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EDITORIAL

EXPANSÃO
Caro leitor, 
Esta é uma edição especial da Revista SETCESP, 
pois retrata, através da retomada da economia do 
Brasil, um momento muito importante e de gran-
des oportunidades para o setor de transporte ro-
doviário de cargas. 

Acompanhando esse cenário e reafirmando cada 
vez mais o SETCESP como grande prestador de 
serviços, registramos em nossa Matéria de Capa o 
lançamento da primeira CAS – Central de Atendi-
mento SETCESP. Inaugurada em Jundiaí/SP, essa 
nova unidade tem o compromisso de aproximar os 
transportadores do município, e de mais nove cida-
des vizinhas, dos serviços prestados pela entidade. 

Este também é o momento de as empresas de transporte adequarem a sua infraestrutura e, 
acima de tudo, de levarem ao mercado fretes justos e de rentabilizarem as suas operações 
minimizando a defasagem do frete, acumulada nos últimos anos por conta da crise. 

Por isso, a seção Especial dessa edição conta tudo o que foi discutido no último 
CONET&Intersindical realizado em Natal/RN, e ainda traz um artigo exclusivo do presidente 
da NTC&Logística, José Helio Fernandes, abordando os números do evento e a recuperação 
tarifária do setor. 

Recuperação e desenvolvimento do setor também foram os temas que nortearam dois gran-
des eventos realizados na entidade, nos quais debatemos sobre custos, a defasagem ocor-
rida no sistema tarifário e a conjuntura econômica de 2018, para assim fornecer subsídio e 
ferramentas suficientes para que os empresários do TRC possam planejar o futuro dos seus 
negócios de forma mais rentável. 

E, para finalizar com chave de ouro, o ex-presidente do SETCESP e empresário experiente do 
setor, Romeu Natal Panzan, é o nosso entrevistado das Páginas Amarelas e contou sobre a 
sua trajetória no TRC, seus desafios à frente do SETCESP e também o que acha sobre nova 
Central de Atendimento da entidade em Jundiaí.  

Boa leitura!

Tayguara Helou

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

O SETCESP ESTÁ  
MAIS PRÓXIMO DE VOCÊ 

Entidade lança Central de Atendimento em Jundiaí com o objetivo  
de aproximar os seus serviços dos transportadores da região

A cidade de Jundiaí, no in-
terior de São Paulo, repre-

senta a 7ª economia do estado 
de São Paulo e a 16ª do Brasil. 
A cidade é um grande e impor-
tante polo industrial e abriga 
uma expressiva parcela de em-
presários do setor de transpor-

te rodoviário de cargas. Diante 
desse cenário a primeira unida-
de da CAS – Central de Aten-
dimento SETCESP não poderia 
ser em outro lugar. 

No início de sua gestão o pre-
sidente do SETCESP, Tayguara 
Helou, se comprometeu a aproxi-

mar os transportadores dos ser-
viços prestados pela entidade e é 
isso que começou a ser feito com 
o lançamento da Central na cida-
de, que teve seu escritório inau-
gurado no dia 16 de janeiro com 
a primeira reunião de 2018 da Di-
retoria Executiva do sindicato.

A CAS atende, além da cidade 
de Jundiaí, mais nove muni-
cípios: Cajamar, Campo Lim-
po Paulista, Francisco Morato, 
Franco da Rocha, Itatiba, Itu-
peva, Jarinu, Louveira e Vár-
zea Paulista. Segundo dados 
de 2015 disponibilizados pelo 

IBGE essas cidades juntas so-
mam mais de 1,2 milhão de ha-
bitantes e são responsáveis por 
um PIB – Produto Interno Bruto 
de mais de R$ 83 milhões. 

“Inauguramos a CAS em Jun-
diaí para que os nossos servi-
ços não fiquem restritos a sede 
da entidade e para que assim o 
SETCESP possa estar mais pró-
ximo das transportadoras loca-
lizadas em importantes regiões 
da nossa base territorial. Vamos 
levar os serviços e diferenciais 
do SETCESP para a região e, 
acima de tudo, ouvir os empre-
sários, debater os assuntos re-
levantes do nosso setor e aju-
dá-los a melhorar a gestão das 
suas empresas e de seus cola-
boradores”, afirma Tayguara. 

Segundo estimativas do IPTC – 
Instituto Paulista do Transporte 
de Carga baseadas nos núme-
ros do RNTRC e do IBGE, na re-
gião atendida pela CAS Jundiaí 
estão estabelecidas mais de 
1.500 empresas de Transporte 
Rodoviário de Cargas. 

Na Central os transportadores 
contam com serviços como 
de cadastramento do RNTRC, 
consultoria jurídica, treinamen-
tos, elaboração de recursos de 
multa, economia e estatística, 
comissão de conciliação prévia, 
Laboratório SETCESP de Inova-
ção e Clube de Compras. E além 
disso, as empresas associadas 
ao sindicato poderão utilizar 
toda a infraestrutura da CAS, 
com sala de reunião para 10 
pessoas e sala de treinamento 
para até 23 pessoas, sem ne-
nhum custo adicional. 

“Eu o convido a conhecer e co-
loco a nossa equipe à disposi-
ção de todos os transportado-
res de Jundiaí e região, nossos 
colaboradores são da cidade e 
conhecem o mercado, o setor 
e principalmente os serviços 
e iniciativas do SETCESP para 
auxiliar o TRC. A nossa unida-
de está de portas abertas para 
recebê-los. A CAS é o SETCESP 
mais próximo do transporta-
dor”, finaliza Helou.  

Assista ao vídeo  
de apresentação  
das instalações  
da CAS Jundiaí 

Sala de reunião para até 10 pessoas Sala de treinamento para até 23 pessoas
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Apresentar a estrutura da 
CAS – Central de Atendi-

mento SETCESP ao prefeito, 
autoridades, imprensa, empre-
sários, mantenedores, associa-
dos e convidados foi o principal 
objetivo da tradicional reunião 
e almoço com a Diretoria Plena 
do SETCESP serem realizados 
na cidade de Jundiaí. O evento, 
que aconteceu no dia 20 de fe-
vereiro, reuniu 130 pessoas no 
Centro de Convenções do Ho-
tel Serra. 

“Foi motivo de muito orgulho 
realizar a 25ª reunião de Direto-
ria Plena do SETCESP na cida-

Entidade promove reunião e almoço com sua Diretoria Plena  
e leva convidados para conhecer a sua Central de Atendimento 

inaugurada na cidade 
de de Jundiaí dando o pontapé 
inicial aos trabalhos da nossa 
Central de Atendimento. Tam-
bém foi uma honra receber o 
prefeito, que prestigiou o nos-
so almoço, e apresentar para 
ele e para todos os presentes 
os serviços e a estrutura que 
os empresários da região en-
contram na CAS”, afirmou o 
presidente do SETCESP, Tay-
guara Helou, em seu discurso 
de abertura. 

Helou também falou sobre a 
importância da região para o 
setor. “Jundiaí está na base 
territorial do SETCESP desde 

a fundação da entidade há 82 
anos. Assim que assumi o meu 
mandato senti a necessidade 
de aproximar a entidade, suas 
bandeiras e serviços dos trans-
portadores dessa região que é 
tão importante para o estado 
de São Paulo por ser um gran-
de polo industrial”, completou. 

O prefeito de Jundiaí, Sr. Luiz 
Fernando Machado, falou so-
bre a importância de ter a 
Central na cidade. “Ter uma 
unidade do SETCESP é extre-
mamente importante em uma 
região como a nossa, Jundiaí 
hoje representa um grande 

SETCESP APRESENTA A CAS PARA  
SOCIEDADE EMPRESARIAL DE JUNDIAÍ

crescimento econômico para 
o estado de São Paulo e para 
o país e, naturalmente, não se 
faz uma economia com tama-
nha pujança sem a presença 
do setor de cargas e transpor-
tes”, explicou. 

A localização do município, entre 
a capital e a cidade de Campi-
nas, também ganhou destaque 

na fala do prefeito. “A geografia 
nos permitiu ser a ‘esquina do 
Brasil’ sob o aspecto logístico 
e o fortalecimento da categoria, 
dos empresários e daqueles que 
são empregados representa o 
fortalecimento da nossa cidade. 
Nós acreditamos claramente 
que o caminho para o desenvol-
vimento do município passa ne-

cessariamente pelo setor priva-
do e pelo transporte rodoviário 
de cargas”, concluiu.

Durante o evento, Tayguara 
recebeu o primeiro filiado de 
Jundiaí após a inauguração da 
CAS. “A estrutura da Central é 
maravilhosa, eu sou suspeito 
para falar porque sou nascido 
aqui, filho dessa terra e estou 
lisonjeado com essa iniciativa 
tão importante, pois a cidade 
merece. Jundiaí possui uma 
malha rodoviária maravilhosa 
e a gente percebe que as em-
presas que estavam instaladas 
na capital, por exemplo, estão 
escolhendo atuar na região por 
conta do trânsito e das indús-
trias daqui”, comentou Marcelo 
Gobo, proprietário da Trans-
portadora Nova Brasília e novo 
associado do SETCESP. 

Ao término do almoço, o SETCESP 
levou todos os presentes para vi-
sitarem a sede e conhecerem de 
perto os serviços que são ofereci-
dos na CAS Jundiaí.    

Durante o evento também foi realizada uma homenagem para 
o assessor executivo e jurídico da presidência do SETCESP, Dr. 
Adauto Bentivegna Filho. A homenagem foi feita pela conclu-
são dos cursos de Mestrado e Doutorado em Ciências Jurí-
dicas pela Universidade Autônoma de Lisboa cuja tese que o 
mesmo está defendendo é “Arbitragem no Direito do Trabalho 
Português e suas influências para o Direito brasileiro”, a qual 
contribuirá para adoção deste sistema no Brasil. 

“Fizemos uma homenagem surpresa ao grandioso Dr. Adau-
to, que tem uma história brilhante no setor, é um grande pro-
fissional e meu braço direito como assessor da presidência.  
Ele também é o grande pensador do Núcleo Jurídico do 
SETCESP. Tenho certeza que essa especialização vai agregar 
bastante valor ao setor e ao desenvolvimento do Brasil, ” falou 
Tayguara Helou. 

“Eu fiquei muito feliz pela homenagem recebida do presidente 
Tayguara, ele tem feito uma grande história no setor de trans-
porte, batendo recordes em todos os sentidos, valorizando 
muito o trabalho do aprendizado e tem sido uma referência 
profissional para mim”, comentou Adauto ao receber a placa.

ATENDIMENTO CAS JUNDIAÍ 
De seg a sex das 8h30 às 
18h00 (exceto feriados)

The One Office Tower Jundiaí
Rua Hilda Del Nero Bisquolo, 

102 . sala 1615
Jd. Flórida . Jundiaí . SP

jundiai@setcesp.org.br

(11) 4521-7028

Central de Atendimento

Jundiaí
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COMPROMISSO  
COM O SETOR

Para Romeu Natal Panzan a participação dos empresários  
nas entidades cria a força necessária para continuar a luta  

em defesa da atividade de transporte

Formado em administra-
ção de empresas e empre-

sário do setor de transporte 
desde os seus 19 anos, Ro-
meu Natal Panzan já foi dire-
tor e presidente do SETCESP 
(1992-2000), vice-presidente 
da FETCESP - Federação das 
Empresas de Transporte de 
Carga do estado de São Paulo, 
diretor da NTC&Logística - As-
sociação Nacional do Trans-
porte de Cargas e Logística 
e diretor da CNT – Confede-
ração Nacional do Transpor-
te. Panzan viaja sempre que 
pode, gosta de assistir parti-
das de futebol e se considera 
um palmeirense convicto. Em 
conversa com a Revista SET-
CESP contou sua trajetória no 
TRC, seus desafios à frente do 
SETCESP e também sobre a 
nova Central de Atendimento 
da entidade em Jundiaí, ci-
dade onde nasceu, crsceu e 
sempre morou com a esposa 
e filhos. Confira! 

Conte-nos como ingressou no 
Transporte Rodoviário de Cargas e 
nas entidades de classe do setor.  
Eu e meus irmãos desde cedo 
herdamos do nosso pai a pai-
xão pelo transporte rodoviário 
de cargas. Nas entidades, co-
mecei a frequentar o SETCESP 
no início da década de 1970, 
quando frequentava as assem-
bleias das negociações coleti-
vas, lideradas pelo presidente 
Rochinha. Depois, a convite do 
saudoso Antonio de Barros, da 
então transportadora Dardo, in-
tegrei a Comissão de Transpor-
te de Encomendas e fiz minha 
trajetória. 

Como vice-presidente do Sr. Adal-
berto Panzan o senhor teve que 
assumir a presidência do SETCESP 
quando ele saiu do cargo para fun-
dar a FETCESP. Conte um pouco 
sobre essa experiência. Foi uma 
surpresa e tanto. Um pouco an-
tes da eleição, o Adalberto me 
procurou e perguntou se eu não 
queria o cargo de vice-presi-
dente. Fiquei um pouco receo- 
so, pois isto poderia significar 
afastar-me da empresa e dos 
negócios, mas ele foi convin-
cente. Um mês depois da elei-
ção ele me procurou novamente 
e disse que eu teria que assumir 
a presidência, pois ele tinha por 
missão criar a FETCESP e não 
teria condições, nem tempo, de 
fazer isto se continuasse como 
presidente do SETCESP. Enfren-
tei o desafio e tive muita cola-
boração de diretores, assesso-
res e funcionários.

Quais foram os principais desafios 
da sua gestão à frente do SETCESP? 
Sem dúvida o combate ao rou-
bo de cargas, cuja experiência 

à frente da comissão específi-
ca para este fim foi muito útil. 
Também a crescente política 
dos governos municipal e esta-
dual de restrição ao trânsito de 
caminhões nos grandes cen-
tros, incluindo aí o início do rodí-
zio de veículos por placas para 
amenizar a poluição causada 
pela queima de combustíveis, 
ocasião em que conseguimos 
deixar os caminhões de fora. 
Logicamente, sempre também 
é um desafio para todos os di-
rigentes sindicais a questão da 
negociação trabalhista, espe-
cialmente porque vivíamos no 
país um período bastante con-
turbado nas relações sociais e 
trabalhistas. Sem falar na insti-
tuição dos pedágios nas rodo-
vias paulistas, assunto que nos 
levou a diversas e exaustivas 
discussões com o governo do 
Estado.  Além disso, na minha 
gestão nos manifestamos em 
relação à inspeção veicular, que 
nem existe mais, logrando dei-
xar os caminhões isentos. Para 
buscar informações e parâme-
tros para os diversos assuntos, 
realizamos várias viagens téc-
nicas pelo mundo, sempre em 
grupos de empresários interes-
sados. Também conseguimos 
terminar o pagamento do edi-
fício-sede, transferindo a pro-
priedade definitivamente para o 
SETCESP e para a NTC.

O senhor foi um dos pioneiros na 
implantação de um órgão de apoio 
ao transportador no combate ao 
roubo de cargas. Como o senhor vê 
essa iniciativa, visto que hoje esse 
ainda é um dos principais proble-
mas do setor? Infelizmente, hoje 
o roubo de cargas é uma situa- 
ção nociva que acompanha 

o dia a dia das empresas. Ele 
persiste, em maior escala, des-
de a década de 1980. Entra go-
verno, sai governo e o que ve-
mos são situações paliativas, 
parece que os governantes e 
políticos não entendem o re-
flexo que este crime traz à so-
ciedade. Além do risco de vida 
direto a que nossos colabora-
dores são submetidos, o roubo 
de cargas alimenta a lavagem 
de dinheiro, o contrabando, o 
tráfico de armas e o tráfico de 
drogas. O combate deve ser 
feito com inteligência estra-
tégica, prevenção e repressão 
contínuos, e somente com a 
perene manutenção de grupos 
de apoio ao combate dentro 
das entidades e a abnegação 
dos empresários em participar 
do assunto e dotar a entidade 
de informações, é que have-
rá possibilidade de sucesso. 
Nunca se deve desanimar. Na 
época, criamos um grupo co-
mandado por um coronel da 
reserva do Exército, que asses-
sorava a entidade na parte es-
tratégica e nos relacionamen-
tos, além de mantermos uma 
assessoria jurídica específica 
para acompanhamento dos in-
quéritos junto aos órgãos po-
liciais, facilitando a burocracia 
para os empresários.

Sabemos que a sua gestão este-
ve muito focada na qualidade do 
atendimento aos associados e que 
nesse período o SETCESP foi o pri-
meiro sindicado da América Latina 
a receber o certificado ISO 9000. 
Como o senhor avalia esse período 
em que o SETCESP se consolidou 
como uma das maiores entidades 
de classe do setor. 
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Nas minhas gestões, o país 
passou por diversos planos 
econômicos e tivemos que 
adaptar o sindicato a cada um 
deles. Imaginem o impacto 
que tivemos em nossas em-
presas com o Plano Collor, 
quando ficamos praticamente 
sem dinheiro da noite para o 
dia. Imaginem o nosso papel 
na época, como dirigentes, 
de capacitar a entidade para 
prestar todo tipo de pedido 
de auxílio, do jurídico ao eco-
nômico, intermediando junto 
às autoridades a solução dos 
diversos problemas decorren-
tes. Imaginem, ainda, termos 
que cortar pessoal por não ter 
dinheiro para pagar as contas. 
E foi isso que fizemos. Nos 
adaptamos e procuramos mo-
dernizar e incrementar a ativi-
dade sindical, criando servi-
ços que efetivamente fossem 
de interesse dos associados, 
capacitando e racionalizando 
a quantidade de colaborado-
res, buscando assessorias de 
qualidade e adquirindo parque 
tecnológico, lembrando que 
a informática estava dando 
os primeiros passos no país. 
Isso nos permitiu candidatar 
o SETCESP à obtenção da ISO, 
com sucesso.

Qual é a importância de ter a CAS - 
Central de Atendimento SETCESP 
em Jundiaí? Foi com muita sa-
tisfação que fui informado 
pelo presidente Tayguara da 
criação desta unidade. Jun-
diaí e os demais municípios 
da região são detentores de 
um grande número de empre-

sas de logística e de transpor-
te, graças à malha rodoviária 
existente. É um alento para os 
empresários do setor contar 
com tão importante parceiro 
nas proximidades.

Na sua gestão foi aberta uma uni-
dade do SETCESP em Guarulhos. 
Como foi essa experiência? Sim, 
em 1998 criamos um escri-
tório avançado em Cumbi-
ca. Naquele bairro de Guaru-
lhos, tão próximo da sede do 
SETCESP, existia uma grande 
concentração de transpor-
tadoras, migradas da capital 

e pudemos alertar os demais 
governos sobre a penosa  
situação a que estavam sub-
metidos os transportadores 
da região.

O senhor foi dirigente de uma das 
maiores empresas de transporte 
de carga do Brasil, a qual foi ad-
quirida pela Coca-Cola FEMSA. 
Como tem encarado sua vida pós 
empresário do setor? Devido às 
condições contratuais, duran-
te 5 anos após a venda estou 
impedido de exercer a ativi-
dade de transporte e logísti-
ca. Mas isso não evita que eu 
acompanhe as lutas do setor, 
embora de longe, pois isto 
está no sangue. A experiên-
cia adquirida em todos estes 
anos me faz buscar, às ve-
zes até inconscientemente, a 
atualização nos assuntos do 
TRC. No mais, procuro apro-
veitar a vida da melhor forma 
que posso, com minha família 
e meus amigos.

Qual recado o senhor gostaria 
de deixar para os nossos leito-
res? Não desanimem e fa-
çam sempre o melhor para 
a empresa, sempre lem-
brando que dela dependem 
muitas e muitas famílias. O  
empresário, no Brasil, é res-
ponsável por várias atribui-
ções sociais que nem deve-
riam ser dele. Exatamente por 
isto ele não pode desanimar. 
Ele não está sozinho e a par-
ticipação dele nas entidades 
cria a força necessária para 
continuar a luta em defesa da 
atividade.  

pelas sucessivas e restritivas 
leis de zoneamento. Ali o rou-
bo de cargas era frequente, 
as condições das vias eram 
precárias e a infraestrutura 
era péssima. Alarmados por 
tais problemas, criamos ali 
um braço do SETCESP para 
apoiar localmente as reivin-
dicações. Com isto, nos apro-
ximamos da prefeitura local 

"O empresário,  
no Brasil, é 

responsável por 
várias atribuições 
sociais que nem 

deveriam ser dele. 
Exatamente por 

isto ele não pode 
desanimar "
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facebook.com.br/ScaniaBrasil app/Scania BR

Seu Scania mais rentável 
com serviços e peças originais, 
e você concorrendo a um  
Scania R440 Streamline 0km.

Compre peças 
originais Scania 

ou realize 
serviços na 

concessionária.

Cadastre a 
nota fiscal 
no site da 
promoção.

A cada R$ 1.000,00 
gastos em peças você 

ganha 1 número da sorte 
para concorrer a trocas de 
óleo do motor e 1 número 

da sorte para o sorteio final.

Realizando o serviço 
em uma concessionária 
Scania você ganha 3x 
mais números da sorte 

para concorrer aos 
prêmios.

Serão sorteadas 
1.000 trocas de 
óleo do motor 

durante a 
promoção.

No sorteio final você concorre 
a um Scania R440 Streamline 
0KM conectado com pacote 
análise + 1 ano de seguro e 
Programa de Manutenção 

Standard inclusos.

Acesse  www.servicopremiadoscania.com.br

 Consulte o regulamento e participe! 

veja como é fácil participar

Promoção válida de 01.11.2017 a 29.10.2018. Consulte condições de participação, datas dos sorteios e regulamento completo em www.servicopremiadoscania.com.br. Certificado de Autorização CAIXA 4-5809/2017. Imagens meramente ilustrativas.

SCA-197-17 Serviços Premiados Anuncio 21x28.indd   1 05/02/18   18:37
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RECUPERAÇÃO TARIFÁRIA:  
UMA QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA

JOSÉ HÉLIO FERNANDES 
presidente da NTC&Logística

P ara que o setor de transporte rodoviário de car-
ga possa se manter vivo e crescer de forma 

saudável só existe um caminho: o da recuperação 
tarifária. Esse tema foi amplamente discutido no úl-
timo CONET, que aconteceu em Natal/RN, e lá defi-
niu-se que essa seria a nova bandeira do setor pela 
qual todos devem se empenhar daqui para frente. 

Devido ao conturbado cenário econômico dos úl-
timos anos e a crise que se abateu sobre o Brasil, 
o TRC precisou lutar para se adaptar à nova rea-
lidade do mercado, redu-
zindo custos, diminuindo 
de tamanho, cedendo a 
exigências e, principal-
mente, reduzindo o frete. 

Como consequência, 
algumas empresas en-
frentaram grandes difi-
culdades para atender à 
maior demanda trazida 
pela relativa melhora do 
mercado no segundo 
semestre de 2017. Isso 
leva a crer que, para 
atender as necessidades 
de 2018, cuja expectati-
va é de um crescimento 
três vezes maior, o setor 
terá que voltar a inves-
tir para aumentar a sua 
capacidade. O problema 
é que, em virtude das 
dificuldades dos últimos anos, as empresas não 
estão capitalizadas suficientemente para assumir 
neste momento tal incumbência.

Apesar da pequena recuperação do frete em 2017, 
essa não foi suficiente para recompor a defasagem 
acumulada nos últimos anos. Pesquisa realizada 
pela NTC&Logística, em parceria com a ANTT, em 

janeiro deste ano, indicou a existência de uma defa-
sagem de 13,95% no transporte de cargas fraciona-
das e de 20,60% na carga lotação. De acordo com 
o levantamento, 62% das empresas entrevistadas 
(em um universo de 2.495 empresas) tiveram que-
da no faturamento e 47,6% diminuíram de tamanho.

Com a crise, toda a cadeia produtiva foi afeta-
da e o pagamento do frete ficou prejudicado.  
A pesquisa demonstrou que 52,4% das trans-
portadoras estão com fretes em atraso, tendo 

que esperar cerca de 
25 dias para receber o 
pagamento. Como con-
sequência disso, 40,6%  
delas estão com parte da  
frota parada e 29,3% so-
frem com alguma ação 
trabalhista.

Os fatores que mais 
contribuíram para esta 
situação em 2017 fo-
ram, em primeiro lugar, 
os aumentos dos cus-
tos, em especial o do 
combustível (9,44% nos 
postos e 12,49% nas dis-
tribuidoras), depois as 
majorações de salários, 
que chegaram a 4,50%, 
aumento das despesas 
administrativas da ordem 
de 3,55%, manutenção 

(1,94%), preço dos pneus novos (7,56%) e preço dos 
veículos (8,60%).

Também podemos observar que muitos usuários 
não remuneram adequadamente o transportador 
com relação a situações anormais e aos serviços 
adicionais, que não estão contemplados nas tari-
fas padrões (frete peso, frete valor e GRIS).  
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Enquadram-se nesta categoria, por exemplo: en-
tregas em regiões de alto risco para roubos, o ele-
vado tempo de espera para realizar carga e des-
carga, coletas e entregas em áreas com restrições, 
os serviços de paletização e guarda/permanência 
de mercadorias, uso de escoltas e planos de ge-
renciamento de risco customizados, o uso de veí-
culos dedicados, dentre outras. 

Os custos com esses serviços e situações, mui-
tas vezes, são superiores ao próprio frete recebido. 
Logo, trata-se de situação injusta e inaceitável, que 
precisa ser resolvida o quanto antes entre as partes.

No caso mais específico de roubo de carga, 
por conta da crítica situação no Rio de Janei-
ro, criou-se em fevereiro de 2017, no CONET de 
Rio Quente, a Taxa de Emergência Excepcional 
(EMEX) - valor extra cobrado para regiões que se 
encontram em estado de beligerância. A sua co-
brança se justifica pelo alto custo suportado pe-
las empresas transportadoras para manter suas 
operações nessas condições, como por exemplo: 
seguradoras estão mais restritivas e exigentes na 
subscrição de risco; dificuldade de recuperação 
da carga pois as mesmas são desviadas para co-
munidades em que a autoridade policial “não tem 
condições de acesso”; aumento da franquia (par-
ticipação cada vez maior); utilização de escoltas 
urbanas; reforço no gerenciamento de risco e res-
trições a utilização de determinadas rotas. O va-
lor dessa taxa é de R$ 10,00 por fração de 100 kg 
mais um percentual do valor da carga que varia 
de 0,3% a 1,0%.

RECUPERAÇÃO TARIFÁRIA
No CONET de Natal o tema da recuperação tari-
fária foi colocado em um patamar de extrema im-
portância, sendo considerado uma das principais 
bandeiras do setor daqui para frente. E para que 
tenhamos sucesso em nossos pleitos, é impres-
cindível a união do setor em torno de um discurso 
único e forte, baseado em dados de mercado. A 
ideia é desenvolver ações por todo o Brasil, a fim 
de incluir todas as bases nessa empreitada.

Em Natal, uma série de ideias foram sugeridas 
para que isso possa acontecer, de fato. Como é 
o caso da criação de comissões de negociação 
mercadológica nas federações e sindicatos, ampla 
divulgação dos resultados dessas negociações, 
participação nos CONETs e realização periódica de 
eventos para os associados sobre o tema. 

Pois bem. 2017 foi um ano de muitas conquistas e 
avanços. Mas de nada servirão as conquistas pas-
sadas e futuras se não pudermos estruturar nossas 
empresas de maneira consistente. E essa tarefa co-
meça justamente por uma política tarifária adequa-
da, lastreada em bases técnicas que nos deem o 
necessário equilíbrio financeiro para que possamos 
manter a saúde econômica dos nossos negócios. 
Sem isso, todo esforço que se fizer será em vão. 

Por isso, orientamos o transportador para que faça 
suas contas e adeque sua remuneração aos de-
safios que estão por vir e encontre junto com os 
contratantes o equilíbrio comercial necessário, 
sobretudo neste momento, sob pena de se verem 
diante de situações de difícil e onerosa solução em 
suas operações.  
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Você sabe a importância de 
cobrar corretamente as ta-

rifas da sua operação? Conhece 
todos os custos e generalida-
des que podem compor o valor 
final do seu frete? Se a resposta 
para essas perguntas é positi-
va você está no caminho certo 
para o desenvolvimento do seu 
negócio e para contribuir pelo 
equilíbrio econômico do setor 
combatendo a defasagem do 
frete, que segundo dados da 
pesquisa NTC&Logística em 
parceria com a ANTT chegou 
a média de 16,95% no valor do 
frete, sendo 13,95% para a car-
ga fracionada e 20,60% para a 
carga lotação. 

EQUILIBRANDO TARIFAS
Cobrar corretamente os custos operacionais para garantir o lucro das 

empresas de transporte rodoviário de cargas é fundamental para o 
equilíbrio econômico do setor

Agora se está na dúvida ou 
desconhece algumas das tari-
fas que devem ser cobradas é 
necessário destinar alguns mi-
nutos da sua atenção para essa 
matéria, afinal é a composição 
do frete que vai assegurar o lu-
cro da sua operação e garantir a 
qualidade da sua prestação de 
serviço, o seu investimento em 
tecnologia e em infraestrutura, 
a capacitação dos seus cola-
boradores, a renovação da sua 
frota e a saúde das finanças da 
sua transportadora. 

“O transportador precisa cal-
cular corretamente o seu frete 
considerando todos os itens 
recomendados pela tabela re-

ferencial da NTC&Logística. Os 
componentes tarifários básicos 
(Frete Valor, Frete Peso, GRIS 
e Taxa de Despacho) devem 
ser cobrados obrigatoriamente 
em todos os transportes. Já as 
generalidades, que são muitas, 
dependem da característica de 
cada operação e remuneram 
os custos adicionais dos servi-
ços extras que o transportador 
tem que realizar para prestar o 
serviço com qualidade. E não 
basta cobrir os custos, o trans-
portador também precisa ter 
sua margem de lucro porque é 
somente através dela que con-
seguirá reinvestir em seu ne-
gócio”, afirma o presidente do 
SETCESP, Tayguara Helou.

GENERALIDADES
São situações que fazem parte da atividade de 
transporte, mas fogem da normalidade ocorrendo 
eventualmente, e que, por isso, não são cobertas 
pelos componentes tarifários básicos (frete peso, 
frete valor e GRIS). Nestes casos deve-se comple-
mentar o frete devido com a cobrança das genera-
lidades necessárias. Conheça algumas delas: 

TAXA DE DIFICULDADE DE ENTREGA - TDE - Destina-se 
ressarcir o transportador pelos custos adicionais sempre 
que a entrega for dificultada e isso agravar o custo opera-
cional. A aplicação da TDE não deve excluir a cobrança da 
estadia, pois suas finalidades são diferentes. 
Como cobrar: Para fretes até R$ 307,54 cobrar R$ 123,02 
por CTRC, acima disso 40% sobre o valor do frete original.

TAXA DE RESTRIÇÃO AO TRÂNSITO - TRT - Custo adicional 
para coleta e/ou entrega a ser realizada em localidades que 
possuem algum tipo de restrição à circulação de veículos 
de carga ou à operação de carga/descarga.

Como cobrar:  
SP/RJ - R$52,07 por CTRC para fretes até R$260,34, aci-
ma disso 20% sobre o valor original do frete.
Demais - R$26,87 por CTRC para fretes até R$179,13, aci-
ma disso ou 15% sobre o valor original do frete.

TAXA DE EMERGÊNCIA EXCEPCIONAL – EMEX – Taxa 
aplicada a todas as coletas e/ou entregas realizadas em lo-
calidades que se encontram em situação extrema falta de 
segurança enquanto perdurar o risco. Atualmente é válida 
para a região metropolitana do Rio de Janeiro – CIF/FOB.
Como cobrar: R$10,00 por fração de 100kg + percentual 
de 0,3% a 1,0% sobre o valor da nota fiscal da mercadoria. 

O QUE SÃO E COMO COBRAR?* 
O frete é composto essencialmente por alguns 
componentes básicos, são eles: 

FRETE PESO - Valor fixo por Kg ou despacho, variável de 
acordo com o peso da carga e a distância percorrida. Des-
tina-se a remunerar os custos de transferência (operação 
rodoviária) bem como as Despesas Administrativas e de 
Terminais (DAT). 
Como cobrar: conforme Planilha Referencial de Custos de 
Transporte da NTC&Logística em R$/conhecimento em 
faixas até 200 Kg e R$/Kg acima de 200 Kg.

FRETE VALOR – Destina-se a cobrir os custos de segu-
ro obrigatório (RCTR-C) e despesas com indenizações 
de mercadorias não cobertas pelo seguro como avarias 
e extravios.
Como cobrar: A NTC recomenda a cobrança de 0,15% a 
1,2% sobre o valor da NF de acordo com a distância per-
corrida em km, com cobrança mínima de R$6,79 por CTRC.

GERENCIAMENTO DE RISCO E SEGURANÇA - GRIS - É a 
adoção de um conjunto de recursos (humanos, tecnológi-
cos, infraestrutura) e processos de gestão preventivos que 
visam evitar ou minimizar os efeitos de perdas e danos 
que possam ocorrer no transporte de mercadorias, desde 
a origem até o destino da carga.
Como cobrar: A NTC recomenda a cobrança de R$6,81 por 
CTRC para mercadorias com valor até R$ 2.270,51. Acima 
disso, deve ser cobrado 0,30% sobre o valor da mercadoria, 
podendo alcançar 0,50% nas regiões cujo índice de roubo 
esteja acima do normal.

TAXA DE DESPACHO - Esta taxa se destina a ressarcir o 
transportador pelos custos operacionais e administrativos 
envolvidos na operação de despacho e nas atividades de 
coleta e entrega. Considera-se despacho o conjunto de 
mercadorias acobertadas pela mesma Nota Fiscal. No en-
tanto, admite-se, quando se trata de carga de um mesmo 
destinatário, o agrupamento de Notas Fiscais em um mes-
mo despacho. 
Como cobrar: valor fixo por CTRC R$ 54,44 acrescido de 
"mark up" e margem específica de cada empresa.

*Fonte: Planilha Referencial de Custo da NTC&Logística dados de janeiro de 2018)

Em caso de dúvidas sobre como calcular correta-
mente o seu frete e ter acesso a todos os compo-
nentes e generalidades que podem ser aplicadas 
nas operações de transporte rodoviário de cargas, 
entre em contato com o Departamento de Econo-
mia do SETCESP:

(11) 2632-1023 ou economia@setcesp.org.br  

ATENÇÃO: As tabelas com os valores a serem cobrados são atualizadas periodicamente pela  
NTC&Logística. Consulte com regularidade o site: www.portalntc.org.br
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SERVIÇOS SETCESP

www.facchini.com.br

O s transportadores rodoviá- 
rios de carga conhecem 

muito bem a extensa lista de 
infrações as quais estão sujei-
tos todos os dias para exercer 
as suas atividades, mas será 
que grande parte do setor sabe 
como recorrer ou possui uma 
equipe especializada para ana-
lisar se as penalidades aplica-
das pelos órgãos fiscalizadores 
são devidas? 

Para se ter uma ideia, segun-
do dados disponibilizados pela 
Prefeitura de São Paulo, foram 
registradas em 2017, só no mu-
nicípio, mais de 11 milhões de 
multas de trânsito, sendo que 
destas 4,71% foram aplicadas 
aos caminhões. 

Atento a essa importante e 
crescente demanda do TRC 
o SETCESP disponibiliza para 

VOCÊ CONHECE O SEREM? 
Setor de Elaboração de Recurso de Multa do SETCESP  

defende os direitos administrativos dos transportadores  
contra infrações de trânsito

seus associados o SEREM – 
Setor de Elaboração de Re-
curso de Multa. Através dessa 
assessoria técnica os trans-
portadores têm seus direitos 
administrativos defendidos 
e também recebem orienta-
ção para a correta elaboração 
de recursos de multas. Só em 
2017 o SEREM atendeu mais 
de 760 solicitações de empre-
sas associadas. 

Para o gerente comercial da 
Expresso Santa Luzia, Nelson 
Ballarin Junior, o serviço pres-
tado pelo SEREM é muito im-
portante. “Poder contar com o 
amparo legal no que tange ao 
esclarecimento de autuações 
indevidas, além de nos escla-
recer juridicamente, nos auxilia 
na recuperação ou redução de 
recursos pagos indevidamen-
te”, afirma.

Ao recorrer a uma penalidade 
indevida o empresário ganha 
em todos os sentidos, pois com 
o recurso aceito ele não arca 
com a pontuação e nem com o 
custo da multa. Para as empre-
sas de transporte que circulam 
diariamente pelas ruas e rodo-
vias brasileiras esse é um servi-
ço fundamental.

“Sempre tivemos o apoio es-
perado e esclarecimentos ne-
cessários junto ao SETCESP. 
Os serviços prestados pela en-
tidade são de ótima qualidade”, 
finaliza Nelson.   

Para saber mais sobre os 
serviços do SEREM entre em 

contato com o setor:

serem@setcesp.org.br

(11) 2632-1005
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O CONET - Conselho Nacional 
de Estudos em Transporte, 

Custos, Tarifas e Mercado tor-
nou-se um evento tradicional do 
TRC e muito aguardado pela ca-
tegoria por conta dos direciona-
mentos relacionados as tarifas. 
Realizado pela NTC&Logística - 
Associação Nacional do Trans-
porte de Cargas e Logística 
duas vezes por ano, o encontro 
reúne líderes e empresários do 
Transporte Rodoviário de Car-
gas para debater assuntos de 
grande importância para o se-
tor. A primeira edição de 2018, 

CONECTANDO O TRC
Encontro realizado pela NTC&Logística reúne líderes e empresários 

do Transporte Rodoviário de Cargas para debater assuntos de grande 
importância para o setor; Recuperação tarifária foi o tema principal do 

evento que aconteceu em Natal/RN

que aconteceu de 1 a 4 de fe-
vereiro em Natal/RN, teve como 
entidade anfitriã o SETCERN e 
apoio do SINDICAPI, SETCEMA, 
SETCARCE e SETCEPB. 

A recuperação tarifária do setor 
foi o principal tema abordado 
no evento que também apre-
sentou o Índice de Variação do 
INCT (Índice Nacional de Custo 
do Transporte) e a Pesquisa rea- 
lizada pela NTC&Logística em 
parceria com a ANTT - Agência 
Nacional de Transportes Terres-
tres que apontou os índices de 
defasagem do setor; discutiu o 

impacto da Reforma Trabalhista 
e também falou sobre o Marco 
Regulatório do TRC e o cenário 
político para 2018. 

Sobre a questão tarifária, José 
Hélio Fernandes, presidente da 
NTC&Logística foi enfático e ex-
pressou a necessidade de todos 
do setor. “Existe uma necessida-
de latente em reequilibrar as tari-
fas do transporte. Por isso, peço 
o compromisso de todos vocês 
para unificar o discurso nas ba-
ses para que não haja divergên-
cia entre os sindicatos. E, assim, 
ganharmos mais força”, falou.  

ESPECIAL

Foto: NTC&Logística
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Linha Atego. As estradas pediram  mais robustez, 
mais carga e mais lucro. A Mercedes ouviu.
Linha Atego com chassi ainda mais robusto e versátil para receber qualquer carroceria e encarar qualquer tipo de trabalho.  
E tudo isso sem descuidar do conforto na cabine e mantendo um baixo custo operacional. Agora com o modelo 8x2, que possui  
mais capacidade de carga e garante mais produtividade na sua operação. Vá até um concessionário e conheça essa novidade.

www.mercedes-benz.com.br | CRC: 0800 970 9090

MercedesBenzCaminhoes
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O engenheiro e assessor técnico 
da NTC&Logística, Lauro Valdívia, 
foi quem apresentou a Pesquisa 
de Mercado feita pela entidade 
em parceria com a ANTT. En-
tre os principais dados exibidos 
por Lauro estão: a defasagem 
de 20,60% nos fretes de carga 
lotação e de 13,95% para carga 
fracionada, que 62% das empre-
sas entrevistadas tiveram queda 
no faturamento em 2017 e que 
47,6% diminuíram de tamanho. 

A pesquisa também analisou 
que com a crise, toda a cadeia 
produtiva foi afetada e o paga-
mento do frete ficou prejudica-
do. 52,4% das transportadoras 
estão com fretes a receber em 
atraso, o que significa, em mé-
dia, que as empresas demoram 
25,9 dias para receber o paga-
mento. Como consequência dis-
so, 40,6% delas estão com parte 
da frota parada e 29,3% sofrem 
com alguma ação trabalhista.

Os fatores que mais contribuí-
ram para esta situação em 2017 
foram, em primeiro lugar, os au-
mentos dos custos, em especial 
o do combustível (9,44% nos 
postos e 12,49% nas distribui-
doras), depois as majorações de 
salários, que chegaram a 4,50%, 
aumento das despesas admi-
nistrativas da ordem de 3,55%, 
manutenção (1,94%), preço dos 
pneus novos (7,56%) e preço 
dos veículos (8,60%). 

Em sua fala, o presidente do 
SETCESP, Tayguara Helou, su-
geriu a criação de um indicador 
que compara o crescimento da 
receita com o crescimento do 
custo do setor e também a cria-

ção de alertas para o re-
ajuste de tarifas confor-
me variação dos custos 
de combustíveis. “Nós 
precisamos, mais uma 
vez, nos adequar a essa 
realidade do combus-
tível e repassar os va-
lores para o mercado”, 
afirmou Helou.

Já atendendo a essa 
sugestão de Tayguara, o 
IPTC – Instituto Paulista 
do Transporte de Carga 
começou a divulgar bo-
letins econômicos so-
bre a variação do preço 
do diesel. Essa iniciati-
va tem como objetivo 
fornecer informações e 
orientações técnicas que pos-
sam auxiliar as transportadoras 
na recomposição de suas tarifas 
em função da oscilação cons-
tante do custo desse insumo 
essencial para as operações.

“O SETCESP disponibiliza, para 
quem pagar a contribuição sin-
dical de 2018, a opção de As-
sociado Sindical. Durante um 
ano, as empresas nesta con-
dição poderão utilizar o Clube 
de Compras do SETCESP, fa-
zer a renovação do RNTRC a 
custo de associado e utilizar a 
consultoria jurídica da entidade 
para esclarecer dúvidas da apli-
cação da convenção coletiva de 
trabalho que agora ganha ainda 
mais força”, explica. 

“Com isso, mais do que re-
duzir o custo das empresas, 
essa exclusiva iniciativa do 
SETCESP fortalece ainda mais 
e entidade na defesa dos in-
teresses dos seus associados 
e do Transporte Rodoviário 
de Cargas de maneira geral. 
Transportadora associada ao 
SETCESP é mais rentável”, fi-
naliza Tayguara.  

ESPECIAL

Confira aqui os boletins 
técnicos emitidos pelo 
IPTC e, em caso de 
dúvidas, entre em contato 
pelo (11) 2632.1079 ou 
contato@iptcsp.com.br

INTERSINDICAL 
No segundo dia do encontro di-
versas bandeiras do setor foram 
discutidas, como os impactos 
da Reforma Trabalhista na con-
tratação, nas negociações cole-
tivas e também na manutenção 
das entidades sindicais. Nesse 
debate, Tayguara Helou, contri-
buiu falando sobre a medida que 
o SETCESP adotou através da 
modalidade “associado sindi-
cal”, exaltando a entidade como 
uma prestadora de serviços. 
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Como maior entidade patro-
nal do setor da América La-

tina, o SETCESP há mais de oito 
décadas tem estado a frente 
dos principais temas que afe-
tam o dia a dia dos empresá-
rios do transporte rodoviário de 
cargas. Na atual gestão de Tay-
guara Helou, iniciada em 2016, 
a entidade levantou a bandeira 
da redução de custos na ad-
ministração das empresas de 
transporte priorizando ações e 
medidas que tenham impacto 
direto nessa questão. 

Nesse sentido, a entidade tem 
trabalhado fortemente em diver-
sas frentes como, por exemplo, 

Supremo Tribunal Federal atende pedido judicial importante 
para o setor de transporte rodoviário de cargas

NÚCLEO JURÍDICO

o trabalho realizado pela apro-
vação da Reforma Trabalhista, 
na qual o sindicato, junto com 
outras entidades, contribuiu 
com várias sugestões que fa-
zem parte, hoje, da nova CLT e 
já está refletindo positivamente 
na gestão das empresas e seus 
colaboradores.

No campo das reclamações 
trabalhistas, o SETCESP, e o se-
tor como um todo, sempre viu 
com indignação as decisões 
da Justiça do Trabalho que re-
conhecia vínculo empregatício 
na contratação dos motoristas 
autônomos, trazendo muito 
prejuízo para as empresas de 

transporte por conta de senten-
ças que ignoravam o que diz a 
Lei 11.442/07 que dá amparo 
legal ao setor nestes tipos de 
subcontratação.

“A Lei 11.442/07 disciplina a ati-
vidade das empresas de trans-
porte rodoviário de cargas, dos 
transportadores autônomos, 
das cooperativas de transporte 
e das suas responsabilidades, 
ou seja, existe um Marco Re-
gulatório e a justiça do traba-
lho não pode ignorar isso se o 
autônomo contratado preenche 
os pré-requisitos dessa Lei”, 
explica o assessor executivo 
e jurídico do SETCESP, Adauto 
Bentivegna Filho.  

NOVO PASSO

Quer ir mais longe
na Prevenção de 
Acidentes?

A Sascar oferece uma solução única e 
completa que permite gerenciar riscos 
e ainda prevenir acidentes, através 
da gestão do comportamento de seus 
motoristas na direção.

Saiba mais: www.sascar.com.br

Agende uma visita com nossos executivos:

0300 789 6004 Sascar. Onde você quer chegar amanhã?

TM CAN
CAN

Black box
Diagnóstico

detalhado sobre
causas de acidentes

Rotograma
Falado
Mensagens de

voz alertam
o motorista

na cabine

Monitoramento 
com Inteligência 

Embarcada

Smart reports
Relatórios para
gestão da frota
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Por isso, o setor considera uma 
vitória a decisão do Supremo 
Tribunal Federal, atendendo ao 
pedido judicial da CNT – Confe-
deração Nacional do Transporte, 
de conceder medida cautelar na 
Ação Declaratória de Consti-
tucionalidade SUSPENDENDO 
todas as ações em curso na jus-
tiça do trabalho que envolvam a 
discussão de vínculo empregatí-
cio com base na Lei acima citada 
até decisão definitiva do Plenário 
do Supremo Tribunal Federal. 

“As empresas de transporte ro-
doviário de cargas contratam 
muito motoristas autônomos, 
ou seja, profissionais que não 
possuem empresa aberta, mas 
possuem seu caminhão pró-
prio, são cadastrados na ANTT 
e operam no dia a dia respei-

tando a Lei 11.442/07 que regra 
a sua atividade. Muitas vezes 
acontece algum desentendi-
mento desse profissional com 
o transportador, que é a pes-
soa jurídica que o contrata, o 
que acaba se tornando em uma 
ação trabalhista, porém a rela-
ção com esse profissional não 
é trabalhista, mas sim uma re-
lação civil que está regrada por 
essa Lei”, afirma Adauto. 

Para o SETCESP cada um des-
ses pequenos passos, como 
essa medida cautelar atenden-
do ao pedido da CNT, contribui 
fortemente para colocar o TRC 
novamente na rota do desen-
volvimento. “Se o Supremo jul-
gar que se deve dar validade 
para a Lei, os processos que 
agora estão suspensos serão 

encerrados o que será mui-
to bom para as empresas do 
transporte rodoviário de cargas. 
Para quem já perdeu os proces-
sos caberá a decisão do Supre-
mo de como esses casos irão 
ficar”, conclui Adauto. 

O que o SETCESP espera é que 
a decisão final do STF seja fa-
vorável ao que já está regula-
mentado para não colocar o 
transportador em situação de 
insegurança jurídica, já que ele 
contrata esses profissionais 
respeitando a Lei. 

O Departamento Jurídico da en-
tidade também fica à disposi-
ção dos associados para sanar 
todas as possíveis dúvidas em 
relação a esse tema através do 
e-mail juridico@setcesp.org.br 
ou pelo (11) 2632-1005.  

Mais de 

470.000
instalações realizadas

e 

1,5 bilhão
veículos e carga 

 recuperados

R$

CARGA TELEMETRIA

FROTAS

MÓVEIS (ISCAS)

PARA VOCÊ E 
SUA FAMÍLIA

Uma empresa 
do grupo

Para mais informações sobre os produtos e serviços Pósitron, acesse:

www.positron.com.br

Sobre serviços de Rastreamento:
4020-3340 (para capitais e regiões metropolitanas)

0800 7703778 (para demais localidades)

ÚNICA EMPRESA DO SEGMENTO COM 
DESENVOLVIMENTO PRÓPRIO DESDE O 
HARDWARE, SOFTWARE, FIRMWARE ATÉ A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO.
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Abordar coletivamente as 
principais questões que 

norteiam o dia a dia das em-
presas de transporte aduaneiro 
como greves da Receita Fede-
ral, problemas burocráticos e 
de infraestrutura é o principal 
objetivo da Diretoria de Espe-
cialidade de Transporte Adua-
neiro do SETCESP. 

Entre as principais pautas dis-
cutidas nas reuniões, que acon-
tecem mensalmente na sede da 
entidade, os problemas causa-
dos pelos períodos de greve na 
Receita Federal sempre ganham 
destaque, garante o diretor de 
especialidade aduaneira do 
SETCESP, Paulo Scremin. “Pelo 
menos nos últimos 15 anos nós 
temos enfrentado sistematica-
mente greves na Receita Fede-
ral, com isso a Receita não libera 
as cargas regularmente todos 
os dias, o que tem causado um 
prejuízo não só financeiro, mas 
também emocional e físico, já 
que todos ficam na expectativa 
da liberação da carga, o que de-
sencadeia outras coisas, como a 

Discutir e definir coletivamente ações para combater os principais 
gargalos do transporte aduaneiro são os principais objetivos dessa 

Diretoria de Especialidade do SETCESP

dificuldade de adequar a jornada 
de trabalho dos nossos motoris-
tas”, explica Paulo. 

Neste sentido, o SETCESP tem 
procurado negociar com a Re-
ceita Federal o retorno ao traba-
lho ou pelo menos a liberação 
das cargas mais urgentes, crian-
do um canal de diálogo com os 
órgãos públicos para tentar mi-
nimizar os transtornos e prejuí-
zos de seus associados. 

Outra grande dificuldade do seg-
mento é a infraestrutura já que 
os aeroportos e portos de São 
Paulo não possuem as condi-
ções necessárias para atender 
as demandas do transporte. 
Paulo ainda comenta a defasa-
gem dos portos e a importância 
do Rodoanel, que ainda não está 
pronto, mas que garantiria agili-
dade interligando aeroportos. 

“Esses são assuntos de difí-
cil solução, por isso nós temos 
uma série de atitudes para tentar 
minimizar os impactos dessas 
questões. Recentemente nos 
reunimos com alguns terminais 

de carga da zona secundária e 
também tivemos uma reunião 
com a COANA em Brasília”, des-
taca Scremin. 

Na reunião na COANA - Co-
ordenação Geral de Adminis-
tração Aduaneira juntamente 
com a ABCLIA - Associação 
Brasileira dos Centros Logís-
ticos e Industriais Aduaneiros 
foram discutidos vários temas 
como o Portal Único de Comér-
cio Exterior, alterações para 
melhorias no trânsito aduanei-
ro, lacre eletrônico e o projeto 
“despacho sobre águas” que 
visa agilizar e diminuir o custo 
Brasil no comércio exterior. “É 
muito importante que os em-
presários participem das reu-
niões no SETCESP. Precisamos 
nos unir e usar a força da enti-
dade para nos representar nes-
tas causas, esse é o caminho”, 
finaliza Paulo.

Para participar das reuniões da 
Diretoria consulte a agenda no 
site ou entre em contato com 
comissoes@setcesp.org.br ou 
pelo (11) 2632-1036.  

DIRETORIA DE ESPECIALIDADE

SEM FRONTEIRAS



32 ABR - MAI 2018  |  Revista SETCESP

COMJOVEM

REUNIÃO JANEIRO
No dia 23 de janeiro a COMJOVEM SP realizou a primeira reunião de 2018, os integrantes da Comissão 
assistiram a palestra “O Poder da Inteligência Emocional para a Gestão de Pessoas” com Carlos Serpeloni. 
O conteúdo da reunião foi voltado para a formação de bons líderes dentro das empresas. 

VISITA TÉCNICA MAN 
No dia 23 de fevereiro, os representantes da COMJOVEM SP, Roberto Piza e Giuliano Paulo Reali visitaram, 
a convite da COMJOVEM do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a fábrica de caminhões da MAN/VW em 
Resende RJ. Durante o encontro, os empresários conheceram a moderna linha de montagem de todos 
os modelos de caminhões MAN e VW, a nova linha de caminhões VW Leves Delivery e a área de testes e 
aprovação final do produto. “Tivemos a oportunidade de testar alguns dos principais modelos da MAN e VW 
além de poder dirigir a linha Leve Delivery e os caminhões com os novos câmbios semiautomáticos que 
acreditamos ser uma tendência e exigência dos frotistas da marca”, afirmou Giuliano.  

REUNIÃO MARÇO 
A COMJOVEM SP discutiu em sua reunião mensal o conteúdo de duas palestras. A primeira, "Pesquisa 
Defasagem do TRC" apresentada pelo o engenheiro e assessor técnico da NTC&Logística, Lauro Valdívia, e 
a segunda com Marcelo Rodrigues, coordenador do Instituto COMJOVEM de Desenvolvimento Mercadoló-
gico, que apresentou a "Ferramenta para Cálculo de Frete” desenvolvida pelo Instituto.

Passando o bastão. Durante a reunião, o presidente do SETCESP, Tayguara Helou, deu as boas-vindas ao novo 
coordenador da COMJOVEM SP, Antonio Santana Neto, que assumiu o cargo no lugar de Barbara Calderani.  

JANEIRO/MARÇO

SÃO PAULO

“Estou muito orgulhoso 
em assumir esta 
comissão e espero 
dar continuidade aos 
resultados obtidos 
pela Barbara e agregar 
ainda mais novidades e 
informações ao grupo” 
Antonio Santana Neto.

“A minha empresa está 
passando por grandes 
mudanças e, por isso, 

preciso estar mais presente 
no dia a dia da operação, 

porém continuarei 
participando de algumas 
ações da COMJOVEM SP  

e do SETCESP”,   
Barbara Calderani.
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"Você vai ficar obsoleto”. É com 
esta afirmação que Maurício 
Benvenitti inicia seu livro In-
cansáveis (2016). Esta frase 
e todo o livro me deixou muito 
intrigado. Avançava na leitura e 
pensava “como posso ficar ob-
soleto se estudo tanto, se me 
sinto tão atualizado, se busco 
conhecer tanta coisa, isso não 
vai acontecer comigo”. Quan-
do finalizei, fiquei aliviado ao 
entender a mensagem e que 
tenho uma chance de não ficar 
obsoleto. Sim, uma única chan-
ce, que é pensar nos negócios 
de forma totalmente diferente 
do que o mercado está acostu-
mado a pensar.

PENSAMENTO EXPONENCIAL
O pensamento exponencial é 
um mindset que os empreen-
dedores de sucesso têm e que 
explica como suas soluções 
impactam os mercados de ma-
neira tão rápida. Um exemplo: o 
pensamento linear (tradicional) 
diz que devemos dar os passos 
1, 2, 3, 4, 5 ... até chegarmos no 
100. O pensamento exponencial 
diz que devemos dar os passos 
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, opa, 

por Anírio Neto*

COMO A NOVA 
ECONOMIA IMPACTA  
OS NEGÓCIOS

passei do 100 em muito me-
nos tempo. Claro que não é fácil 
transformar isso em negócios. 
Mas quanto mais se busca este 
tipo de mentalidade mais rápido 
se chega ao sucesso ou ao fra-
casso (sim, se é para fracassar 
que seja rápido também). Esse 
tipo de pensamento leva a em-
presa para uma busca frenética 
sobre 4Ds que ajudam a ex-
plicar os impactos: Disrupção, 
Desmaterializar, Desmonetizar 
e Democratizar. Esses são al-
guns dos motivos para empre-
sas novas (startups) nascerem 
hoje e depois de alguns meses 
valerem milhões.

TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS
Uma recomendação que faço a 
todos que se preocupam com 
a continuidade de seus negó-
cios é pelo menos acompanhar 
as principais tecnologias dis-
ruptivas (que causam mudan-
ças profundas) que atualmen-
te são: mobilidade autônoma, 
impressão 3D, realidade vir-
tual e aumentada, blockchain, 
inteligência artificial, drones, 
bigdata, healthtechs, fintechs, 
robótica, internet das coisas, 

energia limpa. Estas tecnolo-
gias já estão no dia a dia dos 
seus negócios ou estão che-
gando, então, conhecê-las 
será vital para você tomar as 
melhores decisões. Achar que 
tudo isso está longe ou que é 
coisa de americano  é um erro.

MOBILIDADE AUTÔNOMA
A Otto instala o kit de automa-
ção em caminhões em 2 horas 
e já funciona como uma em-
presa de transporte de cargas, 
deixando que seu motorista 
descanse no banco traseiro 
para assumir a direção apenas 
em áreas urbanas. Pense no 
impacto que um veículo autô-
nomo de qualquer porte trará 
para a sociedade. As indústrias 
de seguros, estacionamentos, 
segurança e até os governos 
precisarão se adaptar, pois 
mudaremos nosso relaciona-
mento com o veículo. Inclusi-
ve, guarde este termo: car as a 
service, carro como um serviço. 
Não vamos mais comprar car-
ros, vamos usá-los. Como não 
terá motorista será um serviço 
mais barato que o Uber. Faça 
um exercício mental e veja que 

Conexão é o que temos de mais forte
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isso também pode se aplicar a 
caminhões e veículos de entre-
gas urbanas.

IMPRESSÃO 3D
A HP tem engenheiros tra-
balhando para “construir um 
mundo sem inventário”, o foco 
é revolucionar o processo ma-
nufatureiro com as tecnologias 
de impressoras 3D. Máquinas, 
pessoas, processos e espaços 
estão ficando obsoletos dentro 
das indústrias que estão olhan-
do para as opções de “impres-
soras” da HP para fazer tudo a 
partir de um projeto digital. Isso 
vai permitir que um dia (e será 
logo) a indústria imprima pro-
dutos dentro da transportadora 
mais próxima do consumidor, 
assim a entrega será mais rá-
pida. Não pense que precisarão 
de muitas máquinas, apenas 
uma impressora 3D é capaz de 
imprimir centenas tipos de pro-
dutos diferentes, com diversos 
tipos de matéria prima, em di-
versas cores e tamanhos.

REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA
A Macy’s, lançou um App em 
que você pode andar virtual-
mente pela loja real e realizar 
compras. Sim, você “pega” uma 
peça, olha, vira, vê a etiqueta, 
conversa com o vendedor, co-
loca no seu carrinho e depois 
paga. A entrega real será feita 
em sua casa.

Um exemplo na logística: imagi-
ne que o motorista está na es-
trada e precisa de um apoio me-
cânico. Seu celular lhe mostrará 
todas as opções de apoio que ele 

tem mais próximo, assim ele faz 
uma “visita virtual” a todas lojas 
de autopeças, mecânicas, guin-
chos, postos de apoio, conversa 
com os atendentes e tem um 
atendimento virtual para saber 
qual das opções deve escolher.

BLOCKCHAIN
Milhares de novos tipos de re-
gistros são realizados no blo-
ckchain (não só bitcoins). Isso 
vai mexer com a vida dos car-
tórios. Sim, ao invés de registrar 
a venda de um imóvel no cartó-
rio, você vai fazer no blockchain, 
será mais simples, rápido, bara-
to, seguro e disponível a qual-
quer horário em qualquer lugar 
do mundo (lembre dos Ds).

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Os “chatbots” são robôs-
-softwares treinados para inter-
pretarem e responderem suas 
perguntas, você já usou e nem 
percebeu. Escolas de idiomas 
oferecem cursos para conver-
sação, então treinam seu inglês 
com um robô pelo seu celular.

Um exemplo na logística: a 
HongKong Air Cargo aplica uma 
modelagem de dados para tra-
tar toda carga recebida e des-
pachada de suas aeronaves. 
Seu sistema se baseia em um 
conjunto de regras e restrições 
e com o auxílio a IA. Assim, é o 
software que toma as decisões 
de como, quando e onde cada 
carga será trabalhada. O resul-
tado é uma otimização muito 
maior que as conquistas com 
sistemas anteriores.

LABORATÓRIO SETCESP  
DE INOVAÇÃO

No Lab recebemos inovações 
diariamente. Temos mais de 
20 startups acolhidas, atuantes 
e oferecendo soluções para as 
diversas áreas do TRC. Com o 
objetivo de “ser o departamento 
de inovação do transportador”, 
o Lab é a melhor ferramenta 
para o transportador rodoviário 
de cargas acompanhar as novi-
dades e impactos que as novas 
tecnologias estão gerando para 
os negócios. Venha conhecer o 
Laboratório.  

"O Laboratório é a 
melhor ferramenta 

para o transportador 
acompanhar 

as novidades e 
impactos das  

novas tecnologias"

Um exemplo na logística: o 
blockchain apoiará os trans-
portadores nas formalizações 
que o mercado exige, com 
clientes, fornecedores, gover-
nos, funcionários e na gestão 
de seus processos. Ainda é 
algo muito novo e pouco ex-
plorado por aqui, mas continue 
acompanhando, o blockchain 
vai impactar o seu negócio.

Saiba mais em  
ticketlog.com.br

ou pelo telefone 
4002.4099* /company/ticket-log/ticketlog
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D ebater as principais difi-
culdades que o setor de 

transporte rodoviário de cargas 
enfrenta em relação a compo-
sição tarifária de suas opera-
ções foi o objetivo da Conferên-
cia SETCESP: Tarifas de Frete, 
evento que reuniu no dia 22 de 
fevereiro, na sede da entidade 
em São Paulo, mais de 100 em-

A HORA DA RETOMADA
SETCESP promove importante debate sobre a composição tarifária 
do setor; defasagem na cobrança do frete, ferramenta para cálculo 

correto de tarifas e os impactos da nova política de preços da 
Petrobras sobre o diesel também são discutidos

EVENTOS

presários do Transporte Rodo-
viário de Cargas. 

A primeira palestra do encon-
tro foi ministrada pelo enge-
nheiro e assessor técnico da 
NTC&Logística (Associação Na-
cional do Transporte de Cargas 
e Logística), Lauro Valdívia, que 
apresentou a Pesquisa de Mer-
cado realizada pela entidade, em 

parceria com a ANTT (Agência 
Nacional de Transportes Terres-
tres), que foi divulgada no CONET 
(Conselho Nacional de Estudos 
em Transporte, Custos, Tari-
fas e Mercado) em Natal/RN e 
apontou a defasagem média de 
16,95% no valor do frete, sendo 
13,95% para a carga fracionada e 
20,60% para a carga lotação.

DEFASAGEM DO FRETE POR REGIÃO

RESUMO DA SITUAÇÃO ATUAL 

NORTE
-15,8%

CENTRO-OESTE
-15,8%

NORDESTE
-20,1%

SUDESTE
-17,3%

SUL
-19,5%

Jan-16 Ago-16 Jan-17 Ago-17 Jan-18

Afirmaram que estão pior que antes 71% 74% 82% 62% 52%

Não aumentaram ou deram desconto no frete 64% 81% 90% 91% 82%

Recebem abaixo do custo (NTC) 67% 71% 72% 79% 67%

Tiveram diminuição no faturamento 76% 77% 84% 71% 62%

Não recebem Frete Valor 31% 30% 69% 70% 70%

Não recebem GRIS 45% 67% 79% 80% 79%

Prazo médio de recebimento do frete 34,3 dias 35,4 dias 25,9 dias 26,7 dias 25,9 dias

Tem frete a receber em atraso 84% 86,3% 44,2% 54,7% 52,4%

Valor médio do frete em atraso 13% 13,3% 14,9% 14,3% 7,7%

Tributos em atraso 48,5% 50,3% 48,3% 47,2% 46,3%

Existência de ações trabalhistas x 82,4% 36,4% 33% 29%

Possuem veículos parados 75,7% 65,4% 52,8% 38,7% 40,6%

Para Lauro, o setor já come-
çou a dar sinais de melhora 
no último semestre de 2017 e 
o ano de 2018 poderá ser ain-
da melhor. “Acredito que esse 
ano os transportadores irão 
conseguir repor parte do pre-
juízo sofrido nestes últimos 
anos de crise. Economistas 
conceituados estão projetando 
um PIB muito bom de até 3%, 
agora os empresários preci-

sam entender a importância do 
cálculo dos componentes tari-
fários e ir para o mercado sem  
medo”, falou. 

A segunda palestra do evento foi 
ministrada por Marcelo Rodri-
gues, Coordenador do Instituto 
COMJOVEM de Desenvolvimen-
to Mercadológico, que apresen-
tou uma "Ferramenta para Cál-
culo de Custos” desenvolvida 

pelo Instituto para auxiliar os 
transportadores a compor cor-
retamente o preço do seu frete. 

Segundo Marcelo, o objetivo do 
Instituto é fornecer ferramen-
tas para que os empresários 
do Brasil inteiro possam ir para 
o mercado com um discurso 
alinhado defendendo condi-
ções justas para o preço do 
seu frete.   

A pesquisa, que contou com a 
participação de 2.550 empresá-
rios, também revelou o desem-
penho das transportadoras em 
2017 e registrou que 62,0% tive-
ram queda no faturamento, que 
o valor do frete caiu em média 
2,6% e que 47,6% das empresas 
diminuíram de tamanho.
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“O simulador engloba todos os 
custos do veículo e do moto-
rista, o transportador só preci-
sa inserir no aplicativo os da-
dos da oferta de frete e assim 
terá os parâmetros de custo 
da NTC&Logística e através  
dessa simulação poderá sa-
ber se esse frete é interessante 
para a sua transportadora ou 
não”, explicou.

O presidente do SETCESP, 
Tayguara Helou, apresentou 

Faça o download do 
Simulador de Frete 
Rápido desenvolvido  
pelo Instituto COMJOVEM 
de Desenvolvimento 
Mercadológico. 

Confira aqui todas  
as apresentações  
do evento na íntegra

IMPACTO DO AUMENTO DO COMBUSTÍVEL

a última palestra do evento e 
explicou didaticamente o siste-
ma de composição correto do 
frete, separando o que é tarifa 
(as quais são essenciais, não 
cabendo isenções), generalida-
des e serviços adicionais, que 
devem ser cobrados somen-
te para determinadas situa- 
ções, e, também, demonstrou  
os impactos da nova política 
de preços da Petrobras sobre 
o Diesel.

Nova política de preços a partir de 30/06/2017. Apuração de julho a dezembro/17.

50 anúncios 
de redução

70 anúncios 
de aumento

2,00
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1,70 1,70
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3,50
4,00
4,50
5,00

Aumento Acumulado
31,05%

%

O SETCESP vem acompanhando de perto essas variações no preço do combustível e o setor de Economia e 
Estatística da entidade está à disposição de todos os associados para esclarecer dúvidas sobre a composição 
desses valores e o impacto dos mesmos no valor do frete. 

Entre em contato pelo e-mail economia@setcesp.org.br ou pelo (11) 2635-1023.

Tayguara também reforçou 
a retomada do mercado em 
2017 e as expectativas posi-
tivas para o crescimento do 
setor este ano. “Eu defendo 
que em 2018 o foco do setor 

tem que ser na rentabilidade e 
o transportador associado ao 
SETCESP tem que ser, daqui 
para frente, empresário mais 
rentável porque é somente 
através do lucro que as em-

presas conseguem investir 
em suas estruturas e em seus 
colaboradores. Este é o mo-
mento ideal para praticarmos  
tarifas justas”, ressaltou Tay-
guara Helou. 

Finalizando o encontro, foi reali-
zado um debate com os partici-
pantes do evento sobre os temas 
apresentados. Foram convida-
dos para compor a mesa, além 
dos palestrantes, os empresá-
rios André Rossetti, diretor pre-
sidente da RG LOG, Elisberto 
Salmistraro, diretor presidente 
da Transportadora Floresta e 
João Jorge, diretor presidente 
da Vitlog Transportes. 

Para André Rossetti conhecer a 
fundo a operação da empresa é 
fundamental para a composi-
ção do frete. “É necessário fazer 
uma introspecção nas nossas 
empresas para conhecer efe-
tivamente todos os custos e, a 
partir daí, aproveitar o momento 
de crescimento do Brasil e bus-
car o lucro e o desenvolvimento 
do setor ”, comentou.

“Na minha opinião, a composi-
ção do frete é um assunto de 
extrema urgência e gravidade 
que precisa ser discutido, nós 
estamos vindo de quatro anos 
muito difíceis com defasagem 

em nossas operações e perda 
de clientes. Agora que obser-
vamos essa situação de reto-
mada, recuperar as tarifas é o 
mínimo que devemos fazer. O 
meu alerta é para que os em-
presários não tenham medo 
de visitar os clientes e buscar 
novas negociações”, destacou 
Elisberto Salmistraro. 

cumprir com os compromissos 
firmados. Precisamos buscar 
a rentabilidade, não temos que 
ter vergonha de dizer que esta-
mos lucrando, renovando frota, 
capacitando colaboradores e 
buscando tecnologia para me-
lhorar a nossa operação. Nós 
temos que buscar melhorar 
cada vez mais”, finaliza. 

“O SETCESP vem inovando a 
cada dia e esse encontro é exa-
tamente uma dessas inovações. 
O conceito desse evento é trazer 
para os transportadores e ao 
mercado da nossa região tudo 
aquilo que foi discutido no últi-
mo CONET e dar subsídio para 
os empresários irem ao merca-
do com melhores argumentos 
e ferramentas para buscar a lu-
cratividade das suas empresas”, 
reforçou Tayguara em seu dis-
curso de encerramento.  

"O SETCESP vem 
inovando a cada 

dia e esse encontro 
é exatamente uma 
dessas inovações"

João Jorge também desta-
cou a retomada do setor. “Se 
o mercado está crescendo nós 
temos que ter fôlego para po-
der suportar essa demanda e 
se não cobrarmos o frete ade-
quadamente não conseguire-
mos atender a todos, vamos 
encher a empresa de carga, 
mas não teremos condições de 
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REUNIÃO ADUANEIRA

Durante a reunião da Diretoria de Especialidade de Transpor-
te Aduaneiro, que aconteceu no dia 7 de fevereiro, o grupo 
discutiu sobre a morosidade no porto de Santos e nos aero-
portos de Guarulhos e Viracopos, sendo os locais, os maio-
res recebedores de mercadorias da América Latina. Os atra-
sos para carga e descarga afetam a eficiência no transporte 
e causam gastos desnecessários com os veículos parados. 

JANEIRO/MARÇO

CONQUISTA 

Após produtiva negociação com o Poder Público Municipal, o SETCESP, em conjunto com a 
ABTLP - Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos, conseguiu re-
dução de mais de 70% no custo para obtenção do PAE – Plano de Atendimento a Emergência, o 
que vai impactar em menor custo no transporte de produtos perigosos na cidade de São Paulo.  
Os novos preços públicos foram divulgados no Diário Oficial do Município do dia 02.03.2018 no 
Decreto nº 58.109. 

O presidente do SETCESP, Tayguara Helou, registra que a nova política de preços públicos para o 
transporte de produtos perigosos se adequa à realidade financeira do setor e com o trabalho de 
sua gestão que tem como foco a diminuição de custo na atividade empresarial. 

Para informações ou dúvidas, entre em contato com o Departamento Jurídico do SETCESP pelo 
juridico@setcesp.org.br ou pelo (11) 2632-1005 | (11) 2632.1038. 

INOVAÇÃO NO SETCESP

No dia 7 de março, a Diretoria Técnica de T.I. 
realizou reunião para apresentar os serviços 
do Laboratório SETCESP de Inovação e con-
tou com a apresentação de Manuel Landeiro, 
superintendente de T.I. e Inovação na Patrus 
Transportes Urgentes. A palestra mostrou 
como a transportadora encarou o desafio de 
inovar no TRC e os principais pilares desse 
processo: redução de custos, aumento do ní-
vel de serviços e da produtividade. 

Após as apresentações, os convidados tive-
ram a oportunidade de conhecer as soluções 
das startups que compõem o Laboratório.

LIVRO SETCESP - 80 ANOS

O livro ‘SETCESP – 80 
Anos Transportando o 
Futuro’, lançado em abril 
de 2017, agora tem sua 
versão digital disponível 
para download. O livro 
que conta a história do 
SETCESP, maior sindica-
to patronal do setor de 
transporte rodoviário de 
cargas da América Lati-
na, relata as oito décadas  
de conquistas da entidade 
no TRC. 

CÂMARA TEMÁTICA DE CARGAS

Nos dias 10 de janeiro e 20 de feverei-
ro, aconteceram as reuniões da Câmara 
Temática de Cargas do Governo do Es-
tado de São Paulo. Representantes do 
SETCESP participaram das reuniões que 
tiveram como tema a padronização do 
VUC e o monitoramento do fluxo de ca-
minhões na grande São Paulo.

82 ANOS DO SETCESP

Durante o almoço da Diretoria Plena do SETCESP, no dia 
23 de janeiro, a entidade comemorou seu aniversário de 82 
anos. O presidente, Tayguara Helou, os ex-presidentes, Ma-
noel Sousa Lima Jr. e Urubatan Helou, e a cantora Sula Mi-
randa, cortaram o bolo da comemoração.

VALORES RNTRC

As taxas do Registro Nacional do Trans-
portador Rodoviário de Carga sofreram 
reajuste, mas os associados ao SETCESP 
permanecem com a taxa anterior, sendo 
R$ 116,00 (veículo automotor) e R$ 91,00 
(implementos). A entidade também ofere-
ce dois postos de atendimento da ANTT 
para processos no RNTRC, nas cidades 
de São Paulo e Jundiaí. 

RECURSOS HUMANOS

Com a palestra "Informação não é treina-
mento: como capacitar trabalhadores da 
base da pirâmide?" de Gladys Mariotto, a 
reunião da Diretoria Técnica de Recursos 
Humanos aconteceu no dia 8 de fevereiro 
na sede do SETCESP.

ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO

No dia 21 de fevereiro a Diretoria de Abastecimento e 
Distribuição realizou reunião em conjunto com o Insti-
tuto Paulista do Transporte de Carga para analisar os 
resultados da pesquisa 'Índice de Eficiência do Recebi-
mento - Shoppings' realizada pelo IPTC.

Baixe aqui o 
livro de 80 anos
do SETCESP
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por Thiago Budni*

GESTÃO DA CADEIA 
LOGÍSTICA VERDE

Este artigo é sobre a gestão da 
cadeia logística verde, ou seja, 
como envolver seus fornecedo-
res no tema da sustentabilidade 
e na sua estratégia sustentável. 

Começaremos com a questão: 
por que sustentabilidade na 
gestão da cadeia logística?

A resposta básica é que todos 
dependemos, em algum nível, 
dos nossos fornecedores com 
grande frequência e em gran-
de medida, chegando até 60% a 
80% do valor do nosso produto 
ou serviço final. E não é apenas 
o valor expresso em dinheiro, 
mas também o desempenho 
ambiental e sustentável. Outro 
motivo é que muitos deles ain-
da não têm um programa am-
biental ou sustentável de verda-
de. Não é apenas uma questão 
de ter ou não, mas também de 
equilíbrio e compatibilidade.

São diferentes tipos de fornece-
dores. Então, o que você precisa 
trabalhar com os seus é o vo-
lume de providências que eles 
precisam tomar dependendo da 
situação. Existem fornecedores 
que são apenas distribuidores 

de componentes e existem os 
prestadores de serviços. Uma 
empresa "X" presta serviços 
para você. Se você não estiver 
satisfeito com essa empresa 
"X", pode procurar outra empre-
sa "Y". Trocar de prestador de 
serviços é simples.

Mas essa ação é diferente 
para fornecedores secundá-
rios, aqueles que têm ativi-
dades dentro da sua própria 
operação (como gestão de 
projetos, engenharia de produ-
tos e produção), porque o que 
eles fornecem dificulta a sua 
substituição repentina. 

Por isso, as ações vão depender 
do tipo de fornecedor e do que 
eles são capazes de adminis-
trar e compreender. Mas, quais 
são os três tipos de ações de 
fornecedores?

Defensivas aquelas que devem 
ser bastante verificadas e co-
bradas. Incluí uma em específi-
co, que são as questões traba-
lhistas e sociais, mas também 
deve-se avaliar se existe um 
sistema de gestão ambiental e 
os fornecedores devem cumprir 

no mínimo as regras obrigató-
rias (legislação governamental, 
diretrizes da empresa).

Ações voltadas ao custo nes-
te caso o foco é a redução de 
insumos, como o uso de utili-
tários, energia, água. Uso de 
materiais básicos, o que se 
conecta a redução de resíduos. 
Materiais auxiliares, emissões 
e poluição.

Ações proativas que devem ser 
preferíveis, como por exemplo, 
seu fornecedor permite a me-
lhora do seu desempenho am-
biental ou sustentável.

Como inserir a sustentabilida-
de na cadeia logística?

É fácil e ao mesmo tempo um 
problema. A parte fácil é manter 
um canal de comunicação. Ou 
seja, se é o departamento de 
compras é quem gerencia as 
relações com os fornecedores, 
então, esse mesmo canal deve 
ser usado para tratar de ques-
tões sustentáveis também.

Do outro lado, ao abordar o 
tema sustentabilidade com um 
fornecedor, geralmente existe 
medo. A impressão dele é que 

esse é outro artifício de um 
cliente para baixar os preços. 
Por isso, proponho: 

• Uma reunião separada, com 
o pessoal de compras, ape-
nas com itens sustentáveis 
na pauta. O objetivo aqui é re-
solver/administrar os receios 
sobre o tema. 

• Integrar os itens de sustenta-
bilidade, uma vez que estejam 
amadurecidos, e superado o 
medo inicial, nas reuniões e 
pacotes normais da cadeia 
logística.

E, obviamente, a condição para 
o sucesso é arrumar a casa 
antes porque os fornecedo-
res mais inteligentes podem 
dizer: “Tudo isso é ótimo, 
posso visitar a sua em-
presa para ver como a 
sustentabilidade é ope-
rada na prática? ”. Se 
você não tiver nada a 
oferecer, a mostrar ou 
a dizer, então, é obvio 
que todo o seu progra-
ma acabará resultando 
negativamente.

Avaliação do desempenho 
sustentável dos fornecedores.

O objetivo dessa avaliação é, 
obviamente, obter melhorias no 
desempenho do fornecedor e 
também, como base para essa 
melhoria, demonstrar e dei-
xar claro para ele e para você 
mesmo, que algo pode ser fei-
to. Nesta parte apresento uma 
revisão de um método geral de 

julgar o desempenho sustentá-
vel dos fornecedores. E isso re-
mete a alguns elementos.

O primeiro é organização e 
planejamento. Caso você note 
algo estranho nas informações 
enviadas a você por algum de 
seus fornecedores, isso pode 
apontar para uma carência 
de controle. Caso você obte-
nha respostas com resultados 
realistas de um ou mais for-
necedores, significa que existe 
potencial para parcerias e me-
lhorias em conjunto.

Outro ponto é que deve haver 
um foco na questão da sus-
tentabilidade, e deve haver uma 
resposta para as perguntas: 
“Qual é o plano? O que vocês 
pretendem fazer? ”. Outra per-
gunta importante é: “Como 
você monitora o progresso? 
Tem números? ”. 

Verifique a organização dos 
processos operacionais do 
fornecedor. Em um ambien-
te desorganizado é altamente 
improvável que você obtenha 
resultados excelentes. Avalie a 
redução de carga ambiental do 
fornecedor que é, nesses casos, 
equivalente a redução de custo, 
menor uso de utilitários, quan-

tidade de resíduos e rejeitos, 
questões de acondiciona-

mento e facilidade para o 
usuário.

Bons fornecedores 
apresentam elemen-
tos de proatividade. O 
fornecedor treina seus 
funcionários? Investe 

em tecnologia? Relações 
com fornecedores não 

são apenas sobre dinheiro 
e preço de custo. Confiança 

é importante, e se eles confiam 
em você, podem ajudá-lo muito. 

Conclusão: Existem muitas 
oportunidades, tanto para co-
operação, quanto para o bene-
fício mútuo. Os fornecedores 
não são e nunca serão perfeitos, 
mas podem ser muito úteis na 
realização da sua estratégia de 
sustentabilidade.  

* Thiago Budni, da Rodoeng Transportes, é Diretor da Especialidade de Meio Ambiente e Transporte de Produtos Perigosos do 
SETCESP desde 2013 e da Especialidade de Transporte de Resíduos desde 2017. Também foi coordenador da COMVERDE - 
Comissão de Estudos em Meio Ambiente e Transportes da entidade em 2011 e 2012.

Visite os seus fornecedores 
para conhecê-los em um con-
texto mais amplo. Qual o des-
tino dos rejeitos? Como lidam 
com resíduos? Siga o caminho 
dos rejeitos e dos resíduos e 
veja o que está acontecendo. 
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R$ 8,2 BI DE INVESTIMENTO 
As 22 concessionárias de rodovias 
do Estado de São Paulo vão inves-
tir, juntas, R$ 8,23 bilhões em 2018, 
segundo a Artesp (Agência Paulis-
ta de Transporte). Desse montan-
te, cerca de R$ 2,99 bilhões serão 
destinados a grandes obras como 
duplicações, afirma Giovanni Pen-
gue Filho, diretor-geral da entidade. 
O restante refere-se a gastos como 
manutenção de estradas e tecnolo-
gia. É possível que o valor dos apor-
tes supere as estimativas, segundo 
o executivo. 

AGRONEGÓCIO 
No ano de 2017 o agronegócio foi protagonista 
na recuperação econômica do Brasil, com gran-
de participação no PIB, geração de empregos e 
bons resultados na exportação e, em 2018, o 
objetivo é intensificar esses ganhos. Com foco 
nas melhoras em setores como logística e in-
fraestrutura, imagem e manutenção da credi-
bilidade do produto brasileiro além de novos 
acordos comerciais com outros países estão na 
pauta da Confederação Nacional da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) para 2018.  

RODOANEL GANHARÁ POSTOS DE SERVIÇOS
Notícia boa para quem trafega diariamente pelo 
Rodoanel Mário Covas: postos de serviços, in-
cluindo área de descanso para caminhoneiros, 
serão instalados em cada trecho do anel viário 
(Leste, Oeste, Sul e Norte). Apresentado por re-
presentantes da Artesp (Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo) durante audiência públi-
ca, na sede do DER (Departamento de Estradas 
de Rodagem), o projeto deve ser efetivado nos 
próximos meses com a abertura da concorrência 
pública que irá selecionar a empresa responsável 
pela instalação dos postos de serviços. 

MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA
Para ampliar a segurança nas viagens 
pelas estradas de São Paulo, mais de 15 
mil quilômetros de rodovias são monito-
rados 24 horas por dia no Estado. Ao todo, 
a malha viária administrada pelo Depar-
tamento de Estradas de Rodagem possui 
cerca de 230 câmeras que transmitem in-
formações atualizadas, em média, a cada 
um minuto e meio para o sistema. Assim, 
é possível verificar ocorrências e prestar 
auxílio aos usuários, que contam com os 
serviços gratuitos oferecidos pela Central 
de Operações e Informações (COI), em 
caso de dúvidas ou emergências. 

SINALIZAÇÃO DAS RODOVIAS BRASILEIRAS 
A Pesquisa CNT de Rodovias divulgada no final de 
2017 mostra que a sinalização foi o aspecto que mais 
se deteriorou entre as rodovias federais e estaduais 
pavimentadas no Brasil. No ano passado, 59,2% dos 
mais de 105 mil km avaliados apresentaram proble-
mas nas placas e nas pinturas das faixas laterais e 
centrais – em 2016, o índice foi de 51,7%. Essas últi-
mas, inclusive, eram inexistentes em 21,4% dos tre-
chos, contrariando o CTB (Código de Trânsito Brasi-
leiro), que veda a disponibilização de rodovias para o 
tráfego antes de ser implantada toda a sinalização. 

/omnilinktecnologia /company/omnilinkbr

setcesp_04_2018_CURVA.indd   1 01/03/2018   13:18:11
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Com o objetivo de dar subsí-
dio e ferramentas suficien-

tes para que os empresários do 
transporte rodoviário de car-
gas possam planejar o futuro 
dos seus negócios buscando a 
rentabilidade é que o SETCESP 
promoveu, no dia 06 de março 
na sede da entidade, o evento 
‘Encontro SETCESP: Conjun-
tura Econômica’ que recebeu 
mais de 70 pessoas e contou 
com palestra do ex-presiden-
te do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, ex-ministro 
de Estado das Comunicações, 
CEO da Foton Aumark do Bra-
sil e colunista do jornal Valor 
Econômico e Rádio Bandnews 
FM, Dr. Luiz Carlos Mendonça 
de Barros. 

Para o presidente do SETCESP, 
Tayguara Helou, o evento trou-
xe uma visão importante so-
bre o que acontecerá com a 
economia e também, de forma 
bastante conservadora, mos-
trou quais são as dificuldades 
e os problemas atuais. “Através 
desse encontro foi possível de-
monstrar para as empresas e 
empresários quais oportunida-
des estarão disponíveis para o 
setor no mercado e no Brasil”, 
afirmou Tayguara.

CENÁRIO PROMISSOR 
SETCESP promove encontro para debater a conjuntura econômica 

do mercado e do Brasil; Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros faz 
projeção de recuperação da economia na qual o PIB pode chegar 

a 4% no terceiro trimestre de 2018

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA
Em sua palestra, o Dr. Luiz Car-
los Mendonça de Barros desta-
cou a retomada econômica e 
do mercado prevista para o ano 
de 2018. Segundo dados de sua 
apresentação a recuperação 
da economia foi potencializada 
no último trimestre de 2017 no 
qual a demanda começou a re-
gistrar índices positivos.

“Todos os indicadores apontam 
a recuperação da nossa econo-
mia, a minha previsão é que o 
PIB chegue a crescer 4% no ter-
ceiro trimestre desse ano. O se-
gundo semestre de 2018 será o 
momento para os empresários 
arrumarem as suas margens de 
lucro”, analisou Barros.

Para o ex-presidente do 
BNDES, outro ponto muito im-
portante é a volta do consumo 
familiar, conforme ilustrado a 
seguir, já que esse setor repre-
senta 65% do PIB – Produto In-
terno Bruto Brasileiro.

IV Trim 2017 2017

PIB 2,12% 0,99%

1. Contribuição Externa 0,16 p.p. de PIB 0,04 p.p. de PIB

2. Contribuição Absorção Interna 1,96 p.p. de PIB 0,95 p.p. de PIB

  2.1. Demanda Interna Final
    2.1.1. Consumo Famílias
    2.1.2. Consumo Governo
    2.1.3. Formação Bruta Capital Fixo

2,21%
2,62%
-0,38%
3,77%

0,20%
0,96%
0,56%
-1,84%

  2.2. Contribuição Variação Estoques -0,25 p.p. de PIB 0,74 p.p. de PIB

“Essa recuperação não é homo-
gênea, alguns setores já come-
çam o ano com a necessidade 
de investimento, outros setores 
estarão refletindo uma deman-
da menor, mas o importante é 
que a retomada da economia 
se consolidou. Acredito que ha-
verá uma recuperação dos ne-
gócios aos níveis anteriores à 
crise”, reforçou Barros.  

"Previsão é que o PIB 
chegue a crescer 4% 
no terceiro trimestre 

desse ano"

PIB: O lado da Demanda

Variação em relação  
a igual período do ano anterior
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VARIAÇÃO TRIMESTRAL PIB

PIB – Produto Interno Bruto
Consumo Familiar 
Formação Bruta de Capital Fixo

“Está claro que o Brasil nunca 
experimentou uma conjuntu-
ra de indicadores econômicos 
tão positivos com a indústria e 
o consumo familiar crescendo 
e as taxas de juros e inflação 
baixando. É óbvio que agora é 
a hora das empresas de trans-
porte adequarem a sua infraes-
trutura e, acima de tudo, leva-
rem um novo sistema tarifário 
para o mercado e assim renta-
bilizarem as suas operações”, 
falou Tayguara.

Tayguara também fez suas 
considerações sobre a palestra 
de Barros levando em conside-
ração o cenário econômico do 
TRC. “Com uma visão bastan-
te geral da economia eu quero 
traçar algumas reflexões es-
pecíficas para setor de trans-
porte rodoviário de cargas. 
O que movimenta os nossos 

negócios? Produção e consu-
mo, certo?! Esses são os dois 
grandes pilares, com essas 
duas atividades funcionando 
obviamente que a necessida-
de e a demanda por transporte 
aumentam”, ponderou. 

“Esse é o momento adequa-
do, levando em consideração 
os indicadores expostos, para 
que as empresas pensem em 
um posicionamento mais ade-
quado para o seu sistema ta-
rifário que foi muito defasado 
com o agravamento da crise 
econômica e também com os  
problemas de imprudência do 
próprio governo federal que 
estimulou a compra de cami-
nhões através de subsídios 
artificiais como o Procami-
nhoneiro e PSI - Programa de 
Sustentação do Investimento”, 
concluiu. 

CONTEXTO POLÍTICO
A situação política também foi 
um ponto bastante abordado no 
evento, visto que 2018 é ano de 
eleições. “Eu acredito que essa 
será uma eleição normal, sem 
nenhuma grande mudança em 
relação ao padrão anterior, ou 
seja, vão ser políticos e partidos 
tradicionais brigando entre a es-
querda e a direita. Essa é a pola-
rização estrutural das eleições e 
da política no Brasil”, comentou 
Luiz Carlos. “Se o Brasil conse-
guir fazer uma boa eleição esse 
ano todos esses índices e proje-
ções serão ainda mais potencia-
lizados, vamos esperar que isso 
aconteça”, finalizou Tayguara.   

Baixe aqui a 
apresentação do 
evento na íntegra. 
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por Fernando Zingler*

O VUC E A  
MOBILIDADE  
URBANA

A preocupação crescente do 
poder público com o as-

sunto de mobilidade urbana 
e o trânsito de veículos nas 
regiões metropolitanas criou 
uma série de restrições nas 
últimas décadas aos veículos 
de cargas, sem a preocupação 
efetiva da garantia do abaste-
cimento dos pontos comer-
ciais vitais para a economia 
urbana. Dentre as restrições 
adotadas, a proibição de veícu-
los pesados adentrarem áreas 
centrais de municípios criou 
uma cultura de veículos meno-
res responsáveis por realiza-
rem as entregas nestas regiões 
densamente povoadas. Com 
isso, não apenas o abasteci-
mento urbano foi afetado no 
transporte entre atacadistas e 
varejistas, mas também a rela-
ção de produtores com forne-
cedores de matérias-primas, 
uma vez que o uso de grandes 
estoques é cada vez menor por 
parte das empresas e a cultura 
just-in-time mostrou-se mais 
adequada à estas operações, 
criando uma nova dinâmica 
e uma nova demanda por um 

veículo que se adeque à estas 
circunstâncias.

Com isto, São Paulo criou o Ve-
ículo Urbano de Cargas, o VUC. 
Este veículo, concebido e proje-
tado para atender às vias urba-
nas do maior município do país 
em termos de população, virou 
sinônimo de eficiência e garan-
tia de entregas produtivas, pois 
é capaz de unir a produtividade 
de um veículo pesado com a fle-
xibilidade de um veículo peque-
no. Embora suas dimensões 
tenham variado nos últimos 
anos, sua função é transportar 
até 3,5 toneladas de carga em 
distâncias de até 100km, o que 
é ideal para as conglomerações 
de municípios existentes nas 
regiões metropolitanas. Porém, 
o conceito de VUC e sua no-
menclatura ainda não são reco-
nhecidos por todos os municí-
pios e muito menos existe uma 
padronização nacional que 
descreva veículos com estas 
características, o que dificulta 
a existência de uma padroniza-
ção de uma importância maior 
desses veículos na distribuição 
de cargas. 

De fato, hoje a principal concor-
rência enfrentada pelos VUCs é 
a de veículos utilitários – cami-
nhonetes e camionetas na sua 
definição oficial do RENAVAN 
– que por estarem livres de 
restrições que ainda recaem 
sobre o VUC acabam se tor-
nando as únicas opções viáveis 
aos transportadores. Além das 
características que populari-
zaram os veículos de carga de 
menor porte nos centros urba-
nos, o aumento expressivo do 
comércio eletrônico, exigindo 
condições de manobrabilidade 
de veículos para atingir áreas 
altamente residenciais, além 
da dificuldade de se consolidar 
cargas nesse modal, também 
pesaram muito na decisão de 
transportar cargas utilizando 
veículos além do VUC. Porém, 
estes veículos não conseguem 
atender demandas cadentes 
de indústrias, grandes varejos, 
e centros comerciais com alta 
rotatividade de mercadorias.

A grande vantagem do VUC 
sobre os veículos menores é a 
possibilidade de ser mais efi-
ciente no quilômetro rodado  
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Rodo Rede,
sua casa longe de casa!

Nos postos da Rodo Rede, o caminhoneiro encontra tudo 
o que precisa para reabastecer o combustível, recarregar 

as energias e seguir firme em sua viagem.

Rede exclusiva de 
postos

Marca reconhecida

Presença Nacional

Estrutura e ofertas 
diferenciadas

Infraestrutura 
completa

Gestão de Frotas 
via CTF Ipiranga

Especialização
no atendimento ao 
público caminhoneiro

ADP-AN-RodoRede-Revista_SETCESP-21x28-Outubro2017.indd   2 24/10/17   17:04

com a mercadoria, atendendo 
mais pontos de coleta e entre-
ga em menos rotas e gerando 
menos circulação dos veículos. 
Além disso, com menos veículos 
em circulação, as emissões de 
materiais particulados são redu-
zidas drasticamente, bem como 
a poluição sonora, vibrações e 
danos estruturais causados. Os 
impactos sociais de se reduzir 
os veículos no tráfego diário são 
resultados que muitas vezes 
não são considerados na esco-
lha operacional do transporte de 
mercadorias, e que devem ser 
analisados profundamente pelo 
poder público com o intuito de 
planejar investimentos e melho-
rias na rede urbana. 

Além do uso de veículos mais 
eficientes nas entregas urbanas, 
existem uma série de estratégias 
que precisam ser consideradas 
conjuntamente com o VUC para 
que haja uma efetiva melhora na 
mobilidade urbana de cargas. A 
primeira e mais crítica delas é 
o treinamento de colaborado-
res que operam esses veículos, 

dedicando-lhes materiais que 
incentivem as boas práticas de 
direção defensiva, segurança e 
consciência no trânsito. A ado-
ção de tecnologias mais lim-
pas, com veículos com maior 
autonomia, uso de energias re-
nováveis, ou mesmo híbridos 
também é algo que está em 
crescente ascensão no mundo 
e dando os primeiros passos no 
Brasil. Estratégias de consolida-
ção e fracionamento de merca-
dorias, utilizando-se de combi-
nações com veículos maiores, 
entregas noturnas e uma boa 
estratégia operacional também 
são sinônimos de maior eficiên-
cia nas entregas, resultando em 
operações mais estruturadas e 
de menor custo ao longo prazo. 
Por último, a utilização de siste-
mas inteligentes, tanto de ges-
tão de infraestrutura (por parte 
do poder público) como de ges-
tão de operações (por parte das 
empresas), podem demonstrar 
gargalos e ineficiências que im-
pactam nos custos operacio-
nais das empresas. 

A quantidade de veículos co-
mercias leves, em especial os 
VUCs, têm crescido substancial-
mente com o tempo. Isto é con-
sequência da ótima flexibilida-
de que eles proporcionam para 
uma diversidade de operações, 
resultando em melhoras nas 
operações econômicas e redu-
ção nas emissões de poluentes 
referentes à estas operações. As 
restrições ainda são um gran-
de entrave à maior adesão ao 
VUC, o que poderia contribuir 
efetivamente para a diminuição 
de veículos em operação, na ro-
dagem dos veículos de carga, 
sem afetar a quantidade de car-
ga transportada – e ainda sem 
necessidade de grandes cami-
nhões circulando por estreitas 
ruas. As políticas públicas pre-
cisam reconhecer as formas 
de operações de transporte de 
cargas que são mais vantajosas 
para os transportadores, rece-
bedores, embarcadores e para 
a população em geral, e traçar o 
planejamento do território com 
base nestas.  

IPTC

* Fernando Zingler é Diretor Executivo do IPTC e tem mestrado em Engenharia de Transporte pela Universidade de Nova Iorque

"As restrições ainda são 
um grande entrave à maior 

adesão ao VUC, o que poderia 
contribuir efetivamente  

para a diminuição de  
veículos em operação"
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R epresentantes do SEST 
SENAT, da CNT (Confede-

ração Nacional do Transporte) 
e do ITL (Instituto de Transpor-
te e Logística) estiveram, em 
fevereiro, na Universidade de 
Stanford, na Califórnia (EUA), 
para participar do Workshop 
Global de Liderança em Inova-
ção. A atividade 
foi promovida pelo 
mediaX, um ca-
talisador de par-
cerias setoriais e 
acadêmicas que 
analisa o impacto 
da tecnologia da 
informação sobre 
a sociedade, vin-
culado à institui-
ção universitária.

No evento, líde-
res e membros 
do mediaX dis-
cutiram, entre outros pontos, 
a mobilidade, a influência das 
novas tecnologias na vida das 
cidades, o impacto no setor de 
transporte e a forma como as 
novas tecnologias podem ser 
utilizadas para redesenhar ex-
periências móveis.

SEST SENAT PARTICIPA DE ATIVIDADES 
SOBRE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA 

UNIVERSIDADE DE STANFORD
Adesão do SEST SENAT ao mediaX, iniciativa vinculada à Universidade  

de Stanford, visa o desenvolvimento de projetos para impulsionar a 
inovação no transporte brasileiro

Na semana seguinte ao encon-
tro, técnicos do SEST SENAT 
permaneceram na Universidade 
de Stanford para participarem 
de um encontro global sobre 
cidades digitais e tecnologias 
disruptivas. Foram discutidos 
tópicos como moeda ciberné-
tica, veículos autônomos, os 

do transporte a partir da visão e 
dos pensamentos estratégicos 
de líderes, executivos e profis-
sionais do setor. 

Por meio da parceria, já foram 
realizados workshops que pro-
moveram discussões sobre o 
futuro do transporte brasileiro e 
da qualificação dos trabalhado-

res do setor. 

Os trabalhos en-
volvem, também, 
o Fórum de Inova-
ção do Transporte, 
grupo criado pelo 
Sistema CNT para 
pensar o presente 
e o futuro do trans-
porte brasileiro. 
O Fórum – que 
conta com 30 inte-
grantes, represen-
tantes de todos os 
modais de trans-
porte – estimula a 

reflexão sobre as necessidades 
e possibilidades de melhorias 
para o setor. Além disso, moni-
tora tendências e debate tecno-
logias e propostas inovadoras 
que sejam capazes de possibi-
litar o desenvolvimento do setor 
e dos trabalhadores.  

* Este conteúdo foi reproduzido do site do SEST SENAT

últimos desenvolvimentos em 
Internet das Coisas, inteligência 
artificial e análises preditivas.

O SEST SENAT aderiu ao 
mediaX no ano passado. O ob-
jetivo é elaborar e implemen-
tar metodologias educacionais 
para capacitar trabalhadores 

 SOLUÇÕES COMPLETAS PARA 
A GESTÃO DA SUA FROTA

3004-4212
Capitais e regiões metropolitanas

0800 730 4212
Outras localidades

CTF e Rodocred são produtos da FleetCor, empresa norte americana 
líder em meios de pagamento especializados e cartões combustível.

www.ctf.com.br

RODOCRED 
VALE-PEDÁGIO
A melhor maneira de antecipar 
o pagamento do pedágio do 
caminhoneiro autônomo.

RODOCRED FRETE
Um sistema ágil, fácil, inteligente 
e seguro para sua empresa fazer 
gestão do pagamento de frete.

CTF-BR FROTA
O cartão de gestão de 

frotas exclusivo da rede de 
postos Petrobras.

CTF 
ABASTECIMENTO

Tecnologia exclusiva de 
abastecimento inteligente que 

registra de forma automática o 
combustível abastecido.
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Foto: Divulgação SEST SENAT



59ABR - MAI 2018  |  Revista SETCESPABR - MAI 2018  |  Revista SETCESP58

Fomentar o desenvolvimento 
de novos produtos e servi-

ços para o transporte rodoviário 
de cargas e promover a maior 
eficiência do setor ajudando 
os transportadores a inovarem 
são os princípios do Laborató-
rio SETCESP de Inovação, ser-
viço da entidade criado em ju-
nho de 2017 e que hoje já conta 
com diversas startups. 

Para conhecer de perto estas soluções, entre em contato conosco:
(11) 2632-1036 / 2632-1089 setcesp.org.br/blogdolaboratorio

INOVAÇÃO

O objetivo do laboratório é atuar 
como uma central de soluções 
inovadoras para as necessida-
des dos associados que terão 
a possibilidade de testar as so-
luções, durante um período de-
terminado, sem a necessidade 
de investimentos iniciais o que 
permite uma aderência maior ao 
processo de aquisição posterior. 
Assim, as empresas de trans-
porte poderão inovar em seus 

processos operacionais e de 
gestão com a garantia do acom-
panhamento e aprovação do La-
boratório SETCESP de Inovação.

E para que você conheça me-
lhor cada uma dessas ino-
vações a Revista SETCESP 
apresentará, a cada edição, as 
soluções oferecidas por algu-
mas dessas startups. Conheça 
agora os projetos de três delas!

Aplicativo via WEB e Smartphone que faz o controle de equipe 
externa e permite a visualização dos serviços executados em 
tempo real, auxiliando na gestão humana e na qualidade do ser-
viço prestado. No segmento de transportes e logística a TEAM 
CONTROL resolve a questão do serviço executado em campo, 
monitorando e enviando ao gestor as informações necessárias 
para a manutenção das entregas diárias, quantidade de clientes 
atendidos, detalhes da entrega descrita pelo prestador, fotos do 
local e ou da mercadoria entregue, assinatura do cliente, data e 
hora real, local por geolocalização no momento da entrega e/ou 
coleta, garantindo a eficácia do serviço prestado.

O App foi desenvolvido com estudo de funcionalidade para ser 
o mais prático possível, com interatividade amigável ao usuário, 
menor consumo de dados e bateria do mercado, interligado ao 
sistema de GPS do próprio aparelho, dando a possibilidade de o 
prestador utilizar o sistema de mapa que preferir, alimentando 
assim todos os dados do painel de gestão WEB, facilitando e 
resolvendo os problemas diários.

Plataforma WEB APP de gestão na qual a transportadora po-
derá acompanhar 100% dos status das entregas e coletas em 
tempo real, tudo via mobile. Além disso, o software de roteiri-
zação da dLieve calcula a previsão do horário de chegada em 
todos os endereços e envia aos clientes um SMS ou e-mail 
com todas essas informações. Assim os responsáveis pela 
operação poderão acompanhar no mapa do aplicativo ou na 
web a entrega dos pedidos. 

As funcionalidades como: roteirização, foto do comprovante, 
alertas de atraso, assinatura digital, chat com o motorista, lei-
tor de código de barras, entre outras farão com que a transpor-
tadora tenha o total controle dessas ações. Segundo o relatório 
Webshoppers do e-BIT (35º edição), o índice de satisfação dos 
clientes NPS (Net Promoter Score) vem caindo diante do índice 
de atraso de entrega relativamente alto, subindo de 7,5% em 
2015 para 8,5% em 2016. Por isso, as novas tecnologias para 
uma melhor gestão de entregas e um melhor engajamento com 
o cliente são tão importantes e necessárias. 

Solução de logística com foco na melhoria da eficiência do 
processo de última milha. Com o crescimento do e-commerce 
e aumento da expectativa de entrega rápida, se faz necessário 
a adoção de tecnologias de fácil utilização e de custo acessível, 
que visam otimizar as rotas de entregas, permitir a visualização 
de todos os motoristas e oferecer vários meios para a coleta de 
comprovação de entrega ou de ocorrência. 

O aplicativo EasyDrop é utilizado pelos motoristas como organi-
zador das entregas do dia, coleta da prova da entrega através de 
foto e assinatura digital e registro de ocorrência ou qualquer ou-
tra informação relevante à situação da entrega. Por ser de baixo 
custo e implementação praticamente imediata, o sistema é ideal 
para se alcançar o controle da situação das entregas antes mes-
mo da implementação de um sistema de TMS. Outra vantagem 
é que o sistema se baseia no conceito de BYOD (Bring Your Own 
Device), em que se utiliza o próprio smartphone do motorista, 
reduzindo assim os seus custos.

inovacao@setcesp.org.br
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PROCURANDO POR UM 
FORNECEDOR QUE FAÇA MAIS 
QUE EMISSÃO DE CARTÕES?

São inúmeros os motivos pelos quais sua empresa deve contratar a gestão de benefícios da VB.

Só nós conquistamos a fidelidade dos clientes e a confiança do mercado resultando 
na empresa com o atendimento mais premiado do Brasil.

www.vb.com.br/institucional

3004 4210  Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 725 4210  Demais Localidades

Fale com a VB! Além dos melhores serviços, 
temos também o melhor atendimento 
reconhecido pelo mercado.

VB VALE-TRANSPORTE VB REFEIÇÃO VB ALIMENTAÇÃO VB COMBUSTÍVEL VB DENTAL PLUS

NOVO!

P ara falarmos sobre coa-
ching nada melhor do que 

usar como referência um texto 
do Abilio Diniz, por isso reco-
mendo a leitura a seguir para 
nos contextualizarmos ao tema.

A durabilidade e a sustenta-
bilidade de uma empresa não 
dependem apenas de ques-
tões financeiras, operacionais 
e de mercado. Dependem, 
também, da formação de no-
vas lideranças capazes de dar 
prosseguimento, com êxito, a 
essa jornada rumo ao futuro. 
Preparar novos líderes é uma 
questão crucial para organiza-
ções que almejam um suces-
so sustentado.

Porém, antes de falarmos 
sobre como preparar um fu-
turo líder, é necessário abor-
dar um aspecto de funda-
mental importância e que 
antecede a este: para que se 
possa treinar um novo líder, é 
necessário, primeiro, identifi-
cá-lo.  Parece simples, não é? 
Líderes mais experientes cos-
tumam orgulhar-se de seu 
“olho clínico” para detectar 
novos talentos.

COMO DIRIA  
O ABILIO DINIZ:  
COACHING
por Ducimara Salathiel*

Uma vez que esse seleto gru-
po é identificado, um ou talvez 
dois privilegiados passam a 
contar com uma espécie de 
“mentoria informal” do líder, 
na esperança de que, um dia, 
possam seguir seus passos.

Ocorre que esse sistema 
possui óbvias limitações. Com 
as crescentes demandas e 
desafios com os quais se de-
frontam as organizações con-
temporâneas, torna-se cada 
vez mais difícil para um CEO, 
presidente ou diretor respon-
sabilizar-se por esse processo 
– e cada vez mais difícil para 
as empresas dependerem do 
“faro” e da disponibilidade de 
seu alto escalão para o êxito 
de uma prática tão complexa 
e essencial.

Este é um começo seguro 
para dar início à preparação 
dos novos líderes com muito 
mais foco e direcionamen-
to. A preparação pode incluir, 
também, o coaching voltado 
para o desenvolvimento de 
novas lideranças, o que pro-
porcionará um processo es-
truturado com objetivos defi-

nidos, resultados esperados, 
planejamento estratégico e 
os necessários recursos para 
acelerar o aprendizado e a 
performance.

Dicas:
• Não confie apenas no seu 

“faro” para identificar novos 
líderes – implemente um pro-
cesso estruturado para que 
a empresa (por meio do RH) 
possa levar a cabo essa práti-
ca com mais autonomia.

• A mentoria de um líder expe-
riente é sempre bem-vinda. 
Combine-a com treinamen-
tos – especialmente os de 
coaching – para que você não 
fique sobrecarregado e, tam-
bém, para garantir aos novos 
líderes mais oportunidades 
de aprendizado e de desen-
volvimento.

Sendo assim, eu Ducimara, 
acredito que em determinada 
fase da vida vocês produzam 
uma inquietação sobre a sua 
verdadeira essência, seu pa-
pel no contexto social, sua real 
missão de vida.  
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De onde viemos, para onde va-
mos e o que somos?! Esses 
questionamentos começam a 
se manifestar em nosso cérebro 
produzindo um terrível curto cir-
cuito em nossas redes neurais 
cerebrais e apesar de assusta-
doras são positivas e capazes 
de nos fazer despertar para o 
real sentido de nossas vidas.

Precisa de uma ajuda para en-
gatar a 1ª e sair do ponto mor-
to? Minha dica para você é: 
escolha e mergulhe em um pro-
cesso de COACHING! Que nada 
mais é do que uma extraordi-
nária metodologia  para ajudar 
na identificação e reformulação 
dos seus objetivos e valores. E 
um acelerador das suas com-
petências, objetivos e metas.

Não é terapia ou serviço de auto-
ajuda e nem consultoria, o Coa-
ching é um processo onde o me-
diador (coach) utiliza métodos 
e ferramentas que contribuem 
para potenciar o seu desempe-
nho pessoal e profissional atra-
vés de técnicas que possuem 
comprovação científica.  

A organização dessas ideias 
e objetivos é muito difícil, para 

isso vamos imaginar que você 
precisa de um treinador (coach) 
que não tem receitas prontas, 
mas tem as perguntas que te 
levam a encontrar as respostas 
assertivas, o autoconhecimen-
to e a elevação da sua autoesti-
ma e confiança, tudo isso tendo 
em vista o desenvolvimento e o 
aproveitamento dos resultados 
adquiridos através do seu com-
promisso com a técnica. 

No processo de Coaching você 
desenvolverá e aprimorará as 
atividades que se dedica, você 
identificará tarefas desneces-
sárias que comprometem o seu 
rendimento e não agregam re-
sultado ao seu dia a dia, pouco a 
pouco, você estará mais organi-
zado, estabelecendo metas mais 
simples e voltadas aos melhores 
resultados, com realizações pal-
páveis que estimulam o próximo 
passo. No decorrer do processo 
você experimentará um grande 
bem-estar e a sensação de ser 
realmente produtivo.

De forma prática e dinâmica 
o processo de Coaching é um 
aprendizado, com aplicação 
prática na sua vida, o foco certo 

e a tomada de decisão irão te 
ensinar a  colher os melhores 
frutos de realização, prospe-
ridade e plenitude e te ajudar 
a encontrar a sua verdadeira 
missão de vida. A importância 
no crescimento é pelo menos a 
conquista de mercado das em-
presas em geral, acreditando 
sempre no desenvolvimento do 
profissional e engajamento dos 
demais colaboradores.

Para que isso ocorra, precisa-
mos nos atentar, pois existem 
pessoas que não tem o perfil 
para LIDERAR e para que isso 
seja bem resolvido antes de 
qualquer atitude hierárquica, 
precisamos analisar cada per-
fil, ou seja, analisando a apti-
dão para comandar, ser capaz 
de motivar, organizar e admi-
nistrar as pessoas de todos os 
departamentos.

Para isso, existem algumas 
técnicas de investimentos para 
capacitação e qualificação de 
profissionais visando assuntos 
técnicos e habilidade com vi-
são gerencial, recomendo que 
você os procure e os coloque 
em prática.  

* Ducimara Salathiel, da Extramila Transportes, é Diretora de Especialidade de RH do SETCESP.

RECURSOS HUMANOS



TREINAMENTO MAIO/JUNHO

*  Preços especiais para associados. Para não-associados acrescenta-se 30% no valor do curso.

Mais informações:
(11) 2632-1068 / 2632-1066
treinamento@setcesp.org.br

Inscrições pelo site:
www.setcesp.org.br/cursos

                  2 participantes = 10%
          3 a 5 participantes = 15%
6 ou mais participantes = 20%

    Desconto 
  progressivo para o 
mesmo curso livre:

$$$

MAIO DATA HORÁRIO VALOR* LOCAL
DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA DE ALTA PERFORMANCE 03 - quinta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

ADMINISTRAÇÃO DE FROTA NO TRANSPORTE 03 - quinta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

ROTINAS TRABALHISTAS NA PRÁTICA 03 - quinta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

GESTÃO DE ARMAZENAGEM 05 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

USO DE INDICADORES (KPI’s) NA GESTÃO EMPRESARIAL 05 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

REFORMA TRABALHISTA: AS NOVAS NORMAS TRABALHISTAS NO DIA A DIA DO RH E NA 
GESTÃO DE PESSOAS 05 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 550,00 SETCESP

COMPORTAMENTO ESTRUTURADO PARA VENDER - VENDAS#1 09 - quarta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

O USO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS 09 - quarta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES NA RECEITA 11 - sexta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CONTAS A PAGAR E RECEBER 12 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

LEGISLAÇÃO E CRIMES AMBIENTAIS NO TRANSPORTE 12 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

GERENCIAMENTO DE PNEUS NO TRANSPORTE 12 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS NO TRC - ATUALIZAÇÕES 16 e 17 - quarta e quinta 18:30 às 22:00 R$ 330,00 SETCESP

TECNICAS ESTRATÉGICAS DE NEGOCIAÇÃO 16 e 17 - quarta e quinta 18:30 às 22:00 R$ 330,00 SETCESP

DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES OPERACIONAIS 19 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

A QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MOTORISTA E AJUDANTE 19 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

ENDOMARKETING - COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE EMPRESARIAL 19 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

COACHING PARA LIDERANÇA 19 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS ESTRATÉGICAS DE PERSUASÃO EM VENDAS NO TRC 19 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

ANALISE DE RESULTADO PARA TOMADA DE DECISÃO EM TRANSPORTADORAS 24 - quinta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

A REVOLUÇÃO NA ECONOMIA 26 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

E-SOCIAL - ASPECTOS PREPARATÓRIOS 26 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

TÉCNICAS COMERCIAIS AVANÇADAS EM TRANSPORTE 26 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

Central de Atendimento SETCESP - JUNDIAÍ 

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02 - quarta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

E-SOCIAL - ASPECTOS PREPARATÓRIOS 05 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NO TRANSPORTE DE CARGAS E NA LOGÍSTICA 07 - segunda 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

FORMAÇÃO DE VENDEDORES NO TRANSPORTE DE CARGA E NA LOGÍSTICA 09 - quarta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES OPERACIONAIS 10 - quinta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

CONTRATAÇÃO DO MOTORISTA AUTÔNOMO - A NOVA LEI DA TERCEIRIZAÇÃO 12 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

GERENCIAMENTO DE PNEUS NO TRANSPORTE 17 - quinta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

ISS; ICMS; PIS (PIS CUMULATIVO); COFINS (COFINS CUMULATIVA); IRPJ e CSLL no TRC 19 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

O USO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS 23 - quarta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

APURAÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE FRETE NO TRC 25 e 26/05 - sexta e sábado 08:30 às 17:30 R$ 420,00 CAS JUNDIAÍ

JUNHO DATA HORÁRIO VALOR* LOCAL
DESENVOLVENDO O COMPORTAMENTO DE CONSULTORES DE VENDAS - VENDAS#3 6 - quarta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

METODOLOGIA PARA O CÁLCULO DE RENOVAÇÃO DE FROTAS 06 e 07 - quarta e quinta 18:30 às 22:00 R$ 330,00 SETCESP

ISS; ICMS; PIS (PIS CUMULATIVO); COFINS (COFINS CUMULATIVA); IRPJ e CSLL no TRC 9 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO DE EQUIPES 9 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

FORMAÇÃO DE VENDEDORES NO TRANSPORTE DE CARGA E NA LOGÍSTICA 9 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

APURAÇÃO DE CUSTOS DE ARMAZENAGEM EM EMPRESAS DE TRANSPORTES 13 - quarta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

ROTINAS DO E-SOCIAL NA GESTÃO DE PESSOAS E RH 13 - quarta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

MARKETING DE RELACIONAMENTO PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE 13 - quarta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

SASSMAQ - ATUALIZAÇÕES 16 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

JUNHO DATA HORÁRIO VALOR* LOCAL
LEGISLAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROD. QUIMICOS PERIGOSOS 16 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

ESTRATÉGIAS DE MOTIVAÇÃO PARA O QUADRO DE MOTORISTAS 16 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

A LEI DA JORNADA DE TRABALHO DO MOTORISTA PROFISSIONAL 20 e 21 - quarta e quinta 18:30 às 21:30 R$ 330,00 SETCESP

ATENDIMENTO AO CLIENTE PARA O SEGMENTO DE TRANSPORTE 20 e 21 - quarta e quinta 18:30 às 22:00 R$ 330,00 SETCESP

PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE NA MANUTENÇÃO DE FROTAS 23 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

COMO ELABORAR E UTILIZAR A ANÁLISE DE LUCRATIVIDADE EM TRANSPORTADORAS 23 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE: AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 23 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

LIDERANÇA ESTRATÉGICA PARA GERENTES, COORDENADORES E SUPERVISORES 26 - terça 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NO TRANSPORTE DE CARGA E NA LOGÍSTICA 29 - sexta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

CONTRATAÇÃO DO MOTORISTA AUTÔNOMO - A NOVA LEI DA TERCEIRIZAÇÃO 30 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

GESTÃO COMERCIAL PARA TRANSPORTADORAS 30 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS - LOGÍSTICA PARA EXCELÊNCIA 30 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 SETCESP

Central de Atendimento SETCESP - JUNDIAÍ 

COACHING PARA LIDERANÇA 9 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

USO DE INDICADORES (KPI’s) NA GESTÃO EMPRESARIAL 12 - terça 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

PROSPECÇÃO E RETENÇÃO COMERCIAL PARA TRANSPORTADORAS 14 - quinta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CONTAS A PAGAR E RECEBER 16 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

LEGISLAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROD. QUÍMICOS PERIGOSOS 19 - terça 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

ANÁLISE E REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO 21 - quinta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE NA MANUTENÇÃO DE FROTAS 22 - sexta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

REFORMA TRABALHISTA: AS NOVAS NORMAS TRABALHISTAS NO DIA A DIA DO RH E 
NA GESTÃO DE PESSOAS 23 - sábado 08:30 às 16:30 R$ 550,00 CAS JUNDIAÍ

FEEDBACK APLICADO A GESTÃO DE EQUIPES 28 - quinta 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO DE EQUIPES 30 - sábado 08:30 às 17:30 R$ 330,00 CAS JUNDIAÍ

A quem se destina? Representantes, Consultores de Vendas, Vendedores, 
Coordenadores e Supervisores do setor de transporte e logística.

Qual o objetivo? Que os profissionais de vendas assumam de fato uma real mudança 
de postura e comportamento, rompendo antigos paradigmas e inteirando-se com as 
técnicas modernas que o mercado pratica, a fim de se obter excelentes resultados 
em suas futuras negociações, além da eficácia da comunicação com clientes para 
superarem resultados.

E o conteúdo? Com carga horária média de 7 horas, o curso possui um extenso 
conteúdo programático que vai desde o contexto das negociações até estudos de caso. 
Você pode consultar o programa completo do curso pelo www.setcesp.org.br/cursos

“Técnicas Estratégicas de Negociação é um programa exclusivo do SETCESP alinhado com os desafios reais do dia a dia de um 
profissional de vendas do setor de transporte e logística. Com um conjunto de métodos e ferramentas que os capacitam a fazerem 
gestão dos seus resultados por meio do domínio do processo de vendas e negociação para o desenvolvimento de competências 
e identificação de fatores motivacionais, o programa garante a formação genuína de verdadeiros Vendedores Profissionais.  
O treinamento também apresenta diversas estratégias importantes que irão fazer com que o aluno sinta-se mais seguro, criando 
impactos positivos na hora de negociar e realizar excelentes negócios com lucratividade”, Sonia Maluf, instrutora do curso.

SONIA MALUF - Comunicóloga e pós-graduada em Marketing pela ESPM. Profissional com 18 anos de experiência em 
Recursos Humanos e Marketing, trabalhou em empresas de grande porte tais como General Motors, Tintas Coral, Ambev 
e Sabesp. Especialista em Programas de Comunicação Empresarial, Reestruturação de Cargos, Seleção, Treinamento, 
Solução de Conflitos e Endomarketing.

     Curso em destaque!
TÉCNICAS ESTRATÉGICAS DE NEGOCIAÇÃO
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Qual é a importância do Marco Regulatório para que 
o transporte rodoviário de cargas seja mais seguro?
O Marco Regulatório define regras claras e propõe 
aprimorar as normas para o transporte rodoviário 
de cargas. Também dificulta a atuação de empresas 
e funcionários envolvidos em roubo de cargas e traz 
inovações na contratação dos serviços de seguro, am-
pliando a cobertura para roubo e desvio de carga.
Como alcançar um padrão de qualidade para a presta-
ção de serviços de gerenciamento de risco no Brasil? 
O constante aprimoramento dos processos, normas 
e procedimentos, aliados aos avanços tecnológicos 
são essenciais para manter o padrão de qualidade. 
Contudo, o investimento no capital humano é im-
prescindível para que todas essas ferramentas fun-
cionem de forma harmônica para alcançar a excelên-
cia nos resultados.   
Qual a importância da tecnologia para evitar acidentes? 
A tecnologia é necessária e indispensável para o GR, 
pois por meio dela são geradas informações em tempo 
real que visam a segurança do motorista e da carga.

INVESTIR NO CAPITAL  
HUMANO É ESSENCIAL  
PARA ALCANÇAR A  
EXCELÊNCIA NOS RESULTADOS

CYRO BUONAVOGLIA  “Meu sonho é administrar 
empresas em uma economia minimamente es-
tável e justa que ofereça condições de educação 
cada vez mais aprimorada aos nossos jovens”

De acordo com o presidente do Grupo Buonny, 
Cyro Buonavoglia, também é imprescindível o 
constante aprimoramento dos processos, normas e 
procedimentos, aliados aos avanços tecnológicos  

Cyro Buonavoglia, 69 anos, possui vasta experiência em comércio e indústria. Formado em admi-
nistração de empresas pela Faculdade Dom Pedro II, atuou nas áreas de indústria e comércio e 

fundou, há 23 anos, a Buonny Projetos e Serviços, que se transformou em um conglomerado de em-
presas, focadas  em atender com eficácia o mercado nos segmentos de logística, saúde, tecnologia e 
energia fotovoltaica. O executivo também fundou as entidades: GRISTEC e SINDIRISCO. Atualmente, 
como presidente do Grupo Buonny, sua principal meta é avançar com o crescimento das empresas 
que compõe o grupo, por meio de investimentos em tecnologia, que aumentam a qualidade dos servi-
ços prestados na mitigação de riscos e, por consequência, ampliam a lucratividade de embarcadores e 
transportadores. No bate-papo com a Revista SETCESP ele falou sobre os serviços de gerenciamento 
de risco no Brasil e a importância da tecnologia para evitar acidentes e roubos de carga. Confira! 

Quais são as novidades tecnológicas que estão chegan-
do no mercado brasileiro de gerenciamento de risco?
Entendo que hoje se destacam: o uso do Big Data, 
para mapeamento estratégico de áreas de risco, 
confecção de rotogramas, normatização das regras 
de GR, capacitação e gestão de pessoas. O aumento 
do controle da frota e gestão das entregas, por meio 
de App de Monitoramento de carga via mobile, para 
veículos que não possuem equipamento de rastrea-
mento instalado. A utilização de drones para análise 
situacional das operações, homologação de postos 
de combustíveis e pontos de descanso para moto-
ristas e auxílio na recuperação de cargas quando as-
sociados às tecnologias de isca eletrônica também 
devem ser considerados.
Como empresário, qual é o seu sonho? 
Meu sonho é administrar empresas em uma economia 
minimamente estável, em um regime econômico jus-
to que ofereça condições de educação cada vez mais 
aprimorada aos nossos jovens, para que possamos 
vislumbrar um país próspero e decente, bem como 
sem grandes desníveis sociais.  

anuncio-setcesp-sgi.indd   1 26/02/2018   10:03:53
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Sr. Adauto,
Fico muito feliz com o local privilegiado que 
o nosso caminhãozinho teve na sede do 
SETCESP.
Eu me sinto muito orgulhoso em poder fazer 
parte de um pouco da história deste setor.
Obrigada!! 
Um grande abraço

Elisberto Salmistraro
Diretor Presidente da Transportadora Floresta 

Caros, 
Agora com o SETCESP ao nosso lado, pois 
estamos em Itupeva/SP, ficará ainda mais 
fácil acessar os serviços oferecidos.
Em nome de toda nossa diretoria, parabéns 
pelo novo espaço da CAS Jundiaí, fantástico.
Felicitações ao Tayguara e toda sua diretoria.

João Celso F. da Costa Jr.
Gerente de Projetos – COOPERCARGA

Olá Tayguara,
Gostaríamos de parabenizá-lo pelo excelente trabalho que vem 
fazendo a frente do SETECESP na busca contínua pela melhoria 
das condições de serviços e preços para os transportadores.
Considerando também todas as ações, inovações e tecnologias 
que você e o time de associados vem buscando, atravessando 
fronteiras para conhecer, trazer e introduzir nos negócios de 
transporte, logística e supply chain aqui em nosso país. 
Parabéns pelo maravilhoso evento, Encontro SETCESP: 
Conjuntura Econômica, que veio de encontro, somando e 
consolidando novos conhecimentos. 
Um grande abraço.

Robson Dardengo
Diretor da Zero Transportes

Caro Sr. Presidente, 
Foi com muita felicidade que recebi o anuário 
Retrospectiva 2017, antes de mais nada agradecendo; 
e também foi com muita felicidade que percebi o 
fortalecimento de nossa casa em suas mãos, incrível 
incremento na quantidade de associados, um recorde 
acredito eu principalmente em tempos difíceis como 
passa o TRC em todo Brasil.
Confesso que não foi uma surpresa pois desde nosso 
primeiro aperto de mãos pude perceber uma grande 
energia empreendedora a qual está sendo vital para 
nossa querida Casa.
Mais uma vez parabéns pela criação da nova 
modalidade de associado, aquele que recolhe sua 
contribuição sindical anual, fato pioneiro entre todas 
as classes sindicais que até agora, depois de muita 
pesquisa, não tive notícia em outros sindicatos ou 
ramos de atividade.
Condução forte, rápida, segura e flexível uma 
verdadeira liderança participativa. Um forte abraço e 
muita força rumo aos desafios de 2018.

Marco Antonio Buzzo
Rodoviário Duda

“Por trás de uma equipe de trabalho está 
um espírito de união capaz de alcançar os 
resultados mais incríveis”.
Parabéns a toda equipe que faz do SETCESP 
um sindicato forte e atuante! 

Rita Figueiredo
Ipiranga Transportes
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A chegada de um novo mo-
delo de fiscalização tribu-

tária que vem sendo implan-
tado nos estados brasileiros 
promete desburocratizar os 
procedimentos fiscalizatórios, 
agilizar o trânsito de cargas  
e reduzir custos operacio-
nais de forma significativa aos 
transportadores de carga de 
todo o Brasil.

O modelo tem seu marco legal 
no protocolo ICMS 51 de 2015 
(que dispõe sobre simplificação 
dos procedimentos de fiscaliza-
ção nos Postos Fiscais de con-
trole de mercadorias em trân-
sito, relacionados às empresas 
de Transportes e Veículos de 

Cargas, participantes do Projeto 
Canal Verde Brasil-ID).

Calçado na utilização intensiva 
de tecnologia, o Programa na-
cional CANAL VERDE BRASIL_ID, 
garante aos órgãos de gover-
no responsáveis pela fiscaliza-
ção tributária e aos transpor-
tadores em todo o Brasil uma 
relação direta e transparente 
facilitada pela antecipação da  
análise fiscal de documentos 
realizada de forma eletrônica e 
não mais presencial.

O conceito tem por base a ade-
são voluntária do transportador 
a este novo modelo, bastando 
simplesmente solicitar seu ca-

dastramento na base nacional 
a um operador certificado pelo 
Programa Nacional CANAL 
VERDE BRASIL-ID. 

Os veículos de carga dotados da 
tecnologia e devidamente iden-
tificados poderão, no momento 
da abertura de seus manifestos 
de carga, vincular o identifica-
dor eletrônico (IVCe) garantindo 
assim o envio imediato destas 
informações aos órgãos de fis-
calização do destino de suas 
viagens. Com esta informação 
antecipada, os órgãos de fisca-
lização dão início aos procedi-
mentos de análise e verificação 
da documentação em formato 
eletrônico e, em caso de  

BLUECORP ESTABELECE PARCERIA ESTRATÉGICA PARA 
GARANTIR AOS ASSOCIADOS DO SETCESP FACILIDADES 

NA ADESÃO AO PROGRAMA CANAL VERDE BRASIL-ID 
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regularidade nos procedimen-
tos fiscais e tributários, o veí-
culo está dispensado de uma 
verificação presencial podendo 
passar diretamente pelo pos-
to fiscal ou apenas parar para 
se identificar como aderente 
ao Programa Nacional CANAL 
VERDE – BRASIL-ID.

Outro ponto de grande interesse 
da classe transportadora é o fato 
do órgão fiscalizatório de desti-
no da mercadoria informar ante-
cipadamente alguma irregulari-
dade fiscal, em parte ou total, da 
carga possibilitando assim que 
o problema seja resolvido com o 
veículo ainda em trânsito.

Espera-se que ao longo de sua 
implantação o Programa Nacio-
nal CANAL VERDE BRASIL-ID 
propicie uma mudança radical 
no processo logístico de trans-
porte de carga no Brasil redu-
zindo custos operacionais aos 
transportadores, os riscos de 
roubo e desvio de carga, os cus-

tos de seguro da carga e ras-
treabilidade do veículo, comba-
tendo a concorrência desleal e 
oferecendo uma melhor presta-
ção de serviços aos clientes.

Até o final de 2018 os principais 
corredores logísticos do Brasil 
já contarão com a tecnologia. 
As rotas entre o Rio Grande do 
Sul e São Paulo já estão em fase 
de instalação e o eixo Nordeste 
está em funcionamento. Impor-
tantes transportadores de carga 
já estão cadastrados e sendo 
beneficiados com o Programa.

O Programa Nacional CANAL 
VERDE é parte integrante do 
Programa Nacional BRASIL-ID 
descrito no Convênio ICMS 12 
de 2013 que dispõe sobre a 
criação do Sistema Nacional de 
Identificação, Rastreamento e 
Autenticação de Mercadorias ou 
Brasil-ID e institui um conjunto 
de instrumentos que promovam 
modernização da fiscalização 
de mercadorias.

Contatos bluecorp

(11) 4780-4680

www.bluecorp.com

contato@bluecorpgroup.com
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O ENCAT – Encontro Nacional 
dos Administradores Tributários 
é o órgão do CONFAZ – Conse-
lho Nacional de Política Fazen-
dária responsável pela moderni-
zação dos processos tributários 
no Brasil e pela manutenção e 
evolução do Programa Nacional 
CANAL VERDE – BRASIL-ID.

A bluecorp – Operador Nacional 
do Sistema é responsável pelo 
cadastramento dos veículos de 
carga nas bases nacionais do 
Brasil-ID e por prestar serviços 
de identificação e manuten-
ção dos sistemas e garantir a 
relação técnica entre os trans-
portadores e a Secretarias de 
Fazenda aderentes ao Progra-
ma Nacional CANAL VERDE – 
BRASIL-ID.  

Adesivo de identificação visual do Programa Canal Verde.
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MARCELO GOBO
Diretor – Nova Brasília Transportadora  

“Fico muito feliz de me afiliar ao SETCESP após a 
inauguração da CAS aqui em Jundiaí. Eu sei o peso 
que a entidade tem para o setor e ter uma unidade 
perto da gente só tem a enaltecer o município e as 

transportadoras que atuam aqui. 

A estrutura da CAS é maravilhosa. Eu sou nascido aqui, 
filho dessa terra e estou lisonjeado com essa iniciativa 

tão importante, pois Jundiaí merece. As transportadoras 
que ainda não se associaram ao SETCESP devem se 

afiliar ao sindicato, pois precisamos buscar parcerias e 
fortalecimento para não ficarmos estagnados”

NOVOS ASSOCIADOS

Associe-se ao SETCESP
Faça parte de um time campeão!

www.amorettomudancas.com.br  
(11) 3933-2222

www.jomedlog.com.br
(11) 4966-8215

www.expressovilapaulista.com.br
SP (11) 2085-0966 
ES (27) 3224-4898

www.tnb.com.br
(11) 4599-9222
(11) 4599-9159

www.rcmlog.com.br
 ( 011) 4723-3590

www.pbextransportes.com.br
(11) 4496-6006

(11) 2859-8829

(11) 4152-2666

www.wtlog.com.br 
(11) 2600-6899 
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O número de multas apli-
cadas na cidade de São 

Paulo diminuiu, segundo infor-
mações da Prefeitura (Painel 
Mobilidade Segura). 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 
E ARRECADAÇÃO COM 
AS MULTAS EM 2017 Fo

to
: w

w
w

.b
ol

et
im

ju
rid

ic
o.

pu
bl

ic
ac

oe
so

nl
in

e.
co

m
.b

r/

68,27%

20,30%

4,71% 5,47%
0,46% 0,80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Penalidades 2017

Carros Utilitários Caminhões Motos Ônibus Outros
9.331.348

11.359.156

15.504.430 11.360.292

6.690.577

7.950.273

10.699.607 7.754.896

431.108

538.424

703.901

535.016

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2014 2015 2016 2017

Evolução das Infrações

Geral Carro Caminhões

EVOLUÇÃO DAS INFRAÇÕES

Em 2017, dados até outubro, 
no quadro geral foram apli-
cadas 4 milhões de multas a 
menos do que no ano de 2016, 
mas em compensação os va-

lores foram reajustados neste 
mesmo período, o que regis-
trou aumentos na arrecadação,  
que mostraremos com deta-
lhes a seguir.

Considerando todas as multas 
do ano, 74,76% foram registra-
das pelos radares eletrônicos 
e 25,24% pelos fiscais da CET. 
Março foi o mês com maior 
concentração de infrações 

(1.213.407 - 10,68% do total), 
enquanto janeiro registrou o 
menor número de multas do 
ano (1.070.921- 9,43%). Quar-
ta-feira foi o dia da semana 
com mais multas registradas 

(1.838.313 - 16,18% do total), 
enquanto sábado foi o dia em 
que menos motoristas come-
teram infrações: 1.247.733,  
o que representa 10,98%
do total.

por Raquel Serini*

INDICADORES

Acesse: www.setcesp.org.br/revista

CURTA COMENTE COMPARTILHE
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Até outubro do ano passado, 
foram registradas 11.360.292 
multas em toda a cidade de São 
Paulo, sendo que 68,27% delas 
foram de carros e apenas 4,71% 
foram de caminhões. Segundo 
dados do Detran/SP, a cidade re-
gistra mais de 8,5 milhões veícu-
los na frota total, considerando 
carros (70,5% da frota), utilitários 
(12,4%), caminhões (2,0%), mo-
tos (13,4%), ônibus (0,5%) e ou-
tros tipos de veículos (1,1%).

Ranking de Penalidades 2017

1° Carros 68,27%
2° Utilitários 20,30%
3° Motos 5,47%
4° Caminhões 4,71%
5° Outros 0,80%
6° Ônibus 0,46%

e 1.005.776 cometeram ape-
nas 1 infração. 

No caso dos caminhões, o maior 
número de incidências ocorre às 
terças-feiras, no horário das 17 
horas, por transitar em local/
horário não permitido pela re-
gulamentação, cenário típico 
para aqueles que retornam das 
operações/entregas do dia e 
acabam presos nos congestio-
namentos ou até mesmo por al-
gum atraso na carga e descarga 
no cliente. A Marginal Tietê, pró-
ximo a ponte da Vila Guilherme, 
é a campeã desses registros, 
foram exatamente 19.371 infra-
ções em 2017. 

Outra informação relevante, di-
vulgada no Indicador Paulista-
no, da Câmara Municipal de São 
Paulo, é que as arrecadações 
com multas de trânsito aumen-
taram 26,93% se compararmos 
2016/2017, atingindo a marca 
de 19,69% de aumento do valor 
orçado. A previsão era receber 
R$ 1,5 bilhão em infrações, mas o 
valor acumulado chegou a R$ 1,8 
bilhão para o ano de 2017. Veja:

Sabemos que, este tema é 
bastante oneroso para o se-
tor e que por muitas vezes a 
gestão de multas é difícil no 
caso da frota. Existem muitos 
agravantes e a repetição des-
se fato impacta diretamente no 
caixa da empresa. Nesse caso,  
duas dicas são valiosas: instrua 
sua equipe e entre com recur-
so da multa sempre que pos-
sível. E, neste último caso você  
pode contar com a assessoria 
do setor de elaboração de re-
curso de multa do SETCESP,  
o SEREM, sempre que julgar 
necessário. 

Por isso, adotar medidas pre-
ventivas, podem ajudar. Sem 
contar que além de manter a 
segurança, o motorista que 
toma os devidos cuidados con-
segue evitar multas e também 
a suspensão do seu documen-
to de habilitação, primordial 
para o exercício da profissão.  

Pense, nisso!

Um dado positivo é que de to-
dos os carros que circulam pela 
cidade, a maioria (73,51%) não 
cometeu qualquer infração no 
último ano. Ou seja, os outros 
26,49% foram responsáveis 
por todas as multas. Assim, o 
índice de reincidência, ou seja, 
aqueles motoristas que come-
tem muitas infrações em um 
mesmo ano, tem aumentado 
na capital. Em 2017, 488.308 
carros acumularam mais de 3 
multas, 270.029 somaram 3 in-
frações, 500.899 têm 2 multas 

Orçado 2017 Jan a  
Dez/2016

Jan a  
Dez/2017

Variação 
Nominal %

%  
Orçamento

(I) R$ (II) R$ (III) R$ (III / II) (III / I)

1.539.250.000 1.451.461.548 1.842.307.058 26,93% 19,69%

* Raquel Serini é Economista do IPTC.

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

TREINAMENTO

Diretorias de 
ESPECIALIDADES

DAU
Departamento de

Abastecimento Urbano

        SEREM
Setor de Elaboração de 

RECURSO DE MULTA

CCP - Comissão de 
CONCILIAÇÃO PRÉVIA

Economia e 
ESTATÍSTICA

Consultoria
JURÍDICA

               Exame 
TOXICOLÓGICO

Siga-nos nas redes sociais:

Para mais informações  
entre em contato conosco: 

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

setcesp
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