 2016 dos empregadores e contribuintes que devem implementar o eSocial a partir de 
01/01/2018 é acima de 78 milhões e não 78 mil como estava escrito no artigo na Ed. 40 – na página 48

ERRAMOS! 

Caros,

Gostaria de parabenizar a toda equipe do SETCESP, 
em especial a Silmara, Jaqueline, Raquel e Anna 
Gabriela, pelo excelente e organizado 3º Prêmio 
SETCESP de Sustentabilidade realizado no Hotel 
Transamerica!

Evento de alto nível e muito organizado!! Me sinto 
cada vez mais orgulhoso de participar desta casa!

Parabéns ao Presidente Tayguara Helou e  
Dr. Adauto pela gestão e iniciativa! 

Abraços,

Carlos Passini
Representante Comercial do Consórcio Maggi

Senhores

Ouvi, na íntegra, a entrevista do Presidente 
Tayguara Helou para o Jornal da Rádio 
Bandeirantes e fiquei impressionado com o 
domínio dos conteúdos e a fluidez das palavras.

Parabéns!

Paulo Westmann

Presidente,

Agradeço a gentileza do convite para o 3º Prêmio SETCESP 
de Sustentabilidade e desejo que o evento seja palco de 
grande alegria dos transportadores, seus familiares e demais 
pessoas presentes e rogo a Deus, nosso Pai Celestial e 
Grande Arquiteto do Universo, que os abençoe. 

Aos amigos, Tayguara e Urubatan, envio o meu abraço e 
faço-os lembrarem-se do início do TRC quando o SETCESP, 
sob a Presidência do caro Fortunato Perez Junior, era restrito 
ao TRC Santos/São Paulo/Santos. Naquela época não havia 
empresas, grandes ou pequenas e os caminhoneiros eram, 
sem sombra de dúvidas, o sustentáculo da movimentação 
das riquezas do nosso amado Brasil, embora sem a proteção 
de um órgão sindical que lhes desse assistência e orientação, 
cujo papel, hoje, é elogiosamente exercido pelo SETCESP sob 
a Presidência do ilustre amigo, Tayguara Helou, a quem envio 
o meu abraço e o parabenizo pelo ótimo desempenho na 
Presidência do SETCESP. 

Aristóteles de Carvalho Rocha – Rochinha
Ex-presidente do SETCESP

Presidente, 

Reiteramos o nosso compromisso com o crescimento do 
transporte no país e participação ativa junto ao SETCESP. 
E, também, gostaria de saudar toda a equipe da entidade 
que vem desempenhando um trabalho extraordinário e 
contribuído em temas de grande relevância para o nosso 
setor. Temos verdadeiro orgulho de participar do SETCESP 
e a certeza de que trabalharemos cada vez mais de forma 
integrada durante os próximos anos. 

Grande abraço, 

Henrique Dornelas Camara de Oliveira
Fedex Brasil Logística e Transporte S.A. 

Olá, resido na Vila Maria e gostaria de parabenizá-
los pelo trabalhado realizado em parceria com a 
Prefeitura Regional para revitalização dos canteiros, 
praças e jardins do bairro. 

Obrigado.

Denys

Associe-se ao SETCESP e tenha acesso a serviços especializados 
desenvolvidos para a sua transportadora ampliar os negócios, 

DAU
Departamento de

Abastecimento Urbano

Economia e 
ESTATÍSTICA

CCP - Comissão de 
CONCILIAÇÃO PRÉVIA

        SEREM
Setor de Elaboração de 

RECURSO DE MULTA

Consultoria
JURÍDICA

Janela de 
NEGÓCIOS

TREINAMENTO

Diretorias de 
ESPECIALIDADES

Siga-nos nas redes sociais:

Para mais informações 
entre em contato conosco: 

(11) 2632 1072
comercial@setcesp.org.br

setcesp
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