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EDITORIAL

REPRESENTAR
Caro leitor, 

Nesta edição conseguimos expressar exatamente 
a essência do trabalho do SETCESP, que é ser, há 
mais de oito décadas, uma referência na atuação 
à frente do setor, defendendo os interesses e ofe-
recendo serviços de extrema qualidade para seus 
associados. Trazendo toda essa história de repre-
sentatividade para o contexto atual mostramos em 
nossa Matéria de Capa as mudanças que a Reforma 
Trabalhista trouxe para as entidades de classe e o 
processo de transição do SETCESP que, dentro des-
sa nova realidade, vem se consolidando ainda mais 
como grande prestador de serviços. 

Hoje já são 23 ferramentas disponibilizadas para 
mais de 2.300 associados, pois a entidade entende que para ser reconhecida pelo mercado 
como instituição que faz a diferença é necessário criar canais de comunicação com os seus 
representados, recebê-los, ouvi-los e montar uma estrutura que realmente atenda às suas 
necessidades. 

Falando em necessidades, os dois grandes eventos promovidos nesse bimestre pelo SETCESP 
retrataram temas atuais e de extrema importância na rotina dos transportadores. A imple-
mentação do eSocial, assunto do nosso conceituado Fórum de RH e o planejamento tributário 
e de documentos fiscais eletrônicos, abordado em nosso Seminário de Tributos comprovaram 
o apelo do setor para esses importantes debates, reunindo juntos mais de 220 pessoas na 
sede da nossa entidade. 

Outro assunto atual e de extrema importância para os nossos negócios são as eleições desse 
ano, por isso convidamos o vice-presidente do SETCESP, diretor da Primax Transportes de 
Pesados, diretor político da FETCESP e diretor financeiro conselheiro da NTC&Logística, Sr. 
Antonio Luiz Leite, para dar a sua opinião sobre esse marcante momento do país. 

E, dando peso ao trabalho diário do SETCESP, também falamos sobre duas importantes con-
quistas na missão de reduzir os custos de nossos associados, que foram os novos valores 
para licença de produtos perigosos na cidade de SP e a Autorização Especial de Trânsito (AET) 
que agora é digital. 

Por fim, gostaria de convidá-lo para ler a minha entrevista para as páginas amarelas dessa 
edição, onde pude falar com detalhes sobre essa nova fase do SETCESP, sobre os nossos 
serviços e também sobre as realizações e objetivos da minha gestão.  

Boa leitura!
Tayguara Helou
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Com mais de 20 soluções que atendem diretamente aos seus associados 
o SETCESP se consolida como grande prestador de serviços 

A SERVIÇO  
DO SETOR

A trajetória de lutas e con-
quistas do SETCESP é 

longa, afinal são mais de oito 
décadas trabalhando em prol 
do transportador rodoviário 

de cargas. E agora, com a Re-
forma Trabalhista em vigor, a 
forma das entidades laborais 
e patronais representarem os 
seus associados sofreu algu-

mas mudanças e o SETCESP, 
como maior sindicado patro-
nal da categoria da América  
Latina, já estava preparado 
para elas. 

Esse preparo é de longa data, 
já que oferecer serviços que 
realmente atendam as deman-
das do setor sempre foi um dos 
grandes objetivos da entidade. E 
na atual gestão de Tayguara He-
lou isso não está sendo diferen-
te, muito pelo contrário, o pre-
sidente do SETCESP tem como 

um dos seus principais objeti-
vos firmar ainda mais a entidade 
como grande prestadora de ser-
viços. Para isso, em dois anos e 
meio de mandato criou sete no-
vos serviços e aprimorou diver-
sos outros já existentes. 

“O SETCESP há bastante tempo 
se posiciona como uma entida-
de diferenciada que luta pelos 
interesses do TRC, mas tam-
bém presta relevantes serviços 
aos transportadores. Esse é um 
conceito que deve ser ampliado, 
pois apenas dessa forma, o mer-
cado realmente o reconhecerá 
como uma instituição que faz 
a diferença nos seus negócios. 
Prestar qualquer tipo de serviço 
também não faz sentido, é pre-
ciso criar poderosos canais de 
comunicação com os represen-
tados, é necessário recebê-los, 
ouvi-los e montar uma estrutura 
que realmente atenda às suas 
necessidades”, exalta Helou. 

Com a afirmação de que 
“transportadora associada ao  
SETCESP é mais rentável” Tay-
guara, o presidente mais jovem da 
história da entidade e oriundo da 
COMJOVEM SP, criou junto com 
a sua diretoria executiva a LDT-
-Linha Direta do Transportador, 
a CAS - Central de Atendimento 
SETCESP em Jundiaí, a Janela de 
Negócios, o Clube de Compras, 
o Laboratório SETCESP de Ino-
vação, a parceria para realização 
do Exame Toxicológico e o Su-
porte ao Transportador – Roubo 
de Cargas. Todos esses serviços 
lançados seguem a premissa de 
auxiliar o transportador no de-
senvolvimento de seus negócios 
e na redução dos seus custos. 

Além dos serviços citados tam-
bém foi criado o IPTC – Instituto 
Paulista do Transporte de Carga, 
que nasceu com a finalidade de 
agregar conhecimento e servir o 
TRC com estudos e pesquisas 
técnicas que promovam o avan-
ço tecnológico e a inovação do 
setor. Hoje o Instituto já lançou 
estudos importantes que atu-
am diretamente na melhora de 
gargalos do setor como no caso 
do abastecimento e distribuição 
na grande São Paulo. O Caderno 
Técnico de Restrições de Circu-
lação de Veículos de Carga na 
Grande Região Metropolitana de 
São Paulo em sua versão digital, 
por exemplo, já soma mais de 
1.600 downloads. 

A pesquisa para elaboração do 
IER – Índice de Eficiência no 
Recebimento, que é realizada 
desde 2002, também é um im-
portante indicador desenvolvido 
pelo SETCESP que ajuda no pla-
nejamento operacional e tarifá-
rio das empresas, pois demons-
tra com detalhes quais são as 
características para o recebi-
mento em cada estabelecimen-
to comercial. Na edição de 2017 
do IER foram pesquisados 401 
estabelecimentos comerciais, 
sendo premiados o local com 
melhor índice e o de maior evo-
lução em relação ao ano ante-
rior. Graças a grande relevância 
que essa pesquisa ganhou no 
mercado, no Fórum Paulista do 
Transporte - Mobilidade e Abas-
tecimento Urbano de 2018 será 
lançada a pesquisa do IER para 
os shopping centers, mais uma 
grande inovação da atual gestão 
que vai retratar a eficiência de 
recebimento em 78 shoppings. 
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CCP – COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA – Conciliar recla-
mações trabalhistas junto aos sindicatos dos empregados da 
base territorial do SETCESP: é o objetivo deste serviço que visa 
combater a lentidão da Justiça trabalhista e evitar o acúmulo de 
ações no TST.

CLASSIFICADOS - Balcão de negócios para facilitar a compra/
venda de produtos e serviços inerentes ao transporte rodovi-
ário de cargas.

CONSULTORIA JURÍDICA - Consultoria especializada para as 
áreas trabalhista, cível, legislação do transporte rodoviário de 
cargas e normas instituídas pela convenção coletiva de trabalho.

CLUBE DE COMPRAS - Compra coletivas de insumos do trans-
porte, como combustível e pneus, com negociação realizada 
pelo próprio SETCESP visando reduzir o custo unitário para as 
empresas associadas.

COMJOVEM SP - Comissão de jovens empresários e executi-
vos do transporte que tem o objetivo de capacitar estes futuros 
líderes por meio de muita informação, networking e experiên-
cias de negócios.

COMUNICAÇÃO SETCESP - Com o SETCESP On-line o trans-
portador recebe, diariamente, em seu e-mail, informações atu-
alizadas sobre as ações e a agenda do SETCESP. E na REVISTA 
SETCESP, ele tem acesso a matérias especiais sobre assuntos que 
impactam o TRC, entrevistas exclusivas, indicadores econômicos 
do setor e o resumo bimestral dos últimos acontecimentos.

DAU – DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO URBANO - Acom-
panhamento logístico para que os associados realizem a des-
carga com maior agilidade e eficiência nos principais centros de 
distribuição das redes varejistas na Grande São Paulo: Compa-
nhia Brasileira de Distribuição (CBD), Carrefour (CDI/CDA), Lojas 
Americanas (LASA), Submarino (B2W), Atacadão e Walmart.

EVENTOS - Agenda completa de palestras, seminários e fó-
runs para apresentar e discutir questões técnicas, legislativas 
e operacionais no transporte rodoviário de cargas.

DIRETORIAS DE ESPECIALIDADES - Reuniões mensais para 
debater as necessidades específicas de mais de 10 segmentos 
do transporte rodoviário de cargas e, também, de áreas téc-
nicas como Recursos Humanos e Tecnologia da Informação.

ECONOMIA E ESTATÍSTICA - Consultoria para análise dos cus-
tos e formação da tabela de frete própria, além de informações 
sobre a conjuntura econômica e indicadores gerais e específi-
cos do transporte rodoviário de cargas.

Outro ponto de destaque da en-
tidade como grande ferramen-
ta de informação e instrução 
do setor são os eventos reali-
zados quase que mensalmen-
te na sede do sindicato e que 
proporcionam a todos os par-
ticipantes do setor, de maneira 
gratuita para seus associados, 
debates sobre temas atuais 
com personalidades de gran-
de relevância. Só nos últimos 
meses, dois grandes eventos 
foram realizados e também 
estão sendo abordados nessa 
edição da Revista SETCESP. 
O Fórum de RH falou sobre 

como preparar as empresas 
para o eSocial e o Seminário 
de Tributos abordou o planeja-
mento tributário e documentos 
fiscais eletrônicos, juntos eles 
receberam mais de 220 pesso-
as na entidade. 

Além dos serviços, também 
é importante destacar con-
quistas da entidade como o 
aumento do cumprimento do 
VUC para 7,20m, o trabalho 
pela desoneração da folha de 
pagamento de salários que foi 
um êxito até o momento, os 
bons resultados das negocia-

ções salariais que estão sendo 
realizadas em uma conjuntu-
ra bem adversa, o recorde de  
associados chegando a mais 
de 2.300, a inédita participação 
do sindicato com estande pró-
prio na Fenatran, entre diver-
sas outras. 

Para conhecer de perto to-
dos os serviços do SETCESP e 
também participar das ações 
e eventos da entidade contri-
buindo com a sua experiência 
para fortalecer e desenvolver 
o transporte rodoviário de car-
gas entre em contato conosco!

Conheça cada um dos serviços do SETCESP

ASSESSORIA DE SEGURANÇA - Assessoria no Gerenciamento 
de Risco para tomada de medidas de segurança patrimonial, 
cargas e veículos. Assistência no encaminhamento e recupera-
ção de veículos e cargas furtadas e/ou roubadas.

BOLSA DE EMPREGOS - Banco de currículos especializado em 
posições administrativas e operacionais para tornar o recruta-
mento de funcionários ainda mais rápido e eficiente.

CAS – CENTRAL DE ATENDIMENTO SETCESP – Representar 
o transportador rodoviário de cargas em diversos munícipios da 
base territorial do SETCESP com agilidade e presteza – esse é o 
objetivo da unidade de Jundiaí, posto que disponibiliza todos os 
serviços da entidade aos empresários da região.

comercial@setcesp.org.br             (11) 2632-1072             (11) 94338-2121

A estrutura da CAS é maravilhosa, eu sei o peso que 
o SETCESP tem para o setor e disponibilizar uma uni-
dade da entidade perto da gente só tem a enaltecer o 

município e as transportadoras que atuam nele.
 Marcelo Gobo, proprietário da Transportadora  

Nova Brasília, sediada em Jundiaí/SP.

Permitir que empregados e empregadores conciliem suas 
demandas trabalhistas com celeridade, respeito mútuo e 

com menor custo possível, diminuindo assim ações na Jus-
tiça do Trabalho é a meta do SETCESP nessas comissões.

Adauto Bentivegna Filho, assessor executivo  
e jurídico do SETCESP. 

Adquirir papel sulfite através do Clube de Compras do SETCESP 
facilitou muito o nosso processo de compra porque conse-

guimos centralizar as demandas de todas as filiais em um só 
fornecedor, além de obtermos um preço menor também recebe-
mos o material com qualidade superior ao que comprávamos.

 Vanessa Garibaldi Silva, gerente de compras  
da Fadel Transportes e Logística.

SÃO PAULO
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EXAME TOXICOLÓGICO – Convênio com laboratório para rea-
lização de exames toxicológicos de admissão e demissão com 
valor menor que o praticado no mercado para reduzir os custos 
para as empresas de transportes.

JANELA DE NEGÓCIOS - A cada grande evento realizado, os 
participantes recebem os contatos dos empresários e executi-
vos presentes e poderá entrar em contato para realizar novos 
negócios.

LDT – LINHA DIRETA DO TRANSPORTADOR - Canal exclusivo 
para denúncias e reclamações contra prática de irregularidades 
dos embarcadores nas quais o SETCESP atua como mediador, 
preservando a identidade da transportadora denunciante.

LABORATÓRIO SETCESP DE INOVAÇÃO - Fomenta o desen-
volvimento de novos produtos e serviços para o transporte 
rodoviário de cargas atuando como um setor de inovação 
tecnológica para que os transportadores possam conhecer e 
testar ferramentas operacionais e de gestão que ainda serão 
lançadas no mercado.

PARCERIAS SETCESP - O SETCESP mantém parceria com os 
principais fornecedores da cadeia do transporte rodoviário de 
cargas, oferecendo aos associados vantagens especiais e ex-
clusivas para compra de veículos, sistemas de gerenciamento 
de riscos, combustíveis, contratação de seguros, meios de pa-
gamento eletrônicos, entre outros.

SEREM – SETOR DE ELABORAÇÃO DE RECURSO DE MULTA - 
Assessoria técnica para defender os direitos administrativos e 
jurídicos contra as infrações de trânsito, orientando e realizando 
recursos de multa, inclusive multas NIC.

TREINAMENTO - Cursos livres com conteúdo especializado 
para capacitação operacional no transporte rodoviário de car-
gas, técnicas de vendas, liderança e gestão empresarial.

TOXICOLÓGICO
EXAME

O curso agregou na minha carreira em vários sentidos como, 
por exemplo, nas áreas financeira, operacional e de qualidade. 

Os conceitos ensinados em sala auxiliaram exatamente no 
desenvolvimento da minha rotina de trabalho, agora realizo 

minhas atividades com mais agilidade e segurança. 
Agnaldo Souza dos Santos, gestor operacional na Maxitrans. 

RNTRC – Toda a facilidade que o transportador precisa para 
realizar o registro do RNTRC e demais serviços relacionados 
como pagamento, recadastro e esclarecimento de dúvidas são 
encontrados nos postos de atendimento da ANTT na sede do 
SETCESP e na CAS Jundiaí.

SUPORTE AO TRANSPORTADOR – Roubo de Carga – Ferra-
menta para apoiar as transportadoras associadas na delegacia 
e na condução do Boletim de Ocorrência em caso de roubo ou 
furto de cargas.

ULT – UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE LOGÍSTICA E TRANS-
PORTE - O curso de Gestão de Transporte de Cargas e Lo-
gística é uma especialização com corpo docente altamente 
qualificado, voltada para a melhoria da performance e gestão 
dos profissionais do segmento, por meio de atividades que es-
timulam a aprendizagem com autonomia e participação ativa 
dos alunos, com estudos de caso, análises e soluções de pro-
blemas, abordagens teóricas e vivência de contextos similares 
às condições reais de trabalho.

O objetivo da LDT é que as empresas entrem em conta-
to com a gente passando as informações e a documen-

tação da reclamação para averiguarmos as possíveis 
infrações que esses embarcadores estão cometendo 

contra as transportadoras.
Dra. Caroline Duarte, responsável pela Consultoria  

Jurídica do SETCESP e coordenadora da LDT.

A marca que todo mundo confia.

Expedição Vozes do Futebol.
40 dias, 10 destinos e muitas histórias.
A Mercedes-Benz Caminhões está viajando o Brasil com a Expedição Vozes do Futebol.  
Rodaremos as 5 regiões do país com o Atego para ouvir as estradas e encontrar histórias  
emocionantes dos caminhoneiros e de sua paixão pelo futebol.  
Acompanhe tudo em vozesdofutebol.com.br e pegue a estrada com a gente.

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

MercedesBenzCaminhoes

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

6771_Mer_An. Expedição vozes do Futebol 210x280_Fab.indd   1 4/11/18   6:53 PM

Suporte ao Transportador

24h
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GESTÃO INOVADORA 
Com novo slogan: ‘Transportador associado ao SETCESP é transportador 

mais rentável’, mandato de Tayguara Helou consolida entidade como 
grande prestadora de serviços

T ayguara Helou, 38 anos, é o presidente mais novo da história do SETCESP e há dois anos e meio inova 
na gestão da entidade criando, junto da sua diretoria executiva, serviços que melhoram a gestão das em-

presas, reduzem custos e alavancam as receitas de seus associados. Helou é formado em Business Admi-
nistration pela Bond University com especialização em Business Management pelo Holmes Colleges, ambos 
na Austrália, também possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Além de presidente 
do SETCESP, também ocupa o cargo de vice-presidente regional da FETCESP - Federação das Empresas de 
Transporte de Carga de São Paulo e Região, é diretor adjunto da NTC&Logística – Associação Nacional de 
Transportes de Carga e Logística, sócio-diretor da T.H.Tex e diretor de desenvolvimento e novos negócios do 
Grupo Braspress. Casado e com dois filhos, nas horas vagas Tayguara também é surfista e motociclista e 
para a Revista SETCESP falou sobre a sua gestão e a nova fase das entidades sindicais. Confira! 

Com a Reforma Trabalhista o que 
mudou para as entidades sindicais?

Com a reforma, tudo muda no 
mundo das representações de 
classe patronais e trabalhistas, 
pois agora as contribuições 
deixam de ser obrigatórias e o 
trabalho é pautado pelo con-
vencimento. Isso significa que 
o representado irá participar 
de sua entidade se ele perce-
ber que aquela instituição re-
almente faz a diferença na sua 
vida ou negócio e isso tudo é 
muito positivo para o Brasil. 
Nada que é obrigatório é mui-
to bom. Veja, por exemplo, a 
carga tributária brasileira que 
é obrigatória, mas mesmo as-
sim há grandes deficiências no 
sistema das finanças públicas, 
na saúde, na segurança públi-
ca, na educação e na infraes-
trutura, pois quando a receita 
é obrigatória, quem as recebe 
não necessariamente entrega 
aquilo que se propõe a fazer.

Fale um pouco sobre o SETCESP como 
um grande prestador de serviços.

O SETCESP há bastante tempo 
se posiciona como uma entida-
de diferenciada que luta pelos 
interesses do Transporte Ro-
doviário de Cargas, mas tam-
bém presta relevantes serviços 
aos transportadores. Esse é um 
conceito que deve ser amplia-
do, pois apenas desta forma, o 
mercado realmente o reconhe-
cerá  como uma instituição que 
faz a diferença nos seus negó-
cios. Prestar qualquer tipo de 
serviço também não faz sen-
tido, é preciso criar poderosos 
canais de comunicação com 
os representados, é necessário 
recebê-los, ouvi-los e montar 

uma estrutura que realmente 
atenda às suas necessidades.
É mais ou menos como uma 
empresa. Na verdade, é mais 
do que isso, pois a entidade, por 
princípio básico, tem que cuidar 
também  dos interesses institu-
cionais do seu setor, como por 
exemplo, no nosso caso, a luta 
para melhorar o abastecimento 
urbano da Grande Região Me-
tropolitana de São Paulo, nossa 
luta contra o roubo de cargas, 
para a melhoria nas relações 
do capital e emprego na área 
trabalhista, na redução da es-
magadora carga tributária, na 
redução da burocracia e, acima 
de tudo, na valorização da nos-
sa atividade para a sociedade 
como um todo.

Completamos o quadro de 23 
serviços prestados aos nos-
sos associados com o espí-
rito de melhorar a gestão das 
empresas de transporte de 
cargas, reduzir os seus custos 
e alavancar as suas receitas. 
TRANSPORTADOR ASSOCIA-
DO AO SETCESP É TRANS-
PORTADOR MAIS RENTÁVEL! 
Com esse espírito e com o co-
nhecimento de negócios em 
transportadoras da nossa di-
retoria, combinados com a alta 
capacidade de planejamento, 
desenvolvimento e implemen-
tação da equipe do SETCESP 
estamos tornando a nossa en-
tidade um diferencial no Brasil.
Batemos o recorde de mais de 
2.300 associados. Isso signifi-
ca que o modelo é de sucesso 
e vai dar certo. Estamos pas-
sando por um momento de 
transição que vai beneficiar os 
brasileiros e o Brasil.

No seu mandato também foi cria-
do o IPTC – Instituto Paulista do 
Transporte de Carga. Como o Ins-
tituto contribui para o desenvolvi-
mento do TRC? 

Sim, esse era um velho sonho, 
ter um instituto de estudos 
técnicos do setor que compro-
vasse tecnicamente as nossas 
ações e que pudesse também 
ser o maior hub de dados e es-
tatísticas do transporte de car-
gas no Brasil combinando, de 
forma harmônica, a teoria com 
a prática. 
O IPTC foi criado porque uma 
instituição autônoma das nos-
sas entidades pode e deve 
ter a capacidade de estudar o 
mercado do TRC e os seus  

Na sua gestão, até o momento, fo-
ram lançados sete novos serviços 
(LDT-Linha Direta do Transporta-
dor, Central de Atendimento em 
Jundiaí, Janela de Negócios, Clu-
be de Compras, Laboratório SET-
CESP de Inovação, Exame Toxico-
lógico e Suporte ao Transportador 
– Roubo de Cargas), além do aper-
feiçoamento de outros existentes. 
Qual é o grande foco dos serviços 
prestados pelo SETCESP?

SETCESP ENTREVISTA

“Completamos o 
quadro de 23 serviços 
prestados aos nossos 

associados com o 
espírito de melhorar 
a gestão, reduzir os 

custos e alavancar as 
suas receitas”
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quatro agentes, que são: a 
empresa de transporte rodo-
viário de cargas, o transpor-
tador rodoviário de cargas 
autônomo, as cooperativas de 
transporte rodoviário de car-
gas e o transporte de carga 
própria (aquele que é realiza-
do pelo fabricante do produto 
ou utilizado para abastecer  
o seu negócio com veículos 
próprios).  

Você sempre afirma que transpor-
tadora associada ao SETCESP é 
mais rentável. Por quê?
Esse é novo slogan do SET-
CESP, pois provamos que com 
um conjunto de ferramentas 
criadas pela entidade o trans-
portador consegue melhorar a 
eficiência dos seus negócios e 
por consequência a sua renta-
bilidade. 

A nossa grade de cursos de 
gestão voltados especifica-
mente para as transporta-
doras e as nossas pesquisas 
técnicas são alguns exemplos 
desses serviços. Nestas pes-
quisas, realizadas em parce-
ria com o IPTC, entregamos 
aos transportadores estu-
dos de áreas complicadas de 
operar no ambiente urbano 
e rodoviário e também dis-
ponibilizamos ferramentas 
de mapeamento de onde há 
dificuldade de entregas para 
melhorar a eficiência da ope-
ração e para que as empresas 
possam cobrar um frete jus-
to, além de toda a nossa gra-
de de serviços e eventos que  

são todos voltados para a re-
dução dos custos e alavanca-
gem de receita. 

Qual o balanço que você faz da 
sua gestão? 
A minha gestão tem sido de 
muito trabalho, focada na so-
lução dos problemas do setor 
e das empresas, sempre bus-
cando o equilíbrio de resol-
ver os problemas coletivos e 
criando ferramentas que aju-
dem pontualmente as empre-
sas na difícil missão de empre-
ender no Brasil.

deixar um legado que seja re-
conhecido pelas nossas con-
quistas, mas acima de tudo 
por um momento de inovação 
profunda na forma de se fazer 
a representação de classe.

Qual recado você gostaria de dei-
xar para os nossos leitores?
Venham todos conhecer e 
participar da nossa entidade, 
transportadores ou não, deve-
mos nos unir por um sistema 
de mobilidade mais eficiente 
em prol do desenvolvimento 
econômico do nosso Brasil. So-
mos todos brasileiros e como 
tais devemos nos unir e traba-
lhar por um só propósito que é a 
prosperidade da nossa nação e 
a inclusão de todos no mercado 
de trabalho, pois é por meio do 
trabalho que garantimos a saú-
de e o bem-estar de todos.  

SETCESP comemora o recorde de 215 
novos associados em apenas um mês.

Os resultados estão sendo de-
monstrados nas edições de 
retrospectiva anual da nossa 
Revista SETCESP. Estamos nos 
superando, graças ao empenho 
de nossa diretoria e a grande 
capacidade do nosso time de 
profissionais internos.

Tenho particularmente me de-
dicado muito a entidade, quero 

"Venham todos 
conhecer e participar 

da nossa entidade 
devemos nos unir 
por um sistema de 
mobilidade mais 
eficiente e pelo 

desenvolvimento 
econômico do Brasil"
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CENÁRIO POLÍTICO:  
O que nos aguarda em 2018? 

“BRASIL – ORDEM E PROGRESSO”

ANTONIO LUIZ LEITE 
Vice-presidente do SETCESP 
Diretor político da FETCESP 

Diretor da Primax Transportes Pesados 
Diretor Financeiro Conselheiro da NTC&Logística

O que esperar do futuro próximo? O que esperar 
das eleições de 2018 quando cada um de nós 

poderá escolher presidente, governador, senado-
res e deputados? 

Eleições Presidenciais: no cenário atual parece 
que os extremos (esquerda e direita) contam com 
as maiores possibilidades de êxito. Afinal, são 
eles que, supostamente, 
apresentam as respos-
tas diretas (ou será que 
são simplistas?) para 
muitos problemas. 

Mas, exceto se surgirem 
fatos que mudem ra-
dicalmente a realidade 
atual, a tendência é que 
ocorra um afunilamen-
to das prováveis mais 
de 15 candidaturas para 
presidente em um se-
gundo turno entre um(a) 
representante de um dos 
extremos e um(a) repre-
sentante de centro. 

Quando chegarmos ao 
mês de agosto, dificil-
mente os candidatos 
competitivos passarão 
de cinco, um de esquer-
da, um de direita e três 
de centro (e o de centro 
que passar tende a herdar parte significativa dos 
votos de quem não chegar ao segundo turno). 

Quando essa fase começar, a maioria da popula-
ção tende a eleger alguém que apresente projetos 

viáveis, equilíbrio e capacidade para enfrentar tur-
bulências. Votar em quem promete rasgar o pre-
sente para voltar ao passado, seja ele quem for, 
não encontrará maioria capaz de leva-lo à vitória. 

Por outro lado, ser equilibrado não significa au-
tomaticamente que nosso(a) futuro(a) ocupante 
da presidência será hábil e terá preparo suficiente 

para estancar as san-
grias atuais, além de unir 
e preparar o país para 
crescer de forma plane-
jada e ser capaz de incluir 
efetivamente a sociedade 
em um ciclo virtuoso de 
desenvolvimento (estou 
falando da esmagadora 
maioria que deseja cres-
cer honestamente). 

Do total do tempo de 
propaganda, 90% são 
distribuídos proporcio-
nalmente ao número 
de Deputados Federais 
eleitos por cada legen-
da em 2014 e o restante 
será distribuído iguali-
tariamente. Para parti-
cipar de debates na TV, 
por sua vez, o candida-
to precisa estar filiado a 
um partido com mais de 
cinco congressistas.

Mas enfim, a realidade dependerá muito de cada 
um de nós. Dedicar o tempo que for necessário 
para pesquisar sobre as candidaturas é nossa 
grande responsabilidade hoje.   
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Votar sem comprometimento já demonstrou ao 
país quais são as consequências possíveis. 

Também podemos contribuir não elegendo depu-
tados e senadores com “honestidade questioná-
vel” ou mais preocupados em que nada funcione, 
pois colocam as suas ambições políticas muito 
(mas muito) acima dos interesses da nação. E o 
mesmo se aplica aos governadores, além de sa-
bermos se realmente eles terão condições de lide-
rar gestões modernas. 

Eleições Estaduais: São Paulo apresenta, segundo 
as últimas pesquisas (em especial, uma pesquisa 
Datafolha de março), 4 candidatos com possibili-
dades reais de disputar o Governo paulista, quais 
sejam João Doria (29 pontos) que deixou 
a prefeitura paulistana para entrar na 
disputa, o presidente da Fiesp, 
Paulo Skaf (20 pontos), o atual 
governador Márcio França (8 
pontos). Depois deles, ten-
tam alçar voos maiores o 
ex-prefeito de São Bernar-
do e atual presidente es-
tadual do PT, Luiz Mari-
nho (com 7 pontos) e os 
demais com menos de 
dois pontos, além do depu-
tado federal Celso Russomano, que 
não foi incluído neste levantamento, mas 
que costuma apresentar intenções significativas 
de voto (embora o PRB, seu partido, esteja em deba-
te interno sobre seu lançamento ou não).

Mas seja qual for o resultado, desde que envolva 
os três líderes, parece pouco provável que o vito-
rioso adote políticas que fujam muito à linha ado-
tada nas últimas décadas pelo partido que estava 
no poder (PSDB), ou seja, a linha da austeridade e 
da responsabilidade fiscal deve ser mantida.

É certo que existem divergências a respeito do en-
frentamento de alguns temas (segurança, saúde, 
desemprego e etc). Mas todos os principais candi-
datos, ao que se saiba, também não gerarão ruptu-
ra do diálogo entre o governo e a sociedade organi-
zada, o que possibilita que categorias empresariais 
tenham condições para obter decisões que viabili-
zem melhorias de suas áreas de atuação.

Todas as últimas denúncias envolvendo corrup-
ção política terão peso na hora do eleitor decidir 
seu voto, mas o perfil do interior do estado, que 
sempre prefere candidatos alinhados com pro-
postas de gestão sóbrias, somados a parte do 
eleitorado de “centro“ que existe na Capital (que 
embora não majoritário é o suficiente, junto com 
o interior, para garantir maioria), devem pesar 
apenas sobre nomes comprometidos com pen-
dências (o que não parece o caso dos três primei-
ros colocados nas pesquisas) e não necessaria-
mente sobre o partido que integram. 

Prefeitura de São Paulo: com a saída de João 
Dória para a disputa do Governo do Estado, vol-
tamos a ter um representante da família Covas 
(Bruno Covas, neto de Mário Covas) na cadeira 

mais importante da gestão municipal. Muito 
mais discreto do que o seu anteces-

sor, caso ele continue com as 
práticas de seu passado 

(foi deputado estadual, 
secretário do meio am-
biente do Estado e de-
putado federal) terá no 
diálogo uma de suas 
principais marcas.

Seu primeiro passo ao 
assumir a Prefeitura foi 

de reabrir diálogo pleno com a 
toda a Câmara Municipal da Cida-

de. A gestão de Dória vinha acumulan-
do tensões principalmente com parlamentares  
da esquerda. 

Ao que declara, não pretende dar grandes alte-
rações nas metas traçadas pelo seu antecessor. 
Não obstante, a propensão ao diálogo permanente 
pode gerar outras pautas para a cidade, em espe-
cial aquelas que envolvam otimização dos recur-
sos já existentes. 

Consta que Bruno Covas não quer ser caracteriza-
do como um gestor de grandes obras e sim como o 
representante da modernidade na gestão pública, 
um novo elo entre a ética apresentada por gran-
des políticos e a capacidade de entender e resolver 
as novas questões da área pública. Um nome a  
ser observado.  

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!



NÚCLEO OPERACIONAL

20 21JUN - JUL 2018  |  Revista SETCESP JUN - JUL 2018  |  Revista SETCESP

Em abril aconteceu o 
lançamento, realizado 

pela DERSA - Desenvol-
vimento Rodoviário S/A e 
pelo DER - Departamento 
de Estradas de Rodagem, 
da nova plataforma para 
a Autorização Especial de 
Trânsito (AET), que agora 
é emitida de forma digital, 
eliminando o serviço de 
balcão.  Esse documen-
to é expedido pelo DER 
para veículos utilizados 
no transporte de carga 
que não se enquadram 
aos limites de peso e di-
mensões estabelecidas 
pelo Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN. 

Segundo dados da DERSA, o 
estado de São Paulo, atualmen-
te, possui mais de 37 mil quilô-
metros de rodovias pavimenta-
das, pelas quais circulam 32% 
da frota e também do PIB bra-
sileiro. Com grande movimen-
tação de cargas como granéis 
agrícolas, minerais e combus-
tíveis, o Estado não se carac-
teriza apenas por ser origem e 
destino, mas também por ser 
passagem para os produtos 
que circulam pelo país. Por isso, 
a fiscalização de peso, volume 
e tipo de material transporta-
do busca garantir segurança 
e integridade, além de manter 
o alto padrão da malha viária 

SEM BUROCRACIA 
Autorização Especial de Trânsito (AET) passa a ser emitida de forma 

digital eliminando o serviço presencial

paulista, onde estão as 18 me-
lhores rodovias do país.

O vice-presidente do SETCESP, 
Antonio Luiz Leite, e o diretor de 
Especialidade de Máquinas e 
Equipamentos da entidade, Cel-
so Masson, estiveram presen-
tes na cerimônia que aconteceu 
no Palácio dos Bandeirantes. 

Para Celso Masson essa é uma 
grande conquista não só para 
os associados do SETCESP e 
sim para o setor de transporte 
rodoviário de cargas como um 
todo. “Representamos a en-
tidade no lançamento da pla-
taforma, esse é um pedido do 
SETCESP de muitos anos, que 
sempre esteve na nossa pauta, 

porque antes as empre-
sas de São Paulo inteiro 
tinham que se deslocar 
para um órgão público 
aqui na capital para so-
licitar a licença, e depois 
ainda precisavam retirar 
a mesma, tudo isso nes-
se trânsito caótico da ci-
dade”, explica.  

Antes do lançamento da 
AET as solicitações eram 
feitas exclusivamente na 
sede do órgão estadual, 
na cidade de São Paulo, 
com processo extenso, 
desde as providências 
para juntar a documen-
tação e preencher os for-
mulários, até a retirada da 

AET física no balcão.

“O SETCESP acredita que a des-
burocratização de processos é 
fundamental para o desenvolvi-
mento do Transporte Rodoviário 
de Cargas e que o lançamento 
dessa plataforma vai de encon-
tro com outros documentos do 
setor que já migraram para a 
era digital como a Nota Fiscal, 
o Conhecimento e o Manifesto”, 
afirma o presidente da entidade, 
Tayguara Helou. 

O atendimento digital traz be-
nefícios diretos ao TRC como a 
redução do tempo e de gastos 
das transportadoras e também 
maior controle e segurança 

COMO SOLICITAR? 
Com a adoção do novo 
serviço, a solicitação on-
line garante segurança e 
praticidade ao usuário. 

O novo sistema é ofere-
cido pelo VIA DIGITAL, 
uma plataforma eletrônica 
multisserviços facilmente 
acessada a partir de qual-
quer dispositivo conec-
tado à internet pelo link 
www.viadigital.sp.gov.br .

Para solicitar uma AET Digital, o requerente preenche o cadastro online, paga o boleto que receberá 
por e-mail e faz o download da AET em arquivo PDF. Os solicitantes de qualquer região do país po-
dem requisitar a AET por meio da internet .

para as empresas. A DERSA es-
tima uma economia de aproxi-
madamente R$ 500 mil por ano, 
somente com o fim dos deslo-
camentos e atendimento pre-
sencial para solicitação e reti-

rada das AETs pelas empresas.

Essa é mais uma importante 
conquista que valida o trabalho 
do SETCESP em conjunto com 
as demais entidades do setor 
como o SINDIPESA - Sindica-

to Nacional das Empresas de 
Transporte e Movimentação de 
Cargas Pesadas e Excepcionais 
para a agilidade e economia do 
TRC em processos burocráti-
cos que norteiam a atividade.  
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NÓS SOMOS O TRÂNSITO
SETCESP é parceiro oficial da campanha Maio Amarelo e promove ações 

de conscientização com a participação dos principais profissionais  
da logística na cidade de São Paulo

P elo segundo ano consecu-
tivo o SETCESP participou 

da campanha Maio Amarelo, 
que tem como seu principal 
objetivo alertar, tanto o poder 
público como a sociedade, so-
bre o alto índice de mortos e 
feridos no trânsito no Brasil. Só 
no estado de São Paulo foram 
registradas 5.645 mortes re-
sultantes de acidentes de trân-
sito no ano de 2017, segundo 
dados do Infosiga.

Como parte de suas ações o 
SETCESP divulgou, durante 
todo o mês de maio, em sua 
campanha “Minuto do Trans-
porte”, veiculada diariamen-
te na Rádio Bandeirantes, um 
spot exclusivo sobre orienta-
ção no trânsito. Também fo-
ram publicados materiais de 

conscientização de trânsito em 
todas as mídias. 

Além dessas iniciativas, a par-
ticipação do sindicato ganhou 
destaque com a realização de 
dois grandes eventos. O pri-
meiro aconteceu no dia 15 de 
maio e recebeu o Secretário de 
Mobilidade e Transportes da 
cidade de São Paulo, Sr. João 
Octaviano Machado Neto, no 
almoço da Diretoria Plena da 
entidade no qual foram apre-
sentadas as ações desse ano. 
“Estamos aproveitando os al-
moços para lançar iniciativas 
relevantes para o nosso setor 
e este ano, em especial, somos 
parceiros oficiais da prefeitura, 
da Secretaria de Mobilidade e 
Transportes de São Paulo e da 
CET na campanha Maio Ama-

relo, porque também é nossa 
responsabilidade trabalhar por 
um trânsito melhor e mais se-
guro”, afirmou o presidente do 
SETCESP, Tayguara Helou. 

Em sua fala o secretário des-
tacou a importância do apoio 
a essa causa. “O Maio Amarelo 
é muito mais que uma campa-
nha de um mês, é uma postura 
e uma atitude das pessoas em 
relação a vida e a cidadania”, 
exaltou João Octaviano. 

O segundo evento “Caminhos 
Cruzados: motoristas e motoci-
clistas”, aconteceu no dia 17 de 
maio também na sede da enti-
dade debatem a importância e 
responsabilidade desses profis-
sionais para a eficiência logísti-
ca da cidade. Foi a primeira vez 

que o SETCESP reuniu no mes-
mo lugar os principais profissio-
nais que trabalham para a efici-
ência da logística da cidade de 
São Paulo: motociclistas, moto-
ristas de caminhão, empresários 
e executivos do TRC. O evento 
contou com palestras de An-
tonio Tadeu Prestes de Oliveira 
– Diretor da Divisão Técnica de 
Cargas – DSV da CET, de Celso 
Miranda, jornalista especialista 
em automobilismo e também 
com uma apresentação de Edu-
ardo Cury da SASCAR sobre pre-
venção de acidentes.

“Os motoristas são importan-
tes não só para os nossos ne-
gócios, mas também para o 
desenvolvimento econômico 
do Brasil, a gente sabe da im-
portância deles em todos os 
modais, o de caminhão viabili-
za o transporte de cargas mais 
pesadas, o de moto viabiliza o 
transporte de pacotes mais le-
ves ou correspondências e esse 
trabalho está ligado diretamen-
te em nosso dia a dia. O que 
buscamos com esse evento é 
conscientizar todos sobre a ne-
cessidade de um trânsito mais 
seguro”, falou Tayguara. 

Durante a sua palestra, Anto-
nio Tadeu Prestes de Oliveira, 
ressaltou a importância dessa 

nhar desviando de obstáculos.
Genivaldo Chavier dos Santos 
é motociclista autônomo há 15 
anos e participou da simulação 
de pontos cegos no caminhão. 
“Essa foi uma experiência sur-
preendente porque eu piloto ao 
lado do caminhão praticamente 
o dia todo e sempre pensei que 
a visão dele era melhor, porém 
ela é bem limitada.

A partir de agora eu vou manter 
uma distância maior e intensi-
ficar a sinalização”, contou. “A 
visão é completamente turva, 
é como caminhar sem destino. 
Essa atividade é muito impor-
tante para as pessoas terem 
noção de que não podem be-
ber e dirigir”, explicou Carlos 
Santos Lira, motorista de veí-
culos pesados na West Cargo, 
após a simulação de visão com 
embriaguez. 

O evento foi uma realização do 
SETCESP em parceria com a 
Prefeitura de São Paulo, SMT 
- Secretaria de Mobilidade e 
Transportes, DSV – Departa-
mento de Operação do Siste-
ma Viário, DTP – Departamen-
to de Transportes Públicos, 
CET - Companhia de Engenha-
ria de Tráfego e SPTrans, com 
apoio da Abraciclo, Tutto Moto, 
Capacetes Norisk, ASW, Honda 
e SASCAR.  

ESPECIAL
campanha mundial. “Levando 
em consideração um trânsito 
intenso como o da cidade de 
São Paulo, nós temos sempre 
que discutir o espaço e o respei-
to entre os profissionais de cada 
segmento”, ressaltou. 

Mas o que ganhou destaque 
no evento foi a realização de 
duas dinâmicas interativas. A 
primeira delas contou com um 
caminhão com os seus pontos 
cegos sinalizados para que os 
participantes pudessem per-
ceber o quão difícil é para o 
motorista conseguir ver todos 
os objetos que estão no entor-
no do veículo e, assim possam 
conduzir com maior segurança 
sempre que estiverem próxi-
mos a um veículo pesado. Já 
na segunda atividade do dia, to-
dos os participantes utilizaram 
óculos especiais que simula-
vam níveis diferentes de em-
briaguez, e tiveram que cami-

MUDANÇA   
Após participação 
nas dinâmicas 92% 
dos participantes 
do evento 
afirmaram que 
irão mudar de 
comportamento 
ao andar de moto 
e 97% mudarão 
a maneira como 
trafegam ao redor 
de caminhões
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P ara balizar as negociações 
das transportadoras é que 

a Diretoria de Especialidade de 
Máquinas e Equipamentos do 
SETCESP divulga mensalmente 
uma Tabela Referencial de Cus-
tos. Esse material, disponibili-
zado há mais de 10 anos, serve 
como base para fortalecer as 
negociações das transportado-
ras com o objetivo de unificar 
os parâmetros técnicos já esta-
belecidos pelo setor. 

Para Marcos J. Dudziak, diretor 
comercial da Mover Guindas-
tes, a tabela ajuda a nortear o 
empresário sobre os valores 
praticados. “Quem tem como 
referência o custo correto man-
tém a sua empresa no mercado, 
quem não utiliza a tabela terá 
problemas futuros, pois a de-
fasagem nos preços compro-
mete não só a lucratividade da 
empresa, mas também a sua 
existência, porque o empresário 
não consegue realizar a manu-
tenção necessária, não investe 
em infraestrutura e na equipe. 
E infelizmente o que mais ve-

REFERENCIAL DE PESO
Material disponibilizado pela Diretoria de Especialidade de Máquinas 

e Equipamentos do SETCESP serve como base para fortalecer as 
negociações do segmento

mos no mercado são empresas 
praticando preços de 10 anos 
atrás”, ressalta. 

“Eu espero que todos os em-
presários do segmento pos-
sam se conscientizar e buscar 
se enquadrar na tabela refe-
rencial. Essa é a nossa espe-
rança, que todas as transpor-
tadoras possam adequar seus 
custos para que em um futuro  
próximo todos nós possamos 
estar trabalhando juntos”, com-
pleta Marcos. 

“Nosso principal objetivo com 
a tabela referencial é orientar 
o mercado, por isso eu aler-
to os empresários para que 
calculem os seus custos cor-
retamente, pois as vezes as 
empresas ‘vão na onda’ do 
mercado e cobram 10%, 20% a 
menos do que está sendo pra-
ticado. As empresas precisam 
ter condições de cobrar aquilo 
que realmente vale o seu ser-
viço e assim enaltecer o seg-
mento, esse é o objetivo de 
todo o trabalho da nossa dire-

toria, a sobrevivência das em-
presas”, destaca Celso Mas-
son, diretor de Especialidade 
de Máquinas e Equipamentos 
do SETCESP.  

E para exaltar ainda mais esse 
trabalho, a Tabela Referencial 
de Custos passou a ser feita 
pelo departamento de Econo-
mia e Estatística do SETCESP 
em parceria com o SINDIPESA 
-  Sindicato Nacional das Em-
presas de Transporte e Movi-
mentação de Cargas Pesadas 
e Excepcionais e validada pela 
NTC&Logística - Associação 
Nacional do Transporte de Car-
gas e Logística tudo isso para 
dar ainda mais relevância para 
esse estudo e atender as diver-
sas empresas do setor. 

Solicite o recebimento da ta-
bela nas reuniões da Diretoria 
de Especialidade de Máqui-
nas e Equipamentos ou direto  
com o setor de Economia e Es-
tatística do SETCESP por meio 
do economia@setcesp.org.br 
ou (11) 2632-1023.   

DIRETORIA DE ESPECIALIDADE

O MELHOR DAS PISTAS É TAMBÉM
ESPECIALISTA EM ECONOMIA NAS ESTRADAS

A linha                        possui um pacote de aditivos
preciso que garante a limpeza do motor pro-
porcionando maior economia de combustível
durante todo o período de uso do óleo.

Lib
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Maior extensão de troca
Graças a utilização de matérias primas de 
primeira qualidade, conseguimos fórmulas 
mais estáveis, preparadas para as aplicações 
mais severas do mercado.

Maior economia de combustível
Preocupados com o meio ambiente e a 
rentabilidade dos nossos clientes, formulamos 
os lubrificantes com o máximo respeito pelos 
estândares da montadora, colocando modifi-
cadores de atrito que melhoram a eficiência 
do motor. 

Maior custo benefício por KM rodado
Um lubrificante robusto, de longa du-
ração manterá seu motor em melhores 
condições durante mais tempo,
melhorando a disponibilidade dos equi-
pamentos ao longo do ciclo de vida e 
otimizando os custos de manutenção.

TECHLUB
vendas@techlubmotul.com.br www.techlubmotul.com.br

(19) 3254.4149   .   (19) 3252.4715
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Após produtiva negociação 
com o Poder Público Munici-

pal o SETCESP, em conjunto com 
a ABTLP - Associação Brasilei-
ra de Transporte e Logística de 
Produtos Perigosos, conseguiu 
redução de mais de 70% no cus-
to para obtenção do PAE – Plano 
de Atendimento a Emergência, o 
que vai impactar em menos cus-
to no transporte de produtos pe-
rigosos 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 pú-
blicos para o transporte de 
produtos perigosos se ade-
qua à realidade financeira do 
setor, e vai de encontro com 
o trabalho de sua gestão que 
tem como foco a diminuição 
de custo na atividade empre-
sarial do transporte rodoviário 
de cargas. 

“Essa redução foi um trabalho 
muito forte do SETCESP em 
parceria com a ABTLP no qual 
conseguimos junto a Prefeitura 

de São Paulo a redução do PAE, 
mesmo assim eu entendo que 
há excesso de certificações e 
que elas atrapalham a eficiên-
cia do setor e que no final do dia 
isso reflete no sistema tarifário 
das transportadoras”, explica 
Tayguara. 

O valor para análise e delibe-
ração do PAE era de R$ 621,00 
por produto ONU relaciona-
do. Agora a empresa paga R$ 
395,00 para a aprovação do 
PAE e mais R$ 130,00 para 
cada número ONU transporta-
do acrescentado.  

NÚCLEO JURÍDICO

REDUÇÃO DE CUSTO
SETCESP consegue reduzir mais de 70% do gasto  

de transportadoras com licença para o transporte de produtos  
perigosos na cidade de São Paulo

Vamos falar 
de rentabilidade 
para o seu negócio?

Quer melhorar a performance da sua operação? 
Fale com a gente: solucoesscania.com.br

SOLUÇÕES
SCANIA

Onde o mundo vê caminhão, nós enxergamos 
soluções inteligentes, conectadas e sustentáveis.

Motorizações mais 
potentes e econômicas, 
serviços conectados 
de gerenciamento, 
planos de manutenção 
otimizados, suporte ao 
motorista e tecnologias 
integradas para 
oferecer um pacote de 
soluções customizadas 
para o seu negócio.

SCA-592-18 Anuncio Soluções 210x280.indd   1 02/04/18   13:42
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Na prática funciona assim: an-
tes do novo decreto, se a em-
presa tinha 10 produtos ONU, o 
custo para a aprovação do PAE 
era de R$ R$ 6.210,00 (10 X R$ 
621,00). Agora, a empresa paga 
R$ 395,00 para a análise do PAE 
e mais R$ 130,00 por número 
ONU transportado, no exemplo, 
para 10 produtos ONU, o custo 
seria de R$ 1.300,00, chegando 
a um total de R$ 1.695,00, ou 
seja, mais de 70% de redução 
neste custo para o transporte 
de produtos perigosos.

Para se ter uma ideia do tama-
nho do segmento de transpor-
te de produtos perigosos na 
cidade de São Paulo, em 2017 
foram emitidas mais de 40 mil 
LETPP - Licença Especial de 

Trânsito de Produtos Perigosos 
e até o dia 11 de maio de 2018 
já foram emitidas 14.462, se-
gundo dados disponibilizados 
pela CET – Companhia de En-
genharia de Tráfego e pelo DSV 
– Departamento de Operação 
do Sistema Viário. 

Tayguara também observa que 
o trabalho não acabou e que 
ainda tem muito a ser feito para 
que as regras para licença de 
produtos perigosos sejam sim-
plificadas e padronizadas em 
nível nacional.

“Os transportadores de produ-
tos perigosos passam por um 
momento muito complicado 
com excesso de licenças, por-
que já existem certificações que 

são boas e garantem a qualida-
de e a segurança do transpor-
te como o PRODIR (Processo 
Distribuição Responsável) e  
SASSMAQ (Sistema de Avalia-
ção de Segurança, Saúde, Meio 
Ambiente e Qualidade), mas o 
transportador de carga perigo-
sa também precisa tirar uma 
licença federal, 25 estados re-
querem uma licença estadual e 
o município de São Paulo tam-
bém requer uma licença”, res-
salta Tayguara. 

Mais informações poderão ser 
obtidas junto ao Departamen-
to Jurídico do SETCESP por 
meio do telefone (11) 2632-
1005 / 1038 ou pelo e-mail:  
juridico@setcesp.org.br.  

Fo
to

: b
lo

gd
oc

am
in

ho
ne

iro
.c

om

www.setcesp.org.br

Suas práticas sustentáveis 
garantem o futuro do planeta.

Suas práticas sustentáveis 
garantem o futuro do planeta.

Participe da 4a edição do Prêmio de Sustentabilidade  
e mostre que a sua transportadora faz a diferença!

  Inscreva-se! Realização:
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COMJOVEM ABRIL/MAIO

REUNIÃO ABRIL
A COMJOVEM SP promoveu, em sua reunião do mês de abril, a palestra "A importância da gestão de con-
tratos e os aspectos de compliance" com Paulo Vigna, Ana de Oliveira e Vitor Santos do Escritório Vigna 
Advogados Associados. 
Para o vice coordenador da COMJOVEM SP, Luis Felipe Machado, esses novos modelos de gestão de con-
tratos são o futuro para as empresas. “Quem conseguir se antecipar vai se beneficiar e, sem dúvidas, a 
reunião serviu para nos orientar sobre os melhores caminhos para isso”, falou. 
“O setor de transporte conversa com órgãos reguladores e com outros fornecedores todos os dias e a im-
plantação do compliance protegerá essas empresas”, explica a advogada Ana de Oliveira. 

REUNIÃO MAIO
"Gestão de processos e riscos - uma oportunidade para inovação", foi o tema da palestra de Antonio Jorge 
Gonçalves da Silva, diretor executivo da Exitum Logística e Serviços, no encontro de maio da COMJOVEM SP. 
“O roubo de cargas não para de crescer, ter uma gestão de riscos eficaz ajuda muito as empresas na re-
dução de prejuízos financeiros e intangíveis, como reclamação de clientes, por exemplo”, falou o diretor da 
Lasil e participante da reunião, Bruno Melo. 
Para o palestrante Antonio Jorge, o aumento da produtividade, a redução de custo e a solução de proble-
mas são os principais impactos desse tema para o setor de transporte rodoviário de cargas. 
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por Anírio Neto*

ENCONTROS FIT - 
PROJETO STANFORD

Em março deste ano, fui con-
vidado pelo Presidente do 

SETCESP, Tayguara Helou, para 
participar dos Encontros FIT 
(Fórum de Inovação do Trans-
porte), um projeto da Universi-
dade de Stanford, que em par-
ceria com a CNT, SEST SENAT 
e ITL criou grupos para discu-
tir os principais problemas do 
transporte (pessoas e cargas, 
em todas suas modalidades), 
bem como possíveis soluções 
com cases de sucesso já apli-
cados em outros países.

Os temas tratados são dos 
mais diversos, com muito foco 
em capacitação de pessoas, os 
professores de Stanford (coor-
denadores do projeto) acre-
ditam que é através de trei-
namento, acompanhamento  
e quando possível, aplicação 
das mudanças que estão sur-
gindo que pessoas e empre-
sas conseguirão se manter no 
mercado e gerar melhorias e 
mudanças.

Vejamos alguns dos pon-
tos trabalhados na edição de  
março/2018:

TREINAMENTO
A conclusão é que a tecnolo-
gia avança em uma velocidade 
muito alta, mas a capacitação 
das pessoas não anda na mes-
ma velocidade; é necessário 
investir em capacitação, senão 
pouco aproveitaremos dos be-
nefícios da tecnologia e cada 
vez mais as pessoas estarão 
fora do mercado de trabalho.

INFRAESTRUTURA
Tratamos do velho problema 
de infraestrutura do país, mas a 
conclusão é que ainda depende-
mos de ações governamentais; 
se não houver investimentos em 
infraestrutura, o Brasil perderá 
cada vez mais para países me-
nores e pouco usufruirá dos be-
nefícios das tecnologias.

MULTIMODALIDADE
É necessário que governos e 
empresas pensem mais sobre 
a multimodalidade em trans-
portes; a dependência do trans-
porte terrestre (cargas e pas-
sageiros) eleva os custos de 
logística e automaticamente o 
custo Brasil sobe.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
É impressionante o avanço da 
Inteligência Artificial e como ela 
está sendo usada em larga es-
cala em alguns setores; vimos 
exemplos de aplicações na lo-
gística e cases de grandes em-
presas resolvendo problemas 
complexos com a IA.

MOBILIDADE URBANA
Vimos como controle de tráfego 
inteligente (usando IA) já é usado 
em San Francisco/EUA; falamos 
sobre a influência que os carros 
autônomos já exercem em algu-
mas cidades americanas.

CARROS AUTÔNOMOS
Recebemos atualizações so-
bre Uber, Otto, Google, Tesla e 
o avanço sobre os conceitos de 
automação de veículos; tam-
bém foi muito interessante en-
tender que estamos na fase 1/5 
(avançando para 2/5).

FIM DOS EMPREGOS
Alguns empregos simples-
mente não existem mais e ou-
tros tradicionais estão sendo 
substituídos por máquinas e 
IA; aqui entra a necessidade  
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TECNOLOGIA

* Anírio Neto é Diretor Técnico de Tecnologia da Informação do SETCESP, coordenador do Laboratório SETCESP de Inovação e 
tem MBA em Tecnologia da Informação e em Administração

de capacitação, pois o contingen-
te de desempregados será alto e 
ainda não se sabe exatamente o 
que fazer com esse grupo.

CIDADES INTELIGENTES
É a junção de IA, mobilidade ur-
bana, carro autônomo e internet 
das coisas; a harmonia de to-
das essas tecnologias propor-
cionará um fluxo organizado e 
mais barato nas cidades.

Também estudamos os axio-
mas mais importantes para 
Treinamento e Educação:

• Quanto mais geral o conhe-
cimento, menos provável 
que as empresas privadas 
paguem para transferir o co-
nhecimento para seus fun-
cionários.

• Quanto mais abstrato e geral 
o conhecimento a ser trans-
ferido, mais o treinamento 
requer interação cara a cara 
e ensino poderoso, ou seja, 
treinamento de tomada de 
decisão de negócios para 
executivos.

• Quanto mais específico o 
conhecimento a ser transfe-
rido, mais a especialização 
pode ser ensinada em con-
tato direto com a tecnologia, 
ou seja, simuladores para 
treinamento de pilotos, cur-
sos de informática para en-
sinar Excel.

• A partir de estudos empíri-
cos na economia da edu-
cação, sabemos que no 
contexto da maioria das 
economias de mercado, a 
educação profissional para 
trabalhadores não tem sido 
muito bem-sucedida. 

• A formação para tarefas que 
utilizam novas tecnologias re-
quer o acesso de formadores 
e formandos a nova tecnolo-
gia, geralmente exigindo que 
o treinamento seja realizado 
nas empresas já possuindo a 
tecnologia por treinador fami-
liarizado com ela.

• A economia da educação nos 
diz que o treinamento geral 
será feito em grande parte 
em empresas privadas exter-
nas, e treinamento específico 
dentro de empresas privadas 
ou em sistemas públicos de 
formação, como o SENAT, 
que estão ligados as empre-
sas privadas.

• Assim a formação de en-
genheiros e cientistas da 
computação para sistemas 
de transporte, por exemplo, 
estariam nas universidades, 
despesa pública ou às custas 
dos indivíduos treinados.

• O Roteiro da CNT apontou 
barreiras ao investimento em 
treinamento por empresas e 
trabalhadores, além de uma 
apatia do público em geral 
sobre esse investimento.

• Na visão dos professores de 
Stanford, tudo poderia ser 
melhor se o Governo brasi-
leiro tivesse uma visão futura 
do sistema de transporte en-
volvendo os setores privado 
e público. Essa ausência de 
planejamento de longo prazo, 
que sempre existiu no Brasil, 

é uma das causas do caos 
que o sistema vive atualmen-
te, com maior impacto nas 
grandes cidades quando há a 
necessidade de grandes des-
locamentos.

• Se o setor privado brasileiro 
estivesse convencido de que 
o Brasil estava se mudando 
para sistema de transporte do 
século, e que para competir, 
eles precisariam investir em 
construção de capital huma-
no, eles seriam mais propen-
sos a fazer isso.

• O próprio público também 
poderia estar mais compro-
metido com o treinamento se 
soubesse que muitos novos 
tipos de empregos estariam 
disponíveis à medida que o 
sistema fosse modernizado.

• E os trabalhadores também 
estariam mais interessados 
se sentissem que a mobilida-
de ascendente dependia do 
treinamento.

• Um problema comum no trei-
namento é que ele não ensina 
efetivamente as habilidades 
que ele entrega.

• Não se pode pressupor que 
uma pessoa seja um “espe-
cialista” em um campo par-
ticular ou tecnologia que ele 
ou ela é um professor / trei-
nador eficaz.

Foram 3 dias intensos e inte-
ressantes.  

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
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NOVA ERA PARA OS 
RECURSOS HUMANOS 

Segunda fase de implementação do eSocial começa em julho  
e SETCESP promove evento para preparar as empresas do transporte 

rodoviário de cargas para o sistema

O eSocial traz uma nova era 
para os empregadores, em-

pregados e governo, isso é o que 
afirmou a Dra. Nilza Machado, 
advogada com especialização 
em Gestão de RH e Diretora no 
Grupo Datamace, durante sua 
palestra no Fórum de RH reali-
zado pelo SETCESP no dia 25 de 
abril que teve como tema ‘Como 
preparar sua empresa para o 
eSocial’ e contou com mais de 
150 pessoas, entre empresários, 
colaboradores e representantes 
de empresas de contabilidade 
do setor, que ouviram atenta-
mente todos os pontos esclare-
cidos durante a palestra. 

“O capital humano é essencial 
para os nossos negócios, as 
transportadoras são presta-
doras de serviços e por melhor 
que sejam os nossos siste-
mas, por mais avançados que 
sejam os nossos terminais ou 
por mais nova que seja a nossa 
frota sempre vamos depender 
das nossas pessoas, portan-
to qualificar, promover e con-
tribuir com a qualidade dos 
nossos profissionais também 
é a nossa missão”, destacou 
o presidente do SETCESP, Tay-

guara Helou, durante o seu dis-
curso de abertura.

Em sua apresentação, a Dr. Nil-
za explicou que o eSocial é o 
instrumento de unificação da 
prestação das informações re-
ferentes à escrituração das obri-
gações fiscais, previdenciárias e 

trabalhistas, e tem como finali-
dade padronizar a transmissão, 
armazenamento e distribuição 
dessas informações, constituin-
do um ambiente nacional. De 
forma simplificada, o sistema é 
a escrituração digital que che-
gou ao RH das empresas.

O projeto eSocial é uma ação 
conjunta de órgãos e entida-
des do governo federal: Se-
cretaria da Receita Federal do 

Brasil – RFB, Caixa Econômica 
Federal, Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS e Mi-
nistério do Trabalho – MTB. A 

sua implementação está di-
vidida em grupos e teve início  
em 2018 conforme cronogra-
ma abaixo.  

“ Acho importante destacar que para o segundo grupo 
a data já está próxima. Por isso, o primeiro passo é a 
empresa se conscientizar que esse projeto é irreversível 
e selecionar uma pessoa da sua equipe, alguém que 
conheça os processos da empresa em RH para estudar 
a documentação técnica do eSocial " Dra. Nilza Machado

CONFIRA O CRONOGRAMA
DE IMPLANTAÇÃO DO

Cadastros do 
empregador e tabelas

Dados de segurança e saúde
do trabalhador

Substituição da GFIP (guia de 
informações à Previdência Social)

Folha de pagamento

Dados dos trabalhadores e seus
vínculos com as empresas 

(eventos não periódicos)

* Empresas com faturamento anual maior que R$ 78 milhões
* Inclusive micro, pequenas e MEIs que tenham empregados

Grandes 
Empresas*

Demais 
Empresas*

Órgãos 
Públicos*

2018

Janeiro Julho Janeiro

Março Setembro Março

Maio Novembro Maio

Julho Janeiro Julho

Janeiro Janeiro Julho

2018 2019

2018 2018 2019

2018 2018 2019

2018 2019 2019

2019 2019 2019
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O segundo grupo inicia a fase 
de implementação em julho 
e contempla empregadores 
com faturamento menor que 
R$ 78 milhões, segundo a Dr. 
Nilza, isso representa uma  
parcela de mais de 18 milhões 
de empresas. 

“Acho importante destacar que 
para o segundo grupo a data já 
está próxima. Por isso, o pri-
meiro passo é a empresa se 
conscientizar que esse projeto 
é irreversível e selecionar uma 
pessoa da sua equipe, alguém 
que conheça os processos da 
empresa em RH para estu-
dar a documentação técnica 
do eSocial. Também é preciso 
comparar o requerido com as 
práticas que a empresa tem, 
porque esse é o maior impac-
to com o eSocial, desconstruir 

Acesse aqui 
apresentação do 
evento na íntegra.

certas práticas que acontecem 
hoje no RH para o alinhamento 
com a legislação que está im-
posta no sistema. E a partir daí 
começar a envolver os demais 
setores como contabilidade, 
fiscal, compras, jurídico, segu-
rança e medicina do trabalho 
formando um grupo e elabo-
rando um plano de ação único 
para enfim trabalhar para que 
os prazos sejam cumpridos”, 
explicou Nilza.  

Para a diretora de especiali-
dade de recursos humanos do 
SETCESP, Ducimara Salathiel, 
é muito importante conscien-
tizar todas as hierarquias da 
empresa sobre o eSocial. “Na 
maioria dos casos as empresas 
entendem que esse processo 
é responsabilidade apenas do 
setor de RH, mas essa não é a 

realidade, para finalizar todas 
as complexas etapas de imple-
mentação do eSocial é neces-
sário o engajamento de todos 
os departamentos e gestores 
da empresa”, ressalta. 

Márcio Massao Shimomo-
to, Presidente do Sescon-SP 
– Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Em-
presas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pes-
quisas no Estado de São Paulo 
e da Aescon-SP - Associação 
das Empresas de Serviços 
Contábeis de São Paulo, tam-
bém participou do evento.

“Hoje com o avanço da tecno-
logia e com a inteligência arti-
ficial chegando vamos precisar 
valorizar ainda mais as pesso-
as e capacitá-las cada vez mais 
rápido. O eSocial é uma grande 
mudança e nós precisamos nos 
adaptar a ela para daqui dois ou 
três anos estarmos trabalhan-
do mais para os nossos clien-
tes e menos para o fisco”, falou.

“O sistema também é muito im-
portante para preservar a inte-
gridade financeira das empresas 
e cumprir uma função social já 
que ele veio para dar transparên-
cia para o trabalhador, para as 

empresas e para o governo, por 
isso é fundamental as empresas 
aderirem”, completou Márcio.  

Concluindo sua apresentação 
a Dr. Nilza ressaltou que vê a 
implementação do projeto com 
otimismo e acredita que daqui 
há algum tempo os empresá-
rios estarão comemorando, 
porque o eSocial estabelece 
um padrão. “Em especial, para 
o segmento de transportes o 
projeto tem vários pontos po-
sitivos como, por exemplo, a 
disponibilidade durante as 24 
horas do dia para emissão do 
CAT – Comunicado de Acidente 

de Trabalho e a possibilidade de 
observar se o horário que está 
sendo praticado pela transpor-
tadora tem uma fundamenta-
ção na CLT ou na Convenção 
Coletiva”, observou. 

“O espírito do SETCESP é cons-
truir uma plataforma que traga 
a democratização da formali-
zação do nosso setor, nós pre-
cisamos defender que as em-
presas possam concorrer entre 
elas de uma maneira justa e 
igualitária e a formalidade e a 
documentação digital também 
acabam trazendo esse efeito”, 
considerou Tayguara.  

PARA OS EMPREGADORES: Padronização do cumprimento de obrigações acessórias dentro de regras de 
validação; o que reduz drasticamente os riscos do empregador por erro de interpretação da legislação ou 
falta de atualização, já que a legislação é muito ampla e dinâmica.

PARA OS TRABALHADORES: Garantia de direitos. Os Trabalhadores terão acesso a todos os dados da 
sua relação laboral com o empregador através da internet.

PARA O GOVERNO: Maior poder de fiscalização na garantia de direitos dos trabalhadores e exigência do 
cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias pelo empregador.

PRINCIPAIS PREMISSAS DO ESOCIAL 

Para as empresas que ainda possuem dúvidas sobre a implementação do eSocial, o SETCESP disponi-
biliza cursos específicos sobre o tema. Consulte as datas disponíveis em www.setcesp.org.br/cursos

ESOCIAL NA PRÁTICA
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SETCESP É APRESENTADO EM CURSO DO SEBRAE

No dia 14 de abril, o assessor jurídico e executivo da presidência do 
SETCESP, Dr. Adauto Bentivegna Filho, participou da aula inaugural do 
“Programa SEBRAE Negócios de Transportes”, na unidade de Guaru-
lhos. O Programa é voltado para gestores e empresários do segmento 
e pretende melhorar a gestão do negócio, reduzir custos e aumentar o 
faturamento. Na ocasião, Dr. Adauto apresentou o SETCESP para os 
presentes e divulgou os serviços, a história e as bandeiras da entidade.

EXAMES TOXICOLÓGICOS

Durante o almoço do mês de março com a Diretora 
Plena, Tayguara Helou, anunciou mais uma inova-
ção da entidade. “O SETCESP, em parceria com a 
FETCESP, firmou convênio com um laboratório para 
realização de exames toxicológicos de admissão e 
demissão com  o objetivo de reduzir os custos para 
as empresas de transportes”, explicou.

O convênio foi firmado com o CAEP - Centro Avançado de Estudos e Pesquisas e o SETCESP terá um 
Posto de Atendimento em sua sede, em São Paulo.  O custo por exame é de R$ 150,00 para empresas 
associadas ao SETCESP e R$ 200,00 para não associados. 

Os agendamentos dos exames devem ser realizados pelo site do SETCESP: www.setcesp.org.br.

DEFASAGEM DO FRETE

No dia 7 de março a Diretoria de Especialidade 
Aduaneira realizou sua reunião mensal e abor-
dou assuntos como a Lei do ICMS e como emitir 
a cobrança de serviço e a Lei do Vale Pedágio e 
sua regulamentação, porém o tema que ganhou 
destaque no encontro foi a defasagem do frete e 
os números atualizados do setor obtidos durante 
o evento Conferência SETCESP – Tarifas de Frete. 

CONTRATOS DE TRABALHO 

A Diretoria Técnica de Recursos Humanos do 
SETCESP realizou sua reunião de março com qua-
se trinta integrantes para assistir a palestra "Novos 
contratos de trabalho de acordo com a Lei Traba-
lhista” com o assessor jurídico e executivo da pre-
sidência do SETCESP, Dr. Adauto Bentivegna Filho. 
A apresentação esclareceu os diferentes modelos 
de contratação que a Reforma Trabalhista permite.

VARIAÇÃO DO PREÇO DO DIESEL

O IPTC – Instituto Paulista do Transpor-
te de Carga está acompanhando diaria-
mente as variações do preço do diesel 
desde o ano passado e com base nes-
sas variações está divulgando em seu 
site boletins econômicos com o objeti-
vo de fornecer informações e orienta-
ções técnicas que possam auxiliar as 
transportadoras para a recomposição 
de suas tarifas em função da oscilação 
constante do custo desse insumo es-
sencial para a operação.

PRIMEIRO TREINAMENTO DA CAS DE JUNDIAÍ 

A nova Central de Atendimento SETCESP em Jundiaí 
promoveu o seu primeiro treinamento na cidade. O curso 
‘Administração de Frotas no Transporte’ foi ministrado 
pelo instrutor Laércio Rodrigues nas instalações da CAS. 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

A Diretoria de Especialidade de Máquinas e Equipa-
mentos realizou reunião na Central de Atendimento  
SETCESP em Jundiaí para apresentar aos associados 
as novas instalações da CAS e também os serviços ofe-
recidos na região. O grupo também analisou as atuali-
zações da Tabela Referencial de Custos para o mês de 
abril, material base para fortalecer as negociações do 
setor com o propósito de unificar os parâmetros técni-
cos já estabelecidos.

Acesse todos  
os boletins aqui.

XVIII SEMINÁRIO BRASILEIRO DO TRC

O presidente do SETCESP, Tay-
guara Helou, representou a en-
tidade no XVIII Seminário Bra-
sileiro do Transporte Rodoviário 
de Cargas, que foi realizado pela 
NTC&Logística e aconteceu no 
dia 9 de março na Câmara dos 
Deputados em Brasília. Na oca-
sião, o assessor jurídico e execu-
tivo da presidência do SETCESP, 
Dr. Adauto Bentivegna Filho, re-
cebeu a Medalha de Mérito do 
Transporte da NTC&Logística 
em homenagem a sua atuação  
pelo setor.

CÂMARA TEMÁTICA DE CARGAS

Marinaldo Barbosa, diretor da 
Especialidade de Abastecimento 
e Distribuição do SETCESP, e Fer-
nando Zingler, diretor do Instituto 
Paulista do Transporte de Carga 
(IPTC) participaram da reunião da 
Câmara Temática de Cargas do 
Governo do Estado de São Pau-
lo no mês de março. Durante o 
encontro foi apresentado o novo 
Plano Diretor Urbano Integrado 
(PDU) que deverá entrar em vigor 
no final do ano, juntamente com 
a nova gestão do Estado.

TOXICOLÓGICO
EXAME
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REFORMA TRABALHISTA 

No dia 5 de abril, a Diretoria de Especialidade 
de Transporte Aduaneiro do SETCESP realizou 
sua reunião mensal para esclarecer dúvidas 
sobre as atualizações da Reforma Trabalhista.  
A palestra foi ministrada pelo Dr. Narciso Fi-
gueirôa Junior, assessor jurídico da entidade.

SEREM 

O Setor de Elaboração de Recurso de Multa do 
SETCESP foi ampliado e já está realizando o 
atendimento das transportadoras associadas 
para o recurso judicial de Multas NIC (não iden-
tificação de condutor). Para solicitar esse servi-
ço entre em contato com o SEREM através do  
(11) 2632-1038 ou pelo serem@setcesp.org.br.

PALESTRA NO SUMMIT ASSOCIQUIM/SINCOQUIM

No dia 15 de março foi realizado o SUMMIT – 
ASSOCIQUIM/SINCOQUIM. O evento teve como 
objetivo analisar e discutir assuntos que inter-
ferem diretamente no desempenho do setor de 
distribuição de produtos químicos e petroquími-
cos. O presidente do SETCESP, Tayguara Helou, 
foi o primeiro palestrante do encontro e apresen-
tou o “Cenário do transporte rodoviário de car-
gas no Brasil”. 

RESPONSABILIDADE PENAL

A reunião de março da Diretoria de Especiali-
dade de Cargas Completas do SETCESP con-
tou com a palestra do advogado Jorge Caroni, 
que explicou com detalhes a responsabilida-
de penal dos empresários. “O empresário de 
transporte, pela própria natureza da atividade, 
está em situação de vulnerabilidade criminal”, 
esclareceu Caroni.

SUPORTE AO TRANSPORTADOR – ROUBO DE CARGAS

O SETCESP lançou, durante o almoço com a Diretoria Plena 
da entidade, mais um exclusivo serviço em prol dos seus as-
sociados. Com o nome de “Suporte ao Transportador – Rou-
bo de Cargas”, essa nova ferramenta tem como meta apoiar 
as transportadoras associadas na delegacia e na condução 
do Boletim de Ocorrência em caso de roubo ou furto de carga. 

Todas as empresas que tiverem essas ocorrências terão 
um advogado à disposição para acompanhar a vítima nas 
delegacias, garantindo a velocidade no registro do Boletim 
de Ocorrências e a qualidade das informações. 

O serviço atenderá ocorrências das seguintes regiões: Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Atibaia, Mai-
riporã, Nazaré Paulista e os bairros de Vila Maria, Vila Guilherme e Parque Novo Mundo na cidade 
de São Paulo. 

ATENDIMENTO

Suporte ao Transportador

24h

JUIZ MARLOS MELEK VISITA SETCESP

O juiz federal do trabalho, Dr. Marlos Melek, esteve em reunião no SETCESP no dia 9 de março, com o pre-
sidente da entidade, Tayguara Helou, com o assessor jurídico, Dr. Narciso Figueroa, o assessor executivo e 
jurídico da presidência, Dr. Adauto Bentivegna Filho. 

No encontro foi falado sobre a criação de um projeto sobre a Reforma Trabalhista com a colaboração do 
juiz. A proposta será voltada para os funcionários das empresas de transporte de carga, visando explicar 
com uma linguagem mais simples o que mudou com a Reforma Trabalhista e como isso afeta a rotina dos 
trabalhadores do setor.

Horário noturno e finais de semana: 
Das 18h às 8h30 

Dr. Evandro ou Dr. Renato
Celular: (11) 96448-3500

Horário Comercial: 
Das 8h30 às 18h

Departamento Jurídico SETCESP 
Fone: (11) 2632-1038 – Dra. Kaliane
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por Thiago Budni*

MARKETING VERDE  
E COMUNICAÇÃO

* 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.

Empresas fazem muito es-
forço montando sua estra-

tégia de sustentabilidade, solu-
cionando as questões ligadas a 
isso, envolvendo os fornecedo-
res e, ao final do dia, quando se 
deve registrar o resultado posi-
tivo, se esquecem de explorá-lo 
no mercado.

POR QUE MARKETING VERDE?
A sustentabilidade tem a ver 
com negócios. Não se trata de 
mera tecnicalidade. Ela se apoia 
na organização e administra-
ção do negócio, em gestão de 
suprimento e também tem a ver 
com marketing e comunicação.

Por isso deve-se tomar provi-
dências para que a comunica-
ção sobre sustentabilidade seja 
mais convincente e mais efetiva. 

Para cerca de 25% a 30% dos 
compradores, a sustentabili-
dade é realmente importante 
e 45% a 50% deles dizem ou 
pensam que é bom existir sus-
tentabilidade. Eles simpatizam 
com o tema, mas gostariam 
de tê-la de graça. Mas se for 
necessário abrir mão dela, por 
outras razões, como um pro-

duto ou serviço mais barato, 
ou um produto com funciona-
lidades técnicas superiores, ou 
uma novidade, provavelmente 
abrirão mão da sustentabilida-
de. Isso significa que você deve 
oferecer algo além do desem-
penho de sustentabilidade. 

Para algumas pessoas, a sus-
tentabilidade está em primeiro 
lugar e outros benefícios vêm 
na sequência. Mas para um 
grupo maior, os outros benefí-
cios são importantes e a sus-
tentabilidade apenas acompa-
nha esse caminho.

Neste momento percebemos 
que outros benefícios devem ser 
oferecidos para que a sustenta-
bilidade floresça. Isso nos leva 
ao conceito de Estratégia de Be-
nefício Vinculado (EBV). Cria-se 
um benefício vinculado ao asso-
ciar benefícios de sustentabili-
dade com outros. Dessa forma 
ampliamos o interesse do públi-
co alvo naquilo que se oferece.

A EBV deve atender aos denomi-
nadores comuns nas inclinações 
pessoais porque uma questão é 
sustentabilidade, outra é dinhei-
ro, outra é sobre funcionalidades 

físicas, outra é emoção. E você 
deve responder, basicamente, à 
seguinte pergunta: “Sustentabi-
lidade é legal, mas o que eu ga-
nho com isso? ”

Quando você estiver promo-
vendo produtos ou serviços 
pela sustentabilidade as fun-
cionalidades devem ser as 
mesmas, você não deve com-
prometê-las. A questão finan-
ceira deve estar de acordo 
também. Não se deve com-
prometer a facilidade de uso. 
E deve-se atender às emoções 
positivamente. Essa é a combi-
nação que deve ser feita.

Outro ponto importante para 
tornar isso claro é ser específi-
co, honesto e ir direto ao ponto. 
Imagens bonitas e genéricas, 
com filhotes de animais em 
algum lugar campestre, não 
funcionam. Montanhas e uma 
bela árvore, onde se veem os 
seus produtos ou serviços não 
são imagens corretas. Histórias 
longas e vagas não se aplicam.

Seus próprios funcionários têm 
que contribuir com isso. Por-
tanto, se puder, mostre exem-
plos da sua organização.

Você também pode aplicar es-
ses princípios para os clientes 
empresariais, os representan-
tes comerciais, por exemplo. 

Clientes empresariais preocu-
pam-se mais com a questão 
financeira. Então, traduzir per-
formances de sustentabilida-
de como um menor custo ou 
vantagens econômicas é muito 
importante. É importante para 
eles saberem se o fornecedor 
está realmente contribuindo 
com o seu próprio “sucesso 
verde”. Eles devem pensar “as 
partes interessadas (stakehol-
ders) e clientes também nos 
fazem muitas perguntas e esse 
fornecedor pode ajudar a tratar 
das preocupações dos nossos 
stakeholders”. Isso realmente 
funciona.

AÇÕES PARA APOIAR A  
CREDIBILIDADE
Envolva as lideranças da sua 
empresa. O discurso dos CEO’s, 
presidentes, diretores, repre-
sentantes da organização de-
vem estar alinhados com a sus-
tentabilidade.

Faça uma declaração ambien-
tal ou sustentável. Isso é decla-
rar o que você deseja. Você dirá 
ao mundo, à sociedade, que 
tem boas intenções. E ter boas 
intenções é o mínimo que você 
pode fazer.

Assuma a liderança no seu 
segmento. A maioria das em-

presas não tem um dom na-
tural para sustentabilidade. 
Portanto, se você tomar a ini-
ciativa, será imediatamente 
visto como um dos pioneiros, 
líder nesse quesito.

Dê motivos para o investimen-
to na consciência verde. Não 
esconda nada. Divida com o 
mundo exterior que estão gas-
tando explícita, ou implicita-
mente, dinheiro com atividades 
sustentáveis. 

Realize melhorias contínuas. 
Periodicamente, todo mês, ou 
a cada dois meses, ou trimes-
tralmente, enfim, tenha uma 
nova mensagem para contar ao 
mundo o que estão fazendo em 
sustentabilidade e como isso 
tem evoluído.

Divulgue seus programas am-
bientais. Divulgue suas certi-
ficações, como a ISO 14001. 

Deixe saber que você faz exi-
gências de sustentabilidade a 
seus fornecedores.

Patrocine pesquisas em insti-
tutos e universidades e mostre 
que vocês compartilham da-
dos. Isso pode gerar benefícios 
mútuos e é visto pelo mundo 
exterior como muito positivo e, 
também, como uma contribui-
ção social.

Apoie grupos de preservação 
da natureza. Isso mostra pelo 
menos a sua boa vontade.

E finalmente, mas não menos 
importante, desenvolva e ofe-
reça excelentes produtos/ser-
viços verdes. Talvez ainda não 
haja muitas pessoas interessa-
das porque sua percepção ou 
preconceito ainda é que os pro-
dutos/serviços verdes tem um 
preço elevado. Mostre que eles 
estão enganados.  
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MAPEAMENTO LOGÍSTICO
A Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) lançou, em março, o programa Canal Verde 
Brasil, uma rede inteligente de acompanhamento e 
mapeamento dos fluxos logísticos nos corredores 
e de integração de base de dados interagências. O 
programa faz parte da política voltada para a des-
burocratização e redução do custo logístico, com 
objetivo principal de aumentar a competitividade 
dos produtos brasileiros no mercado internacional. 
Saiba mais em www.antt.gov.br.

MOTORISTA EMBRIAGADO
Entrou em vigor a Lei 13.546/2017 que 
ampliou as penas mínimas e máximas 
para o condutor de veículo automotor 
que provocar, sob efeito de álcool e outras 
drogas, acidentes de trânsito que resulta-
rem em homicídio culposo (quando não 
há a intenção de matar) ou lesão corporal 
grave ou gravíssima. A nova legislação, 
sancionada pelo presidente Michel Temer 
em dezembro do ano passado, modificou 
artigos e outros dispositivos do Código 
Brasileiro de Trânsito (Lei 9.503/1997). 

TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), concedeu liminar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5352 para 
suspender Lei de São Paulo que exige a presen-
ça de farmacêutico nos quadros das empresas 
que realizam o transporte de medicamentos e 
insumos farmacêuticos. Em análise preliminar 
do caso, o ministro entendeu que a norma viola 
a competência da União e estabelece restrição 
desproporcional à atividade econômica.

INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR 
O Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) decidiu 
suspender a resolução do Contran (Conselho Nacional 
de Trânsito) que previa a obrigatoriedade da ITV (Inspe-
ção Técnica Veicular) para renovação do licenciamento 
anual dos veículos e obtenção do CRLV (Certificado de 
Registro e Licenciamento Veicular). A medida foi solici-
tada pelo setor transportador ao departamento por meio 
de uma atuação conjunta entre a CNT (Confederação 
Nacional do Transporte) e a ABTC (Associação Brasileira 
de Logística e Transporte de Cargas). A decisão foi publi-
cada no Diário Oficial da União.

R$ 506 MILHÕES PARA MODERNIZAR RODOVIAS
O governador Geraldo Alckmin anunciou investimentos da 
ordem de R$ 506,3 milhões para obras de modernização 
e recuperação de rodovias estaduais e estradas vicinais. 
Mais de 7,8 milhões de habitantes serão diretamente bene-
ficiados em 99 municípios. Além de 33 rodovias paulistas, 
administradas pelo Departamento de Estradas de Roda-
gem (DER), mais 40 estradas sob administração municipal 
também serão contempladas.

 

Caminhões
Ônibus

Andre Paltrinieri
Cel: (19) 9.9955-1818
andre.paltrinieri@consorciomaggi.com.br

Carlos Passini
Cel: (11) 9.8157-0300
carlos.passini@consorciomaggi.com.br

Gilberto Barizon
Cel: (11) 9.8677-1159
gilberto.barizon@consorciomaggi.com.br

consorciomaggi.com.br/consorciomaggiCONTATO

CONSÓRCIO MAGGI 
OFERECE TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA 
ASSOCIADOS
SETCESP

Consulte 
Condições

Seu caminhão ou ônibus 
MAN/Volkswagen em até  

100 MESES SEM JUROS. 
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SISTEMA TRIBUTÁRIO E O TRC 
Tradicional evento promovido pelo SETCESP atualiza os empresários  

e executivos do setor de transporte rodoviário de cargas sobre o 
complexo sistema de tributos no Brasil

O SETCESP realizou o even-
to “Seminário de Tributos 

– Planejamento Tributário e 
Documentos Fiscais Eletrôni-
cos” no dia 24 de maio com o 

objetivo de atualizar os empre-
sários e executivos do setor de 
transporte rodoviário de cargas 
sobre o complexo sistema tri-
butário brasileiro.

Os Documentos Fiscais Eletrô-
nicos vieram para minimizar as 
brechas da sonegação e agili-
zar a fiscalização nos postos 
fiscais. E isso naturalmente 

traz impactos diretos ao dia a 
dia das operações das empre-
sas que não aderirem 100% ao 
modelo atual de fiscalização. 
Por isso que um planejamento 
tributário estratégico é essen-
cial para melhorar processos 
e aprimorar a economia de 
recursos repassados ao go-
verno por meio dos impostos,  
possibilitando que as empre-
sas sejam mais competitivas 
no mercado. 

Para orientar os empresários 
do TRC sobre o cenário expos-
to acima, o Seminário recebeu 
palestras do Sr. Daniel Carva-
lho, coordenador Nacional dos 
Documentos Fiscais Eletrôni-
cos da Secretaria da Fazenda 
de Mato Grosso do Sul e do 
Dr. João Paulo Todde Noguei-
ra, fundador e CEO da TODDE 
Advogados & Consultores As-
sociados. 

“O SETCESP realiza eventos 
para que possa, na prática, 
apoiar a gestão e melhorar o 
dia a dia dos nossos associa-
dos. Falar sobre documentação 
fiscal e sobre o planejamento 
tributário nas transportadoras 
é muito importante e ajuda di-
retamente no desenvolvimen-
to do setor”, afirmou Tayguara 
Helou, presidente do SETCESP 
durante a abertura do encontro. 

Documentos Fiscais Eletrônicos 
no TRC (CT-e, MDF-e, CT-eOS e 

BP-e) foi o tema da palestra do 
Dr. Daniel Carvalho que contex-
tualizou a plateia de mais de 70 
pessoas falando sobre a evo-
lução dos documentos fiscais 
eletrônicos no Brasil e também 
sobre a importância das trans-
portadoras declararem as in-
formações corretas para o fisco 
para que todos os cruzamentos 
de dados sejam realizados de 
forma satisfatória. 

Para Daniel é importante salien-
tar a relevância que as empresas 
de transporte têm na prestação 
de informações fiscais. “Hoje 
o transportador se tornou uma 
referência para os órgãos de fis-
calização validando, literalmen-
te, as informações contidas na 
Nota Fiscal Eletrônica. Entendo 
que as empresas de transporte 
são cruciais no que declaram 
tanto no Manifesto como no Co-
nhecimento de Transporte Ele-
trônico”, explicou.  

DOCUMENTOS FISCAIS  Dr. Daniel Carvalho fala sobre a importância das transportadoras 
declararem as informações corretas 
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“Também me perguntam bas-
tante sobre os conceitos de vin-
culação de documentos fiscais 
eletrônicos. É fundamental a 
preocupação do transportador 
em como ele declara a Nota 
Fiscal Eletrônica no Conheci-
mento, e mais importante ain-
da é ele ter o cuidado em saber 
que a informação declarada de 
fato foi a operação realizada. A 
atenção no preenchimento dos 
documentos é essencial para 
apuração do recolhimento fis-
cal correto e do compliance das 
empresas”, finaliza.  

O Dr. João Paulo Todde Nogueira 
falou sobre Planejamento Tribu-
tário Estratégico dando atenção 
ao cotidiano das empresas de 
transporte, aos procedimentos 
processuais internos e opera-
cionais da área tributária e fiscal 
das transportadoras.  

“Para ter um bom planejamento 
tributário o transportador pre-
cisa de duas coisas, primeiro é 
mão de obra capacitada e se-
gundo são sistemas que sejam 
capazes de fazer a transação de 
informações. É importante en-
tender, com base nisso, como 
funciona a empresa sistemi-

camente e, a partir daí, analisar 
junto aos setores jurídico, con-
tábil e fiscal meios para poder 
preservar as rotinas fiscais. O 
próximo passo é implementar 
outras formas de planejamento 
não só para se ter ganho fiscal, 
mas principalmente para evitar 
autuações, e é possível garantir 
isso através de controles mais 
fortes”, falou. 

Após as apresentações, as 
dúvidas do público presente 
foram sanadas pelos pales-
trantes e pelo assessor execu-
tivo e jurídico do SETCESP, Dr. 
Adauto Bentivegna Filho, que 
compuseram junto com Tay-
guara Helou, a mesa de debate 
do Seminário. “O nosso Semi-
nário foi um evento completo. 
No primeiro painel foi feita uma 
exposição de toda a estrutura 
da documentação fiscal brasi-
leira e colocado de forma muito 
prática para as transportado-
ras quais são os pontos im-
portantes e de dificuldade aler-
tando as empresas como agir. 
No segundo painel o Dr. Todde 
trouxe uma visão ampla sobre 
o planejamento tributário, liga-
do mais a eficiência das trans-
portadoras que necessitam de 
muita atenção no rito proces-
sual interno e no procedimento 
operacional da área tributária e 
fiscal”, finalizou Tayguara.  

Baixe aqui o 
conteúdo das 
palestras na 
íntegra 

O Dr. Todde também afirmou 
que para os micros e pequenos 
empresários é imprescindível 
buscar consultorias que pos-
sam apresentar soluções mais 
plausíveis para a sua realidade 
econômica. 

DEBATE  Após palestras participantes respondem as perguntas da platéia

"Para ter um bom 
planejamento 

tributário o 
transportador precisa 

de mão de obra 
capacitada e sistemas 
que sejam capazes de 
fazer a transação de 

informações"
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por Fernando Zingler*

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA  
NO RECEBIMENTO NOS 
SHOPPING CENTERS

O padrão de consumo bra-
sileiro, em especial nas 

grandes regiões metropolita-
nas, favorece a aglomeração 
de lojas de varejo em formatos 
de Shopping Center. De fato, a 
visita a este tipo de estabele-
cimento se tornou uma gran-
de marca do município de São 
Paulo, um programa de lazer 
muito apreciado pelos residen-
tes e visitantes. O ABRASCE¹ 
relata que 54% dos shopping 
centers nacionais estão lo-
calizados na região sudeste 
do país, tendo São Paulo 178 
shoppings e um total de mais 
de 5,2 milhões de m² de área 
bruta locável (ABL), os maio-
res índices do país. O abas-
tecimento desses locais é de 
fundamental importância para 
se garantir o sucesso do esta-
belecimento, pois além de um 
centro de compras de grande 
popularidade, também abriga 
serviços como alimentação e 
cinema, setores que necessi-
tam de recebimento de pro-
dutos perecíveis com uma fre-

quência elevada. O ABRASCE 
também explicita esses núme-
ros, indicando que os shoppin-
gs são responsáveis por 18,3% 
do varejo nacional, e aproxima-
damente 2% do PIB.

Por isso, o IPTC – Instituto Pau-
lista do Transporte de Carga re-
alizou uma pesquisa encomen-
dada pelo SETCESP a respeito 
das condições de recebimento 
de mercadorias nos shopping 
centers da Região Metropolita-
na de São Paulo (RMSP). Simi-
lar à Pesquisa do IER – Índice 
de Eficiência no Recebimento, 
na qual são consultados os 
polos geradores de tráfego de 
carga como supermercados, 
centros de distribuição e home 
centers, essa pesquisa visou 
entender as dinâmicas e de-
safios para as operações nos 
shoppings. Foram visitados 85 
estabelecimentos nos 39 muni-
cípios da RMSP, entre os meses 
de setembro de 2017 e janeiro 
de 2018, sendo que 78 desses 
foram avaliados conforme cri-

térios estabelecidos pela pes-
quisa, e 7 foram reclassificados 
como “galerias” por se tratarem 
de conjuntos comerciais de 
menor porte. A avaliação dos 
shopping centers baseia-se em 
dois principais critérios:

• Infraestrutura: com peso de 
40%, avalia a presença de 
itens estruturais que facili-
tam a entrega nos estabele-
cimentos, como elevadores, 
docas e corredores técnicos. 

• Procedimentos Operacionais: 
com peso de 60%, avalia os 
critérios estabelecidos pelo 
shopping para as operações 
de carga e descarga, como 
os horários de recebimento, 
recebimento aos finais de se-
mana e à noite, modelos de 
descarregamento adotados 
utilizando carrinhos, sacolas 
ou manual.

Dentre os principais resultados, 
destacam-se três pontos prin-
cipais que precisam ser debati-
dos pelos transportadores para 
formulação de políticas de en-
tregas nesses locais.

Os resultados finais e comple-
tos desta pesquisa, incluindo o 
ranking de melhores shoppings 
recebedores e um manual so-
bre entregas em shopping 

Parâmetro Médios Média Geral Pequeno Médio Grande
Lojas por shopping 202 108 215 326

Veículos recebidos por dia 94 67 98 132

Vaga CD por shopping 10 4 12 16

Janela de horário 13h37 11h46 14h12 14h41

Recebimentos semanais por loja 2,33 3,01 2,28 2,02

ABL m² 41.639 13.043 35.714 121.008

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

PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA DO IER SHOPPING CENTER

centers contendo diversas in-
formações sobre as janelas de 
horário, os modos de operação 
e a infraestrutura individual 
serão divulgadas pelo IPTC no 

32o Fórum Paulista do Trans-
porte – Mobilidade e Abasteci-
mento Urbano que acontecerá 
em agosto no SETCESP. Fique 
atento às novidades.  

¹ ABRASCE, Censo Brasileiro de Shopping Centers 2016/2017

FIGURA 1 - JANELAS DE RECEBIMENTO DOS SHOPPING CENTERS PESQUISADOS
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Na parte da tarde, principalmente entre as 15h-18h, os 
shoppings liberam apenas entregas feitas carregando 
manualmente as caixas. Este modo de entrega é o 
principal das 11h-22h também.

Pela parte da manhã, a 
maioria dos shopping 
centers aceitam 
entregas com o uso de 
carrinhos até as 11h. 

Há dois picos bem distintos onde existem mais janelas 
de entrega nos shoppings: das 07h-11h na parte 
da manhã, onde em média 59 shoppings aceitam 
recebimento, e das 15h-18h na parte da tarde, onde 60 
shoppings possuem janelas de entrega.

A falta de vagas de estaciona-
mento para carga e descarga, 
sendo que a maioria dos sho-
ppings apenas demarca uma 
área para tal operação, geral-
mente não sendo suficiente 
para atender os critérios de 
dimensionamento de acordo 
com o número e porte das lojas 
instaladas. Também se consta-
taram deficiências em infraes-
truturas como docas, falta de 
elevadores de carga e corredo-
res técnicos para entregas. 

As janelas de entregas são muito 
fragmentadas pelos diferentes mo-
dos de operação e combinação de 
horários. De acordo com a Figura 
1, pode-se notar que no período da 
manhã a maior parte dos shoppings 
aceitam o recebimento com o car-
rinho, porém após a abertura para o 
público, muitos passam a não aceitar 
mais o recebimento de mercadorias, e 
os que permitem o descarregamento 
exigem o uso de sacolas ou o carre-
gamento manual, modos que acabam 
onerando e dificultando a operação.

Dificuldade de integração entre to-
dos os envolvidos no recebimento – 
transportador, administração do sho-
pping, lojista – muitas vezes dificulta 
a comunicação gerando diversas ine-
ficiências no processo de entrega e 
consequentemente custos adicio-
nais. Além disso, o grande volume de 
entregas fracionadas e a reposição 
constante devido ao baixo estoque 
das lojas dificultam ainda mais esse 
cenário, concentrando grandes ope-
rações de carga e descarga em cur-
tas janelas de recebimento. 
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Em um primeiro momento 
investir em treinamento e 

na capacitação de funcionários, 
em todos os níveis hierárquicos, 
pode parecer um custo alto que 
nem todas as empresas podem 
arcar, porém é preciso desmiti-
ficar esse pensamento de todos 
os empresários inclusive do se-
tor de transporte rodoviário de 
cargas. A qualidade dos servi-
ços prestados por qualquer ne-
gócio está diretamente ligada 
aos profissionais que exercem 
suas atividades com domínio e 
presteza, por isso que o treina-
mento precisa ser visto como 
uma ferramenta de organiza-
ção e qualificação do trabalho. 

A 12ª edição do estudo “O pano-
rama do treinamento no Brasil – 
Fatos, Indicadores, Tendências e 

RECURSOS HUMANOS

A IMPORTÂNCIA DE TREINAR
Investir na capacitação dos colaboradores influencia diretamente nos 

bons resultados da operação e no desenvolvimento da empresa

Análises 2017/2018” realizado 
pela ABTD (Associação Brasi-
leira de Treinamento e Desen-
volvimento), com coordenação 
e análise da Integração Escola 
de Negócios, apontou que em 
2017 o investimento anual em 
T&D (treinamento e desenvolvi-
mento) foi de R$ 788,00 por co-
laborador, o que representa um 
crescimento de 21% em relação 
ao ano anterior. 

E está enganado quem acredita 
que só grandes empresas com 
robusto capital podem investir 
na capacitação dos seus cola-
boradores, pois existem diver-
sas formas simples de serem 
adotadas com ótimo custo-be-
nefício e resultados comprova-
dos para quem deseja qualificar 
a sua equipe. 

“As empresas podem aprovei-
tar a sua própria infraestrutura 
para realizar treinamentos, pa-
lestras e até mesmo bate-pa-
pos, e nesses casos, a expe-
riência dos funcionários mais 
capacitados também pode ser 
muito útil. Além disso, exis-
tem as modalidades de cursos 
online que ganham destaque 
no mercado atualmente. Aqui 
na Extramila os funcioná-
rios se interessam bastante 
e já fizeram diversos cursos 
da grade de treinamento do  
SETCESP e o desconto que a 
entidade fornece para seus 
associados também é um fa-
cilitador”, afirma a diretora 
de especialidade de recursos  
humanos do SETCESP, Duci-
mara Salathiel. 
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RECURSOS HUMANOS
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O processo de aprimoramento 
e reciclagem dos funcionários é 
fundamental para garantir me-
lhor aptidão na realização das 
tarefas, na identificação e adap-
tação dos funcionários com os 
objetivos e processos da empre-
sa e também a satisfação dos 
mesmos que automaticamente 
ficam mais engajados ao perce-
berem que a organização investe 
no seu crescimento profissional. 
E outra grande vantagem é que 
esse profissional mais experien-
te compartilha o conhecimento 
adquirido em suas funções com 
seus colegas de equipe. 

Outro ponto que merece desta-
que é a comunicação entre os 
gestores, o departamento de 
RH e os funcionários da em-
presa. É essencial que esses 
profissionais dialoguem para 
que o treinamento seja perso-
nalizado para cada equipe e 

que possa ser aplicado direta-
mente nas rotinas de trabalho, 
a ‘ligação’ da teoria com a prá-
tica precisa ser eficaz. “Sempre 
deixo claro para os colaborado-
res de que os treinamentos são 
fundamentais não só para o seu 
dia a dia, mas também para o 
seu desenvolvimento em cada 
processo, evolução e eventuais 
promoções”, explica Ducimara. 

Usar a tecnologia nesse pro-
cesso também é um caminho, 
a metodologia baseada em ví-
deo-aulas, games e aplicativos, 
nos quais se utiliza metáforas, 
analogias e imagens, estimu-
lam as funções cerebrais ge-
ralmente não ativadas pelos 
métodos tradicionais. Essas 
técnicas já passaram a ser 
empregadas pelas empresas e 
também podem ser um diferen-
cial na hora de treinar profissio-
nais da operação. 

“Confesso que aplicar a realida-
de virtual no setor de transpor-
tes é bem complicado, pois criar 
uma atmosfera digital para um 
funcionário não é fácil, porém é 
necessário perceber o que eles 
estão absorvendo melhor e se 
os sentidos como visão e audi-
ção trazem mais resultado para 
assim criar um ambiente misto 
com esses vários modelos de 
treinamento tentando fazer com 
que eles absorvam o maior nú-
mero de informações”, finaliza.  

Confira aqui a 
grade completa 
dos próximos 
treinamentos do 
SETCESP

Confira aqui a 
versão completa 
do estudo  
“O panorama  
do treinamento 
no Brasil"
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SEST SENAT LANÇA  
EMPREGA TRANSPORTE 

Nova plataforma online facilita integração entre empresas e profissionais do setor

O SEST SENAT lançou o Em-
prega Transporte, ferra-

menta online gratuita que reú-
ne, em um só lugar, talentos e 
oportunidades do transporte. Na 
plataforma, disponível no site, 
profissionais cadastram seus 
currículos, enquanto as empre-
sas podem cadastrar processos 
seletivos e encontrar trabalha-
dores com o perfil adequado 
para as vagas abertas. 

Com o Emprega Transporte, o 
SEST SENAT busca facilitar a 
interação entre profissionais e 
empregadores e, assim, con-
tribuir para a inserção de tra-
balhadores no mercado e para 
os processos de recrutamento 
das empresas. 

Para a diretora-executiva nacio-
nal do SEST SENAT, Nicole Gou-
lart, trata-se de uma iniciativa 
inovadora no setor de transpor-
te, já que os departamentos de 
recursos humanos têm apos-
tado em soluções tecnológicas 
nas suas seleções a fim de sim-
plificar suas rotinas, ser mais 
assertivos na busca por profis-

sionais que tenham aderência 
às vagas oferecidas e aumentar 
a eficiência. Segundo especia-
listas, os canais digitais vêm 
ressignificando o recrutamento, 
e boa parte dos empregadores e 
headhunters – especialistas em 
encontrar os melhores talentos 
para as empresas – já utiliza mí-
dias sociais e plataformas digi-
tais como formas de captação. 

Nicole Goulart comenta que o 
recrutamento é o primeiro passo 
para reunir profissionais aptos a 
assumirem as vagas em aberto, 
podendo as ações desse pro-
cesso impactar positiva ou ne-
gativamente em toda a cadeia da 
gestão de pessoas. “Precisamos, 
cada vez mais, de mão de obra 
qualificada no setor de transpor-
te, e o SEST SENAT, ciente da sua 
missão e dos seus valores, vem 
fazendo a sua parte nessa área. 
O Emprega Transporte vai possi-
bilitar a sistematização de infor-
mações essenciais para oferecer 
mais um serviço aos transporta-
dores”, explica. 

COMO FUNCIONA? 
No Emprega Transporte, os pro-
fissionais – alunos e ex-alunos 
do SEST SENAT – cadastram 
seus currículos, o que permite às 
empresas que busquem aqueles 
que tenham o perfil mais ade-
quado aos postos de trabalho. 
Já as empresas podem divulgar 
as vagas disponíveis e, assim, 
os trabalhadores ficam sabendo 
e podem se candidatar para as 
oportunidades que estão aber-
tas. Todas as funcionalidades 
são gratuitas.

Segundo levantamento realiza-
do junto a empresas de trans-
porte (a maioria com mais de 
dez anos de atuação no setor), 
83% afirmaram ter interesse 
em uma ferramenta online que 
disponibilize currículos de pro-
fissionais qualificados. Além 
disso, as empresas que utili-
zam sistemas de recrutamen-
to online (37% das entrevista-
das) afirmam ter interesse na  
disponibilização de um ban-
co de currículos dos alunos do 
SEST SENAT.  

* Este conteúdo foi reproduzido do site do SEST SENAT

AN_CURINGA-2-FINAL_21x28.indd   1 3/24/16   14:59

Acesse aqui 
o site do 
Emprega 
Transporte
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JULHO/AGOSTO

*  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:

$$$

CURSOS DE JULHO DATA HORÁRIO VALOR*
DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS NO TRC - ATUALIZAÇÕES 07 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

E-SOCIAL PARA GESTORES 10 – terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO 11 e 12 – 
quarta e quinta 18:30 às 22:00  R$ 330,00

A LEI DA JORNADA DE TRABALHO DO MOTORISTA PROFISSIONAL 12 – quinta 08:30 às 15:30  R$ 330,00

FORMAÇÃO DE VENDEDORES NO TRANSPORTE DE CARGA E NA LOGÍSTICA 14 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 14 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE: AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 14 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GESTÃO DE FROTAS ATRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPENHO 17 – terça-feira 08:30 às 17:30  R$ 330,00

DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA DE ALTA PERFORMANCE 21 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CONTAS A PAGAR E RECEBER 21 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

REFORMA TRABALHISTA: AS NOVAS NORMAS TRABALHISTAS NO DIA A DIA DO RH E NA GESTÃO DE PESSOAS 21 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 550,00

LEGISLAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS 24 – terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NO TRANSPORTE DE CARGA E NA LOGÍSTICA 24 – terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

PROSPECÇÃO E RETENÇAO COMERCIAL PARA TRANSPORTADORAS 25 – quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE 28 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL 30 – segunda 08:30 às 17:30  R$ 330,00

Central de Atendimento SETCESP - JUNDIAÍ

ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL 04 – quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 07 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NO TRANSPORTE DE CARGA E NA LOGÍSTICA 10 – terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

PROSPECÇÃO E RETENÇÃO COMERCIAL PARA TRANSPORTADORAS 12 – quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

LEGISLAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS 14 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA DE ALTA PERFORMACE 17 – terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO 18 – quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES OPERACIONAIS 21 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

SASSMAQ - ATUALIZAÇÕES 24 – terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GESTÃO DE ARMAZENAGEM 25 – quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

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

A LEI DA JORNADA DE TRABALHO DO MOTORISTA PROFISSIONAL 28 – sábado 08:30 às 15:30  R$ 330,00

CURSOS DE AGOSTO DATA HORÁRIO VALOR*
COMO MOTIVAR E RETER MOTORISTAS 18 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

COMPORTAMENTO ESTRUTURADO PARA VENDER - VENDAS#1 18 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS ESTRATÉGICAS DE PERSUASÃO EM VENDAS NO TRC 23 – quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 23 – quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

LEGISLAÇÃO E CRIMES AMBIENTAIS NO TRANSPORTE 25 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GERENCIAMENTO DE PNEUS NO TRANSPORTE 25 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

USO DE INDICADORES (KPI’s) NA GESTÃO EMPRESARIAL 28 e 29 –  
terça e quarta 18:30 às 22:00  R$ 330,00

ATENDIMENTO AO CLIENTE PARA O SEGMENTO DE TRANSPORTE 30 – quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

Central de Atendimento SETCESP - JUNDIAÍ

LIDERANÇA ESTRATÉGICA PARA  GERENTES, COORDENADORES E SUPERVISORES 02 – quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

REFORMA TRABALHISTA: AS NOVAS NORMAS TRABALHISTAS NO DIA A DIA DO RH E NA GESTÃO DE PESSOAS 04 – sábado 08:30 às 16:30  R$ 550,00

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 07 – terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

INTERPRETAÇÃO DOS REQUISITOS ISO 9001:2015 - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 11 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

FORMAÇÃO DE GESTORES DE FROTAS NO TRANSPORTE DE CARGAS 14 – terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

USO DE INDICADORES (KPI’s) NA GESTÃO EMPRESARIAL 16 – quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

APURAÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE FRETE NO TRC 17 e 18 –  
sexta e sábado 08:30 às 17:30  R$ 420,00

FEEDBACK APLICADO A GESTÃO DE EQUIPES 23 – quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ESTRATÉGIAS DE MOTIVAÇÃO PARA O QUADRO DE MOTORISTAS 25 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

CURSOS DE AGOSTO DATA HORÁRIO VALOR*
O USO DA INTELIGENCIA EMOCIONAL NAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS 04 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

EMPREENDEDORISMO 04 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ANÁLISE DE PROBLEMAS X TOMADA DE DECISÃO E GESTÃO DO TEMPO 04 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ANÁLISE E REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS NO TRC 08 – quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS 08 – quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GESTÃO,  MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FROTA 11 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

CONTRATAÇÃO DO MOTORISTA AUTÔNOMO - A NOVA LEI DA TERCEIRIZAÇÃO 11 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES OPERACIONAIS 14 e 15 –  
terça e quarta 18:30 às 22:00  R$ 330,00

A REVOLUÇÃO NA ECONOMIA 14 – terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GESTÃO COMERCIAL PARA TRANSPORTADORAS 15 – quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

LEGISLAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS 18 – sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00
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A quem se destina? Profissionais envolvidos em atividades de fabricação, 
transporte, armazenagem e distribuição de produtos químicos.

Qual o objetivo? Orientar as empresas transportadoras, expedidoras, 
distribuidoras, despachantes aduaneiras, fabricantes de produtos químicos, entre 
outras, a terem produtos e transporte mais seguros, bem como profissionais mais 
conscientes e atualizados quanto as normas técnicas e a legislação para o melhor 
desempenho de suas funções.

E o conteúdo? Com carga horária média de 7 horas, o curso possui um extenso 
conteúdo programático que vai desde legislação de transporte até demonstrações com 
produtos perigosos e comportamento preventivo nas operações. Você pode consultar 
o programa completo do curso pelo www.setcesp.org.br/cursos

“Conhecer e aplicar a legislação vigente para evitar transtornos indesejáveis e condições inadequadas para o transporte 
e assim garantir a segurança nos processos desde o carregamento até a entrega é o principal objetivo do nosso curso” 
Nelson Lopes, instrutor do curso.

NELSON LOPES - Formado em técnico de segurança e medicina no trabalho pelo SENAC; conselheiro e consultor - IDELT 
— Instituto para o Desenvolvimento de Logística e Transportes; consultor nas áreas de segurança e medicina do trabalho, 
transporte rodoviário de cargas e movimentação de produtos perigosos; desenvolvimento de conteúdos para vídeos-aula 
de programas de ensino a distância; aplicação de programas de treinamento, voltados para diversas áreas. 

       Curso em destaque!
LEGISLAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS 
QUÍMICOS PERIGOSOS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Extratos-facil-Banner-Revista-CURVAS-2.pdf   1   11/07/2017   09:44:17



BATE-PAPO EMPRESARIAL

Em qual modelo de gestão você aposta para se di-
ferenciar no mercado? O modelo apostado sempre 
foi a escolha acertada e/ou sorte de pessoas certas 
para cada posição comercial. Digo sempre que po-
dem existir áreas de grandes potenciais com pesso-
as "digamos" menos perseverantes e áreas de baixo 
potencial com pessoas excepcionais. As duas dão o 
mesmo resultado.
Quais são as expectativas para o mercado de im-
plementos rodoviários no Brasil com a retomada da 
economia e o aumento nas vendas de caminhões?  
A expectativa é de melhoras, visto que os últimos me-
ses tem sinalizado isso, porém há uma grande inter-
rogação com relação a questão das eleições que vem 
aí. Mas, de qualquer forma, o mercado necessita de 
caminhões para transportes em todos os segmentos. 
Um grande ponto é o tamanho de nossa população e a 
dimensão geográfica do país. 
Quais são as novidades tecnológicas que estão chegan-
do no mercado brasileiro de implementos rodoviários? 
As novidades tecnológicas no mercado brasileiro de 
implementos rodoviários não são abruptas, são pe-
quenos ganhos contínuos que são incorporados aos 
equipamentos devido as exigências dos usuários e a 
introdução de tecnologias de segurança como freios 
ABS, suspensão pneumática, controle de estabilidade, 
etc. Somente para citar uma novidade que se apre-
sentou há muitos anos e não prosperou no Brasil, por 

O PADRÃO DE 
QUALIDADE É UM 
DESAFIO DIÁRIO

EUCLIDES FACCHINI FILHO  “Minha realização é ter 
uma empresa com personalidade própria e que 
todas as pessoas que nela trabalham tenham a 
filosofia de contribuir com bons produtos para 
o mercado”

Para Euclides Facchini Filho, vice-presidente, 
diretor comercial e sócio da Facchini S/A, um dos 
principais objetivos da empresa é se manter na 
vanguarda do setor com produtos diferenciados

Euclides Facchini Filho, 62 anos, é bacharel em administração pela Faculdade de Ciências Contá-
beis e Administrativas de Votuporanga, é vice-presidente, diretor comercial e sócio da Facchini 

S/A, empresa fundada pelo seu pai em 1950 e que até hoje se mantém em destaque no setor de im-
plementos rodoviários no Brasil. Em sua trajetória profissional acompanhou o crescimento da em-
presa no mercado por meio da comercialização de toda a gama de produtos para os mais variados 
tipos de transportes, com o grande desafio da introdução na área de pesados, os semirreboques. 
No bate-papo com a Revista SETCESP ele falou sobre expectativas de mercado, modelo de gestão 
e padrão de qualidade. Confira!

equívocos, foi a rodagem single. Uma pena! As dinâ-
micas aqui se apresentam sempre desta forma.
A FACCHINI é uma empresa de destaque no merca-
do brasileiro. Como alcançar um padrão de qualidade 
para a prestação de serviços? O padrão de qualidade 
é um desafio diário para o nosso segmento, princi-
palmente pela questão das péssimas condições das 
estradas brasileiras e de que uma grande parte dos 
equipamentos rodoviários circulam em estradas não 
pavimentadas. Sendo assim, além da qualidade pre-
tendida ela deve ter a orientação de que vai ser sub-
metida a esforços excepcionais.
Quais são os principais desafios da FACCHINI para os 
próximos anos? Os desafios são nos manter sempre 
na vanguarda do setor com produtos diferenciados e 
orientar e vender aos transportadores e usuários de 
caminhões os equipamentos mais indicados, no sen-
tido de evolução em tecnologia e estética. O mercado 
tende a comprar o que já se compra, existem medos 
em ser pioneiro.
Como empresário, qual é o seu sonho? Como em-
presário a minha realização é ter uma empresa com 
personalidade própria e que todas as pessoas que 
nela trabalham tenham a mesma filosofia de contri-
buir efetivamente com bons produtos para o mercado. 
Funcionários engajados e comprometidos, com rela-
cionamentos respeitosos e saudáveis no ambiente de 
trabalho. Local bom para trabalhar.  



ESPAÇO DO LEITORESPAÇO DO LEITOR

Escreva para a Revista SETCESP

revista@setcesp.org.br

Senhor Presidente,
Agradeço a gentileza e a 
prestatividade com que se dispõe a 
trabalharmos juntos por São Paulo.
Com os votos de elevada estima e 
consideração.
Cordialmente,

João Octaviano Machado Neto
Secretário Municipal de Mobilidade e 
Transportes da cidade de São Paulo

Caro Tayguara,
Agradeço o privilégio de aprender muito 
com um jovem de futuro brilhante 
como você.
Abraços

José Maria Gomes
Presidente da ABTLP – Associação Brasileira 
de Transporte de Produtos Perigosos

O PIB – Produto Interno Bruto da região atendida pela CAS – Central de Atendimento SETCESP em Jundiaí 
é de R$ 83 bilhões e não R$ 83 milhões como estava escrito na matéria de capa da Ed. 42 – na página 05.  

ERRAMOS! 

Ilustríssimo Senhor, Tayguara Helou
Prezado,
Gostaríamos de registrar nossos sinceros 
agradecimentos pelo prestígio concedido 
por V. Sa. ao SINCOQUIM/ASSOCIQUIM 
através da sua participação como 
palestrante em nosso Summit, realizado  
no dia 15 de março no Hotel Unique, em 
São Paulo.
Além de nos sentirmos honrados com a 
sua distinção, estamos certos que sua 
palestra atingiu todos os objetivos, tendo 
sido profícua para todos os participantes 
do evento.
Sem mais, renovamos os nossos votos de 
estima e consideração.
Cordialmente, 

Rubens Medrano
Presidente da SINCOQUIM/ASSOCIQUIM - 
Sindicado do Comércio Atacadista de Produtos 
Químicos e Petroquímicos no Estado de São 
Paulo e Associação Brasileira dos Distribuidores 
de Produtos Químicos e Petroquímicos

Prezado Tayguara Helou, 

Agradeço os seus cumprimentos 
e sua confiança em nosso 
trabalho. Recebo com humildade 
a tarefa de administrar São 
Paulo, orgulho de todo o Brasil. 
Junto com nossos secretários, 
espero contribuir para o 
fortalecimento econômico e para 
mudanças sociais, fazendo de 
nosso Estado um lugar ainda 
melhor para se viver e trabalhar. 

Marcio França
Governador do Estado de São Paulo 
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PARCERIA SETCESP

O consórcio vem se consoli-
dando cada vez mais como 

alternativa atraente para em-
presários interessados na aqui-
sição de frotas, em razão de ca-
racterísticas que o diferenciam 
dos sistemas tradicionais de 
financiamento.

Empreendedores de diversos 
perfis e setores da economia 
têm se apoiado na possibilida-
de de fazer a compra planejada 
que o consórcio oferece para 
investir sem prejudicar a saúde 
financeira do seu negócio. Outra 
vantagem percebida é o acesso 
a parcelas de valores mais bai-
xos do que as ofertadas em fi-
nanciamentos bancários. 

Possibilidade de planejamento e parcelas que se adequam ao orçamento 
de empresas de diferentes perfis facilitam aquisição

Segundo Ronald Macedo Torres, 
do Consórcio Mercedes-Benz, 
em um ambiente econômico 
com muitas incertezas, a possi-
bilidade de fazer a aquisição do 
bem de maneira planejada gera 
mais confiança ao empresário.

“Temos percebido a entrada de 
clientes pessoa jurídica que en-
xergam no consórcio uma ma-
neira vantajosa e segura para 
investir. Estamos atentos às 
oportunidades e desenvolve-
mos um portfólio completo para 
aquisição de automóveis ou ve-
ículos comerciais por clientes 
PJ, além de manter uma equi-
pe altamente especializada em 
todo o país”, afirma Torres.

VANTAGENS DO CONSÓRCIO
• Solução mais econômica

 No consórcio, as parcelas ge-
ralmente são mais baratas do 
que as do financiamento, não 
há cobrança de juros, nem 
IOF e não é exigido o paga-
mento de um valor de entra-
da. Além disso, o consumidor 
tem maior liberdade e possi-
bilidade para escolher planos 
compostos por mensalidades 
que cabem no bolso.

• Compra programada

 No consórcio, os consumi-
dores têm a oportunidade de 
comprar bens de forma pla-
nejada, de acordo com suas 
necessidades e capacidade 
de pagamento.  
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CONSÓRCIO MERCEDES-BENZ 
OFERECE SOLUÇÃO FINANCEIRA 
VANTAJOSA PARA RENOVAÇÃO 

DE FROTAS 
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Contatos Rodobens

Televendas: 0800 200 9922

www.mercedesbenzconsorcio.com.br

* Este conteúdo foi produzido pela Rodobens, empresa mantenedora do SETCESP

• Flexibilidade

 Os consumidores contam 
com uma agilidade maior na 
liberação da carta de crédito 
após a contemplação. Tam-
bém há a possibilidade de 
reduzir, antecipar ou quitar 
parcelas a qualquer momento 
oferecendo um lance.

• Segurança

 O sistema de consórcio é 
regulado pelo Banco Central 
do Brasil e possui entidades, 
como a Associação Brasilei-
ra das Administradoras de 
Consórcio (ABAC), que fisca-
lizam o sistema.

TRANSPARÊNCIA E SOLIDEZ 
Em um segmento altamente 
regulado, credibilidade, trans-
parência e solidez são compo-
nentes essenciais de sucesso 
e o Consórcio Mercedes-Benz 
pauta sua atuação com base 
nessas premissas. Desde sua 
fundação, é filiado à ABAC, 
cumprindo as exigências e de-
terminações impostas pelo 
Banco Central do Brasil para 
atuar no setor. 

Com uma filosofia de máximo 
foco no atendimento das de-
mandas do cliente, o Consórcio 

Mercedes-Benz desenvolve pro-
dutos inovadores. Está presente 
no ambiente online, por meio de 
uma loja virtual (www.merce-
desbenzconsorcio.com.br), que 
amplia sua atuação e estabelece 
mais um canal de vendas com 
o público em geral, que fornece 
informações sobre o sistema de 
consórcio e suas vantagens.  

 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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ECONOMIZE ATÉ

NOVA MANTENEDORA Aproveite as condições exclusivas para associados
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 (11) 2632 1072(11) 2632 1072
comercial@setcesp.org.brcomercial@setcesp.org.br

CARLOS NASCIMENTO
Gerente comercial e operacional da  
EXP-LOG Transportes e Logística

“Eu conheço o SETCESP há muitos anos e fiquei 
bem surpreso de ter visto a mudança no modelo de 
gestão do Tayguara, que é um presidente inovador 

e progressista. Hoje nós temos disponíveis diversos 
serviços importantes como assessoria jurídica e toda a 

parte de orientação sobre custos, entre outros. Já éramos 
associados com outra empresa do grupo e agora nos 
filiamos com a EXP-LOG. O SETCESP vem norteando 

seus associados a praticarem tarifas que sejam 
sustentáveis, coisa que é muito difícil no nosso segmento 

e que contribui para a recuperação do nosso negócio”.

NOVOS ASSOCIADOS

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

www.agilixlogistica.com.br
(12) 3686-1963 (11) 9 4744-6860

www.anlog.com.br
(11) 3659-5742

www.corellilog.com.br 
(11) 3337-0517

www.jundexpress.com.br
(11) 2709-0903

www.exp-log.net.br
(11) 4651-0400 - RAMAL 2201

www.phenixtransportes.com.br
(14) 3811-3040

www.hdcar.com.br
(11) 4745-5050

www.gruporenova.com.br
(11) 4654-2740

Logística, Transporte & Armazenagem
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ARMAZENAGEM: CUSTOS  
E EFICIÊNCIA NA LOGÍSTICA

77

por Raquel Serini*

INDICADORES

Não é novidade que os cus-
tos logísticos envolvidos na 

operação de transporte rodoviá-
rio de cargas são elevados, mas 
é importante deixar claro que 
nesse contexto é necessário 
pensar na otimização dos pro-
cessos da cadeia de suprimen-
tos. E uma das atividades mais 
relevantes dentro da logística 
de uma empresa é a armazena-
gem, serviço que trata do rece-
bimento do material, da estoca-
gem ordenada e da distribuição 
de produtos acabados.

Tal serviço pode trazer ren-
dimento para as empresas, 
se observarmos pela ótica 
do controle e com o mercado 
cada vez mais ágil e sempre 

exigindo ações urgentes, é ne-
cessário também que se aten-
da a esses requisitos. Muitos 
armazéns têm espaço para 
o fluxo de materiais e devem 
ser melhor aproveitados até 
chegada a hora da sua distri-
buição, além de ser uma das 
atividades de apoio dentro do 
processo logístico.

Atualmente o mercado adota 
alguns parâmetros e conven-
ções para precificar esse ser-
viço. Para cargas mantidas no 
depósito após o quinto dia útil 
de permanência, cobra-se uma 
taxa mensal por m² de piso ou 
posição ocupada (pallet).

Segundo Manual Tarifário do 
Transporte Rodoviário de Car-

gas (2011) da NTC&Logística 
pelo armazenamento da mer-
cadoria, em depósitos ou ca-
minhões, além do prazo es-
tritamente  necessário ao 
transporte e trânsito, deve-se 
cobrar taxa de armazenagem, 
para cobrir os seguintes custos:

1) Locação do armazém**

2) Imposto predial (IPTU)

3) Serviços de vigilância 

4) Despesas com seguro (con-
tra fogo, roubo e avarias)

5) Despesas com limpeza 
(mão de obra e materiais) 

6) Despesas com Iluminação

7) Manutenção

8) Despesas administrativas  

* Raquel Serini é Economista do IPTC. 
Se o prédio for próprio, considerar a depreciação e remuneração do capital empatado na compra do bem.
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Para exemplificar elegemos 
uma área total de 1.000 m², 
sendo que apenas 500 m² será 
ocupada pela carga, com uma 
despesa administrativa de 20% 
(percentual do custo opera-
cional), bem como despesas 
mensais com armazém de  
R$ 5.000,00.

CML = Custo Mensal de Locação R$ 1.500,00
IP = Imposto Predial R$ 516,00
SV = Serviço de Vigilância R$ 430,00
S = Seguro R$ 1.000,00
DL = Despesas de Limpeza R$ 400,00
I = Iluminação R$ 400,00
M = Manutenção R$ 740,00
AT = Área Total (em metros quadrados) 1.000

Taxa mensal pela área ocupada pela carga = Custo m2 x área ocupada = 5,00 x 500 = R$ 3.125
despesa administrativa 0,80

Custo por metro2 = IP + SV + S + DL + I + M = 5.000,00 = R$ 5,00 m2

AT 1.000

Lembrando sempre que a taxa 
de administração pode variar 
de acordo a estrutura de cada 
empresa e o esforço dedicado a 
cada cliente. Nos cálculos não 
são contemplados os impostos 
e nem a margem de lucro.

As vantagens de abranger esta 
atividade é a maximização do 
uso dos espaços, aumentando 
a área estática, permitindo o 
armazenamento de um núme-
ro maior de produtos; acesso 
rápido aos itens armazenados, 
por meio do uso de endereço, 
evitando o gasto de tempo du-
rante a sua busca; proteção e 
conservação dos materiais, de 
acordo com as suas proprieda-
des e especificações; os erros 
e o retrabalho também são di-

minuídos de maneira muito sig-
nificativa; notáveis aumentos 
da produtividade  e redução de 
gastos desnecessários.

Portanto, mais do que orientar 
as transportadoras sobre como 
apurar custos, esse tema tem 
por objetivo principal expandir a 
visão empresarial, ou seja, todas 
as despesas relacionadas à mo-
vimentação de carga (manuseio), 
armazenagem, cubagem, pale-
tização, devolução, reentrega,  
agendamento entre outros de-
vem ser considerados como 
custos inerentes a atividade  
de transporte. 

Deste modo, observe seu ne-
gócio como parte importante 
da cadeia produtiva, buscando 

sempre boas orientações para 
manter-se competitivo e eficaz 
na nova era dos mercados glo-
balizados. Ainda mais com a 
participação das vendas no co-
mércio eletrônico (e-commerce) 
se mostrando uma tendência 
mundial, os pedidos de entrega 
se tornarão ainda mais pulveri-
zados exigindo uma maior com-
petência do processo de arma-
zenagem, principalmente no que 
se refere a separação de itens. 
Seguindo essas premissas, 
você certamente contribuirá 
para uma melhor utilização dos 
recursos financeiros da empre-
sa. Afinal, esse é um objetivo de 
todo empreendedor ou gerente, 
independentemente do seg-
mento ou porte da empresa.  

Sendo assim, considerando os valores hipotéticos:

INDICADORES



Realização:

Associados Mantenedores:

MOVIMENTANDO O SETOR 
SETCESP SE CONSOLIDA COMO GRANDE PRESTADOR DE SERVIÇOS COM 

MAIS DE 20 SOLUÇÕES QUE ATENDEM DIRETAMENTE AOS SEUS ASSOCIADOS
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