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EDITORIAL

Tayguara Helou

PRODUTIVIDADE
Caro leitor, 

Garantir a melhoria da produtividade das empresas 
do setor faz parte do trabalho contínuo do SETCESP 
e, nesta edição, evidenciamos ainda mais as ações da 
entidade demonstrando o resultado de iniciativas que 
efetivamente se tornaram ferramentas que trarão ain-
da mais eficiência para os negócios dos nossos asso-
ciados e para as empresas do TRC de maneira geral. 

Para começar, falamos em nossa Matéria de Capa so-
bre a participação do SETCESP e do Instituto Paulista 
do Transporte de Carga - IPTC no Comitê criado pela 
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes de 
São Paulo para formular o Plano Diretor de Cargas 
para a cidade, iniciativa tão importante e aguardada 
pelo setor que em breve estará em funcionamento. 

Aprofundando esse tema e os diversos aspectos englobados nele tivemos a honra de contar 
com a participação do Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo, João 
Octaviano Machado Neto, como nosso entrevistado das Páginas Amarelas e com o artigo do 
Diretor do Departamento de Operações do Sistema Viário do Município de São Paulo – DSV, 
Edson Caram, em nossa coluna Opinião. 

Na seção Especial detalhamos a criação e o lançamento do gibi “Novos Caminhos - O 
que mudou com a Reforma Trabalhista”, iniciativa do SETCESP, com o apoio de impor-
tantes entidades, que retratou de forma simples, acessível e divertida os principais temas 
da Reforma Trabalhista que impactam diretamente no dia a dia dos colaboradores das 
empresas do TRC. 

Já na cobertura dos nossos tradicionais eventos, você poderá conferir o debate sobre a Po-
lítica de Pisos Mínimos de Frete e a Defasagem de Tarifas que aconteceu na 4ª Conferência 
SETCESP. No 32º Fórum Paulista do Transporte abordamos as tendências e boas práticas 
para o abastecimento urbano e mobilidade de cargas e, também, realizamos a premiação 
do IER 2018 e lançamos o Guia de Recebimento de Carga em Shopping Centers na GRMSP. 

Inclusive, nossa matéria do Núcleo Operacional traz detalhes desse guia que mapeou o re-
cebimento de mercadorias em 78 shoppings da Grande Região Metropolitana de São Paulo 
e já está disponível em versão digital para todos os transportadores. 

Como eu disse produtividade é a palavra da vez! 

Boa leitura!

Associe-se ao SETCESP e tenha acesso a serviços especializados  
desenvolvidos para a sua transportadora ampliar os negócios,  
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Poder contar com um Plano 
Diretor de Cargas para a ci-

dade de São Paulo é um sonho 
antigo do setor de transporte 
rodoviário de cargas, mas ago-
ra os transportadores do muni-
cípio podem esperar por ele, já 
que o projeto está em fase de 
conclusão e tem prazo estipu-
lado para, enfim, se tornar uma 
realidade. 

EFETIVIDADE PARA O VIÁRIO
Plano Diretor de Cargas da Secretaria Municipal de Mobilidade  

e Transportes de São Paulo, com o apoio do SETCESP e do IPTC,  
trará mais eficiência para o abastecimento da cidade

A iniciativa partiu da Secreta-
ria Municipal de Mobilidade e 
Transportes que, para estruturar 
o projeto, criou um comitê com 
órgãos e instituições relaciona-
das à distribuição de cargas na 
cidade com o objetivo de com-
pilar informações técnicas para 
serem utilizadas como base do 
Plano Diretor, entre eles estão: 
a Companhia de Engenharia de 

Tráfego – CET, o Departamento 
de Operação do Sistema Viário 
– DSV, o Instituto de Engenharia, 
a Agência de Transporte do Es-
tado de São Paulo – ARTESP, o 
Instituto para Desenvolvimento 
do Varejo – IDV, o SETCESP e o 
Instituto Paulista do Transporte 
de Carga – IPTC. 

“O Plano Diretor de Carga deve 
dotar a cidade de um modelo de 

abastecimento que proporcione 
maior racionalidade e eficiência 
na distribuição de bens e pres-
tação de serviços no uso da in-
fraestrutura viária sem conflitar 
com o fluxo de pessoas. Para 
isso, é preciso acelerar e expan-
dir o Programa de Entregas No-
turnas; definir uma rede de mini 
terminais e plataformas logísti-
cas para consolidação de cargas 
e agendamento das entregas em 
áreas de grande demanda; im-
plantar um projeto piloto de Mini 
Terminal Logístico em parceria 
com iniciativa privada; concluir 
o Complexo Logístico Fernão 
Dias; ampliar a oferta de vagas 
rotativas para carga e descarga 
nas vias; definir a Rede Viária 
Básica de Interesse para Cargas 
Superdimensionadas e Produtos 
Perigosos; estabelecer a regu-
lamentação dos caminhões de 
passagem por meio de fiscali-
zação eletrônica com tecnologia 
OCR (Reconhecimento Óptico de 
Caracteres) e refinar a regula-
mentação referente ao trânsito 
de caminhões”, afirma o Secre-
tário Municipal de Mobilidade e 
Transportes de São Paulo, João 
Octaviano Machado Neto. 

Para o Diretor do DSV, Edson Ca-
ram, com o Plano, a SMT deverá 
estabelecer políticas públicas 

que atendam a necessidade de 
eficiência das entregas, evitan-
do o desabastecimento do mu-
nicípio, com a harmonização 
dos vários interesses do uso do, 
cada vez mais escasso, espaço 
público. 

“As políticas para o abasteci-
mento urbano necessitam de 
constante análise e alterações 
para que continuem sendo efi-
cazes. Trata-se de um desafio 

e-commerce) e entregas (star-
tup / aplicativos) ”, esclareceu. 

PRINCIPAIS PONTOS DO  
PLANO DIRETOR DE CARGAS  

DE SÃO PAULO 
O SETCESP e o IPTC trabalha-
ram para elaborar um diagnósti-
co das operações de cargas em 
toda a cidade de São Paulo para 
ser usado como base técnica 
para o Plano Diretor. O levanta-
mento foi baseado em diversos 
indicadores e pesquisas con-
solidadas do setor como o Guia 
de Restrições de Circulação de 
Veículos de Carga na GRMSP, o 
Guia de Recebimento de Carga 
em Shopping Centers da GR-
MSP e a Pesquisa IER (Índice 
de Eficiência no Recebimento) 
e o levantamento de 15 anos 
de contagens de tráfego de ca-
minhões, todos elaborados pelo 
IPTC a pedido do SETCESP, pes-
quisas e levantamentos da CET, 
entre outros estudos. 

Abaixo você confere, com ex-
clusividade, as informações 
levantadas e compiladas pelo 
Instituto, em consonância com 
o SETCESP, que vão contribuir 
com a elaboração do Plano Di-
retor considerando ações que 
realmente fomentam uma lo-
gística eficiente na cidade.  

"As políticas para 
o abastecimento 

urbano necessitam  
de constantes 

análises e alterações 
para que continuem 

sendo eficazes"

permanente do Poder Público e 
que só poderá ser superado com 
o envolvimento de toda a cadeia 
logística (governo, produtores, 
transportadores, operadores 
logísticos, varejistas e cliente fi-
nal). É fundamental monitorar de 
forma ininterrupta a dinâmica do 
mercado, que se modifica a cada 
instante com novos conceitos de 
lojas (virtuais), vendas (internet / 
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CONECTIVIDADE TERRITORIAL
1. Políticas de uso do solo

• Alternativa ao sistema pedagiado pode trazer fluxo de passagem à Marginal – caso Rodoanel Norte. 
• Áreas com potencial logístico precisam ser reavaliadas para funcionar como soluções para distribuição urbana.
• Avaliar os principais corredores que ligam o munícipio à RMSP e ao restante do estado e país.

2. Políticas públicas de uso do sistema viário
• Diversas restrições existentes no munícipio, muitas que se sobrepõem e dificultam o entendimento e a 

operação do transportador de cargas na cidade.
• Necessidade de integração com municípios vizinhos para compatibilização das restrições.
• Restrições formam bolsões de espera e retém veículos em municípios vizinhos devido às janelas 

incompatíveis. 

3. Corredores logísticos fundamentais para produção
• Necessidade de entender a democratização do trânsito e as principais rotas de escoamento de 

produção dentro do município e o perfil destas rotas.
• Garantir o escoamento da produção pela RMSP, tanto para entrega e coleta como para carga de passagem.

4. Políticas para polos geradores de tráfego de cargas
• Grandes polos de tráfego de caminhões como centros de distribuição, supermercados, entre outros não 

possuem vagas próprias para carga e descarga: 52% dos mais de 400 pontos pesquisados pelo IPTC. 
• Ao total, os shoppings pesquisados pelo IPTC recebem, em média, 1.521 veículos de carga por dia. 
• As lojas dos shoppings recebem em torno de 2,33 entregas semanais
• Atender as tendências de transporte individualizado como o e-commerce.

5. Políticas de integração metropolitanas 
• Através das reuniões das Câmaras Temáticas do Transporte Metropolitano de Cargas viabilizar 

diversas iniciativas de projetos em logística e transporte de cargas na Região Metropolitana de  
São Paulo que são desenvolvidas e devem estar alinhadas e coerentes entre si.  

MOBILIDADE E CIRCULAÇÃO
1. Tipologia de veículos e Expansão da frota 

• Pesquisa OD (Origem e Destino) de Cargas realizada pela CET mostrou a grande preferência a 
utilização de veículos menores para realizar a distribuição em São Paulo.

• Migração para o transporte individualizado de cargas (caminhonetes e utilitários), com cada vez  
menos caminhões ocupando o viário principal (avenidas arteriais) para utilizar o viário local. 

2. Políticas de abastecimento de zonas comerciais 
• Políticas para grandes polos geradores de tráfego de caminhões.
• Compatibilização com programas de entregas noturnas.
• Georreferenciamento para controle de vagas.
• Sinalização das vagas necessita de melhorias: mais claras e visíveis.
• Mais vagas de carga e descarga são necessárias para abastecer o comércio local. 
• Fiscalização intensa para garantir que essas vagas não sejam utilizadas indevidamente. 

COMPETITIVIDADE ECONÔMICA
1. Programas de fiscalização e segurança

• Problemas de fiscalização alienada em pontos específicos, como radares, pontos de parada de fiscais, 
entre outros, tendem ao comportamento abusivo à direção quando afastado dos locais conhecidos. 

• Índices de acidentes com caminhões e motocicletas têm crescido em corredores metropolitanos. 

 2. Combate ao roubo de cargas 
• O roubo de cargas vem crescendo muito nos últimos anos, tendo a capital registrado mais de 54% dos 

casos do Estado no ano de 2017. 
• Áreas como a Sé, Vila Maria, São Mateus, Capão Redondo, Pirituba e vias importantes como Av. Jacu 

Pêssego, Estrada do M’Boi Mirim e Av. Raimundo Pereira de Magalhães são alvos constantes desse 
tipo de crime. 

PROJETOS ESPECIAIS
 Além do diagnóstico nos três pilares (conectividade territorial, mobilidade e circulação e 

competitividade econômica) também foram apurados os projetos relevantes em andamento  
que são necessários para complementar os tópicos estudados pelo Plano Diretor, são eles: 

 Entregas Noturnas: Projeto Piloto realizado em 2015 com ótimos resultados e adesão por parte das 
empresas. 

 Multimodalidade: Integração de terminais logísticos com malha ferroviária e conexão com o Porto de 
Santos. 

 Terminais Logísticos: Mini Terminais Urbanos para o fracionamento da mercadoria em unidades de 
transporte condizentes com a realidade geográfica de cada local. 

 Tecnologias: Sistema de controle de entregas e automatização do DSV para emissão de licenças 
especiais de transporte, utilizar novas ferramentas eletrônicas para melhorar o trânsito.

 Monitoramento e indicadores do transporte de cargas: Expansão das estatísticas de transporte 
produzidas e disponibilizadas pela Secretaria e pela CET.  

“O Plano Diretor é uma iniciativa 
muito aguardada e necessária 
para o momento atual do TRC. O 
SETCESP e o IPTC contribuíram 
com o diagnóstico da perspec-
tiva das operações de cargas 
no sistema viário do município 
através dos principais indica-
dores e estatísticas das ope-
rações que já são amplamente 
compreendidas por nós, como 
por exemplo, as políticas em vi-
gor e a infraestrutura existente 
que muitas vezes precisam ser 
alteradas ou melhor utilizadas, 
como até futuros projetos que 
podem ser beneficiados por um 
Plano Diretor coerente com os 
demais sistemas modais da ci-
dade e, também, para a melhor 
utilização do viário como um 

todo”, explicou o diretor execu-
tivo do IPTC, Fernando Zingler. 

Com esse diagnóstico em 
mãos a Secretaria Municipal 
de Mobilidade e Transportes 
está na fase de formular o cha-
mado Plano de Cargas para o 
Munícipio de São Paulo (plano 
de trabalho), que é composto 
por instituições da prefeitura 
que, nesse momento, trabalha-
rão em ações para estruturar 
a logística urbana. Esse plano 
está dividido em 5 ações: Gerar 
Matriz O/D de Cargas; Expandir 
o Programa de Entregas No-
turnas; Projeto Piloto do Mini 
Terminal Logístico; Políticas de 
Abastecimento e Carga/Des-
carga e Políticas de Integração 
Metropolitana. 

Após esse período de avaliação 
de ações o projeto para o Plano 
Diretor de Cargas para a cidade 
de São Paulo será finalizado e 
segue para aprovação do Pre-
feito Bruno Covas. A previsão é 
que o projeto esteja validado e 
aprovado até o final deste ano. 

“O Plano Diretor vem para aliviar 
o transportador e organizar a 
temática sobre a circulação dos 
veículos comerciais de carga no 
município de São Paulo em uma 
regulamentação que seja de fá-
cil entendimento, mas que seja 
também importante para prote-
ger os interesses do desenvolvi-
mento econômico do município 
e da segurança de toda a popu-
lação”, afirma o presidente do 
SETCESP, Tayguara Helou.  
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João Octaviano Machado 
Neto, de 59 anos, assumiu 

o comando da Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade e Trans-
portes em abril deste ano. 
Engenheiro civil formado pela 
Escola de Engenharia Mauá, 
ele tem mais de 35 anos de ex-
periência na área pública.

Octaviano ocupou anterior-
mente os cargos de presidente 
da CET - Companhia de Enge-
nharia e Tráfego e de Secretá-
rio Executivo do Programa de 
Parceria Público-Privada para 
a Habitação no Governo do 
Estado. Ele já foi, também, du-
rante sua carreira, Secretário 
Municipal de Gestão, Secretário 
Municipal de Serviços e Obras, 
Secretário-Adjunto da Secreta-
ria Municipal de Planejamento 
e, em duas ocasiões, presi-
dente da PRODAM - Empresa 
de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Município de  
São Paulo.  

Para ele, o viário da cidade de 
São Paulo deve acolher a todos: 
pedestre, ciclista, motociclista, 
motorista de carro, de ônibus e 
de caminhão. Confira a entre-
vista completa a seguir! 

O VIÁRIO DA CIDADE DEVE 
ACOLHER A TODOS

Para o Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo  
o maior desafio para qualquer gestão é conseguir implantar soluções  

que produzam políticas de mobilidade alinhadas com as práticas 
adequadas à eficiência e sustentabilidade

Quais os principais desafios da sua 
gestão para a mobilidade urbana? 
Na atual gestão, a Secretaria 
passou a se chamar de Mobili-
dade e Transportes porque ela 
não é só responsável pela cir-
culação dos veículos e da ges-
tão de tráfego, mas também 
da mobilidade dos moradores 
de uma cidade com núme-
ros gigantes como os de São 
Paulo. Nossa frota de ônibus, 
por exemplo, é de aproxima-
damente 15 mil veículos e os 
passageiros fazem cerca de 9,5 
milhões de embarques por dia.  
O maior desafio para qualquer 
gestão é conseguir implantar 
soluções que produzam polí-
ticas de mobilidade alinhadas 
com as práticas adequadas à 
eficiência e sustentabilidade, 
promovendo a mudança de cul-
tura e priorizando investimen-
tos na mobilidade ativa. Garan-
tir e ampliar a intermodalidade, 
ou seja, a possibilidade de co-
nexões entre diversos meios de 
transporte é a condição para 
aperfeiçoar os deslocamentos 
diários nos seus aspectos so-
ciais, econômicos e culturais. A 
mobilidade ativa, representada 
em especial pelos deslocamen-
tos a pé e por meio de bicicletas, 
torna-se tema central quando 
se aborda a mobilidade urbana 
nas grandes cidades atualmen-
te. A nossa gestão já adotou 
diversas medidas no sentido 
de privilegiar tanto a mobilida-
de ativa quanto o transporte 
público, além daquelas referen-
tes ao tráfego especificamente, 
cujos resultados são observa-
dos na redução do número de 
multas aplicadas no município 
e na diminuição no número de 
acidentes com vítimas. Na ci-

dade predomina o transporte 
público sobre pneus, razão pela 
qual São Paulo possui hoje a 
maior frota de ônibus do mun-
do, como já exemplifiquei. Outro 
aspecto a ser considerado é a 
cultura de utilização do veículo 
particular, cujo índice de ocupa-
ção não chega a duas pessoas 
por veículo. Precisamos esti-
mular o compartilhamento de 
veículos e construir uma matriz 
de mobilidade mais contempo-
rânea em São Paulo. O cidadão 
pode decidir se anda a pé, de 
metrô, de bike compartilhada 
ou se volta para casa de carona. 
Cabe ao Poder Público viabilizar 
que todas essas opções sejam 
disponibilizadas à população de 
forma segura e organizada.

Quais as diretrizes gerais do plano 
diretor de carga para a cidade de 
São Paulo? O Plano Diretor de 
Carga deverá dotar a cidade de 
um modelo de abastecimento 
que proporcione maior raciona-
lidade e eficiência na distribui-
ção de bens e prestação de ser-
viços no uso da infraestrutura 
viária, sem conflitar com o fluxo 
de pessoas. Para isso, é preciso 
acelerar e expandir o Programa 
de Entrega Noturna; definir uma 
rede de mini terminais e plata-
formas logísticas para conso-
lidação de cargas e agenda-
mento das entregas em áreas 
de grande demanda; implantar 
um projeto-piloto de Mini Ter-
minal Logístico em parceria 
com iniciativa privada; concluir 
o Complexo Logístico Fernão 
Dias; ampliar a oferta de vagas 
rotativas para carga e descarga 
na via; definir a Rede Viária Bá-
sica de Interesse para Cargas 
Superdimensionadas e Produ-

tos Perigosos; estabelecer a re-
gulamentação dos caminhões 
de passagem por meio de fis-
calização eletrônica com tec-
nologia OCR (Reconhecimento 
Óptico de Caracteres) e refinar 
a regulamentação referente ao 
trânsito de caminhões.

Qual é a sua visão sobre as entregas 
noturnas na cidade de São Paulo, 
inclusive em relação à questão da 
segurança das operações? É esse 
o caminho, tendo em vista que o 
sistema viário é limitado, então 
resta utilizá-lo nos horários com 
menor ocupação, ou seja, no pe-
ríodo noturno. As pessoas circu-
lam prioritariamente de dia e a 
carga preferencialmente à noite. 
O Programa de Entrega Notur-
na no Município de São Paulo 
está estabelecido por decreto. 
Em relação à segurança públi-
ca, há necessidade de parcerias 
com outros órgãos e secretarias 
para garanti-la. Não é produtivo 
tratar genericamente a questão 
da segurança nas entregas no-
turnas, e os locais com proble-
mas devem ser criteriosamente 
analisados e tratados. Há, sim, 
a intenção de expandir o Pro-
grama de Entrega Noturna para 
mais segmentos e para incluir 
e abranger todas as cadeias 
de suprimento possíveis. Com 
adesão de mais empresas ao 
programa são inúmeros os be-
nefícios que podem ser alcança-
dos pela cidade, entre os quais 
podemos destacar a redução do 
número de veículos em circula-
ção – e, consequentemente, dos 
congestionamentos, do tempo 
de viagem e das emissões de 
poluentes. Para as empresas ha-
verá maior velocidade operacio-
nal, aumento na produtividade   
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Conexão é o que temos de mais forte

logística, redução do tempo de 
entrega e do desgaste dos veí-
culos, entre outros benefícios.

O VUC – Veículo Urbano de Carga 
foi criado pela própria CET para ser 
o veículo apropriado para abastecer 
a cidade de São Paulo, entretanto o 
mesmo sofre restrição como os de-
mais veículos. Está no planejamen-
to da sua Secretaria liberar o VUC 
das restrições? O VUC foi fruto 
de estudos conjuntos, iniciados 
em 1995, envolvendo o Poder 
Público, entidades de distribui-
ção urbana, representantes dos 
estabelecimentos comerciais 
e montadoras de veículos. O 
conceito inicial foi de criar um 
veículo apropriado ao transpor-
te de carga, com características 
semelhantes as de um automó-
vel, que apresentasse desem-
penho operacional compatível 
com as necessidades de uma 
área com muitos conflitos de 
uso nas suas vias. Ao longo dos 
anos, o VUC foi alterando suas 
características, com aumento 
de seu comprimento, dificultan-
do a sua liberação total confor-
me foi concebido. Atualmente, 
possui liberação por período 
integral em áreas de restrição, 
como a ZMRC (Zona de Máxi-
ma Restrição de Circulação) e 
ZERC (Zona Especial de Restri-
ção de Circulação) e em algu-
mas Vias Estruturais Restritas.

Havia um projeto para a constru-
ção de mini terminais de carga nos 
pontos cardeais da cidade, como 
anda esse projeto? A CET tem 
uma proposta em estudo para 
implantar um projeto-piloto de 

Mini Terminal Logístico com 
parceiros privados. O trabalho 
está na fase de formulação 
de metodologia, com apoio de 
universidades e prospecção de 
parceiros entre as redes vare-
jistas, operadores logísticos e 
agentes imobiliários. O piloto 
visa medir o trade-off entre cus-
tos e ganhos gerais (implanta-
ção e operação) e mostrar que o 
caminho para o abastecimento 
eficiente passa pela consolida-
ção de cargas e aproveitamento 
da capacidade ociosa dos veí-
culos. Não faz mais sentido um 
comércio que trabalhe com 10 
ou 20 fornecedores continuar 
sendo abastecido por 10 ou 20 
veículos, seja em regime diário, 
semanal ou mensal. Queremos 
trazer eficiência para o abaste-
cimento e isso significa come-
çar por reduzir desperdícios.

Existe um estudo técnico apresenta-
do pelo SETCESP à Secretaria para 
a ampliação das vagas exclusivas 
de carga e descarga e o controle, 
via aplicativo, dessas vagas na ci-
dade de São Paulo, o senhor pre-
tende dar andamento nestas ações? 
Em 2017, no início da gestão, 
o SETCESP encaminhou uma 
proposta à Secretaria que con-
templava a manutenção e im-
plantação de vagas de carga e 
descarga em todas as regiões 
que hoje possuem grandes 
concentrações de comércio e 
serviços.
Essa proposta foi analisada pela 
Divisão de Transporte de Car-
gas do Departamento de Ope-
ração do Sistema Viário (DSV) 
e pela CET, e vários projetos da 

zona central foram confeccio-
nados, inclusive em vagas de 
zona azul (georreferenciadas) e 
aguardam a implantação. 

É importante dar sequência à 
ampliação de vagas de carga 
e descarga, com rotatividade, 
nas áreas com maior concen-
tração de atividades comer-
ciais. O desenvolvimento de 
aplicativo que possibilite o 
controle das vagas é um com-
plemento que pode auxiliar a 
melhor ocupação das vagas.

Temos conhecimento que a 
PRODAM estava trabalhando em 
um aplicativo para controle das 
cargas liberadas para adentrar no 
centro expandido da cidade, po-
dendo com isso, saber exatamente 
quantos veículos de cargas efetiva-
mente abastecem a cidade e quan-
tos estão apenas de passagem. 
Esse projeto será retomado? Em 
2016 houve um esforço do DSV 
e da CET, em parceria com a USP, 
para se criar um aplicativo que 
monitoraria o trânsito de produ-
to alimentar perecível, como pi-
loto, e que posteriormente seria 
ampliado para controle de todas 
as movimentações de carga. 
Esse projeto acabou sendo des-
cartado, pois a Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres, 
em julho de 2017, publicou a 
Portaria de n° 147 que estabe-
lece a identificação eletrônica de 
veículos de carga. Com isso, a 
SMT já providenciou um convê-
nio com a ANTT para que sejam 
implantados pórticos nas che-
gadas de rodovias no município 
de São Paulo.  
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As cidades da Grande São Paulo pos-
suem uma grande movimentação de 
mercadorias entre si, porém cada 
uma tem suas próprias regras para 
circulação de veículos de cargas as 
quais, muitas vezes, são conflitan-
tes. O que o senhor acha da padroni-
zação dessas restrições aos veículos 
de carga na Grande São Paulo? 
Cada cidade é soberana para re-
gulamentar e o faz consideran-
do suas características urbanís-
ticas, econômicas, sociais e, em 
consonância com as diretrizes e 
metas de suas respectivas ges-
tões estabelecendo sua infraes-
trutura viária e dinâmica do trân-
sito. O Fórum Metropolitano de 
Logística (Fórum de Secretários 
de Transporte) tem trabalhado e 
conseguido avançar na padroni-
zação do VUC e dos horários de 
restrição dos caminhões, facili-
tando a roteirização das cargas 
de empresas que operam entre 
os municípios da Região Metro-
politana de São Paulo.

Qual o impacto que a conclusão do 
trecho norte do Rodoanel trará para a 
distribuição de carga em São Paulo? 
O trecho Norte é o elo que fal-
tava para articular os fluxos de 
carga de passagem, evitando 
que os caminhões que não têm 
nem origem nem destino na 
capital passem pela Marginal 
Tietê. Isso deve trazer benefício 
significativo para o trânsito das 
marginais e de toda sua área de 
influência. Estima-se que 18% 
do fluxo atual seja de caminhões 
que não precisariam mais pas-
sar pela Marginal, o que vai pro-
porcionar uma redução das len-
tidões e consequente redução 

dos tempos de percurso e uma 
repercussão positiva nos índices 
de emissão de poluentes.

A maioria dos shopping centers 
não possuem área para carga e 
descarga suficiente para atender a 
demanda de entregas o que acaba 
culminando em mais trânsito no 
entorno dos estabelecimentos. Há 
em vista alguma política para de-
terminar que esses grandes rece-
bedores tenham espaço adequado 
para carga e descarga? Atualmen-
te os shopping centers, conside-
rados como polo geradores, para 
ter seu projeto aprovado e obte-
rem alvará de funcionamento, 
precisam apresentar à SMT/CET, 
no projeto de edificação, docas 
internas que são áreas específi-
cas para carga e descarga. A fis-
calização interna somente pode 
ser realizada pelas respectivas 
subprefeituras. É importante a 
participação dos shoppings para 
que se possa chegar a uma solu-
ção definitiva.

Qual legado que o senhor pretende 
deixar na Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transportes? Pre-
tendo deixar uma cidade mais 
segura – em que a responsa-
bilidade por essa segurança 
esteja compartilhada por nós, 
que formulamos e implemen-
tamos as políticas públicas, 
que desenhamos, sinalizamos 
e operamos o viário, que admi-
nistramos o transporte público 
– e que, por isso, inspire os ci-
dadãos a um cumprimento das 
normas de forma a permitir que 
todos se locomovam com mais 
segurança. Uma mobilidade 

melhor não é uma mobilida-
de relacionada a mais rapidez 
dos veículos, mas sim em mais 
segurança para todos, com 
menos mortes e com incon-
formidade diante de qualquer 
letalidade relacionada a aciden-
te de trânsito. Nenhuma morte 
é aceitável. O viário da cidade 
deve acolher a todos: pedestre, 
ciclista, motociclista, motorista 
de carro, de ônibus e de cami-
nhão. Isso demanda ações que 
mudam a natureza de toda a 
operação em uma cidade que, 
quando pensa em segurança 
viária, pensa em ruas e veículos 
antes de pensar em pessoas. 
Quero deixar como legado o 
foco nas pessoas. Nós somos 
responsáveis pela mobilidade - 
em segurança - de gente, afinal. 
Uma política de mobilidade que 
proteja a vida.

Qual recado o senhor gostaria de 
deixar para os nossos leitores? Po-
demos progredir nos maiores 
desafios que temos que en-
frentar se olharmos todos para 
o mesmo horizonte, que é o de 
uma cidade segura. Mesmo 
onde há interesses aparente-
mente conflitantes, a segurança 
no trânsito é uma unanimidade 
e é olhando para isso que uni-
remos forças para transformar 
a mobilidade na nossa cidade. 
E queremos manter essa par-
ceria com as entidades que se 
utilizam da infraestrutura viária, 
para que possamos identificar 
problemas e propor e imple-
mentar soluções, em conjunto, 
que garantam uma melhor qua-
lidade de vida a todos.  

Mudar 
o nosso mundo 
dos transportes? 
Desafio aceito.
Scania é líder em transporte sustentável porque investe em eficiência 
energética. Isso garante combustíveis menos poluentes para o mundo 
e tecnologias que proporcionam maior economia para o seu negócio.
Acreditamos que cada cliente é único e, por isso, personalizamos soluções 
para que a sua operação esteja sempre conectada com as suas necessidades. 
Prepare-se, o futuro está sob o seu comando.

scania.com/br

SCA-796-18 NTG - Mudar o nosso Mundo 21x28.indd   1 24/08/18   13:58
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PLANO DIRETOR DE CARGAS 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

EDSON CARAM 
 Diretor do Departamento de Operações do 

Sistema Viário do Município de São Paulo - DSV

À medida que a população cresce, empreendimen-
tos imobiliários surgem e trazem novos produtos 

e serviços. Cenários como este ocorrem, em grande 
parte, em regiões centrais, onde há maior aglomera-
ção de pessoas.
Como consequência, há tam-
bém uma crescente deman-
da por transporte de carga e 
abastecimento nesses aglo-
merados (chamados de clus-
ters), além da proliferação de 
pequenos estabelecimentos 
que vendem os mais varia-
dos tipos de produtos.
Essa movimentação traz, 
muitas vezes, impacto ne-
gativo na vida das pessoas e 
no trânsito das cidades com 
o aumento de congestiona-
mentos, acidentes e emissão 
de poluentes. Ao Poder Pú-
blico cabe estabelecer regras 
como restrições de acesso 
aos veículos pesados de car-
ga, janelas de tempo de en-
trega, além de restrições de 
tamanho e peso de veículos. No caso específico da 
região metropolitana, surgiu o conceito do Veículo 
Urbano de Carga (VUC) e a adaptação do mercado 
nos modos de abastecimento.
Porém, essas regras necessitam de constantes análi-
ses e alterações para que continuem sendo eficazes. 
Trata-se de um desafio permanente do Poder Público 
e que só poderá ser superado com o envolvimento de 
toda a cadeia logística (governo, produtores, transpor-
tadores, operadores logísticos, varejistas e cliente fi-
nal). É fundamental monitorar de forma ininterrupta a 
dinâmica do mercado, que se modifica a cada instante 
com novos conceitos de lojas (virtuais), vendas (inter-
net / e-commerce) e entregas (startup / aplicativos).
Nessa busca, a Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes (SMT) de São Paulo, por meio do Plano 
Diretor de Cargas que está em desenvolvimento, tem 
como objetivo:

• Diagnosticar com pesquisas os problemas do 
abastecimento, avaliando a relação entre o número 
de vagas de carga/descarga e a quantidade 
de carga demandada nas regiões de grandes 
aglomerações;

• Garantir o abastecimento 
e a distribuição de bens e 
cargas;

• Promover e consolidar a 
intermodalidade;

• Otimizar o uso do sistema 
viário, distribuindo o fluxo de 
carga nos horários menos 
saturados (janelas);

• Monitorar e controlar a 
circulação de veículos de 
carga;

• Incentivar a implantação 
de terminais intermodais, 
a partir do Plano Diretor 
Estratégico;

• Incentivar a implantação 
de mini terminais de carga 

como equipamento logístico e até o uso de veículos 
não motorizados ou entregas a pé para a distribuição 
na chamada última milha.

Com esse plano, a SMT deverá estabelecer políticas 
públicas que atendam a necessidade de eficiência das 
entregas, evitando-se o desabastecimento do municí-
pio, com a harmonização dos vários interesses do uso 
do cada vez mais escasso espaço público. 
Após a efetivação do Plano Diretor de Cargas, deve-
rá se estabelecer na capital um estudo com a par-
ticipação dos 39 municípios que compõem a região 
metropolitana de São Paulo para definir um grande 
plano de logística de abastecimento com vistas à 
construção do ferroanel e investimentos em corre-
dores estratégicos de carga. Eles serão utilizados 
para o abastecimento dessa grande mancha conur-
bada formada por todos esses municípios.  



18 OUT - NOV 2018  |  Revista SETCESP

O SETCESP ampliou a atua-
ção do Setor de Elaboração 

de Recurso de Multa (SEREM) e 
está realizando o atendimento 
das transportadoras associa-
das para o ingresso de ação 
judicial contra as Multas NIC 
(não identificação de condutor). 
O objetivo principal do serviço 
é apresentar um caminho para 
resolver esse problema que afli-
ge as empresas de transporte 
rodoviário de cargas. 

DE VOLTA PARA O CAIXA
Com serviço disponibilizado pelo SETCESP é possível recuperar  

valores pagos nos últimos 5 anos em Multas NIC 

A Multa NIC tem previsão legal 
no parágrafo 8º do artigo 257 do 
CTB – Código de Trânsito Bra-
sileiro, que determina ao pro-
prietário do veículo que informe 
o nome do motorista que dirigia 
seu veículo e que cometeu a in-
fração, se não for ele mesmo. A 
não informação no prazo de 15 
dias, gera, no caso de ser pes-
soa jurídica, uma outra multa de 
nome NIC, cujo valor da mesma 
é o valor da infração multiplica-

da pelas ocorrências de multas 
iguais ocorridas nos doze me-
ses anteriores.

A ação judicial e o acompa-
nhamento do processo são 
realizados por escritório parcei-
ro do SETCESP especializado 
em direito de trânsito que vem 
tendo grande sucesso na anu-
lação desse tipo de multa apli-
cada sobre pessoas jurídicas, já 
com jurisprudência pacífica do 
Superior Tribunal de Justiça.  

SERVIÇOS SETCESP

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!
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Também é importante desta-
car a possibilidade de recupe-
ração de valores pagos, pois 
há transportadoras que vêm 
arcando com essas multas e 
estão acumulando valores re-
presentativos.

Abaixo, o Dr. Henrique Serafim 
Gomes, especialista em multas 
NIC, esclarece algumas dúvidas 
comuns sobre o tema. Confira! 

As multas NIC são um grande 
problema para as transporta-
doras de São Paulo, é possível 
anular essas multas?
Sim, hoje já temos entendimen-
to pacificado no Superior Tri-
bunal de Justiça pela anulação 
dessas multas NIC, e não só as 
multas em aberto como tam-
bém as multas pagas.

É possível recuperar valores 
pagos?
Exatamente, é possível recupe-
rar valores pagos nos últimos 5 
anos, é feito um levantamento 
junto ao órgão autuador e en-
tramos com uma ação anulató-
ria e com pedido de reembolso 
dos valores.

Quanto tempo demora essa ação?
Cerca de 2 anos, com uma ex-
pectativa de diminuir este tem-
po em razão da matéria estar 
sendo pacificada no Tribunal de 
Justiça de São Paulo.

É possível licenciar os veí-
culos sem o pagamento das 
multas NIC?
Sim, é possível, no processo judi-
cial é feito um pedido em caráter 
liminar para que seja autoriza-
do o licenciamento dos veículos 

sem o pagamento das multas, 
e cada vez mais estamos tendo 
o entendimento dos juízes e de-
sembargadores pela concessão.

O que a empresa precisa infor-
mar para anular as multas em 
aberto nos veículos?
Precisamos do número do 
RENAVAM para fazer um levan-
tamento junto ao órgão autua-
dor das multas NIC em aberto. 
A partir desta apuração teremos 
o valor da ação, e com uma có-
pia do contrato social fazemos 
o contrato de honorários e a 
procuração para ingressarmos 
com a ação. Simples assim.

Para recuperar valores é o 
mesmo procedimento?
A diferença é que precisamos 
requerer o levantamento junto 
ao órgão autuador, pois as in-
formações não estão disponí-
veis pela internet, sendo assim, 
temos um trabalho preliminar.  
Neste caso, precisamos de uma 
cópia do contrato social e a re-
lação dos veículos da empresa 
com placa e RENAVAM, lem-
brando que podemos apurar 
também de veículos vendidos.

Se um veículo foi vendido há 
dois anos, por exemplo, ele 
também entra nessa apuração?
Sim, apuramos os últimos 5 
anos, portanto também vale 
para os veículos vendidos nes-
te período.

Quais os pontos mais relevan-
tes da tese de defesa para anu-
lação dessas multas?
Dois pontos, primeira é a falta 
de notificação de autuação, os 

órgãos autuadores apenas ex-
pedem a notificação de pena-
lidade, mais conhecida como 
o boleto de pagamento. A se-
gunda questão é em relação as 
prefeituras. Nas quais não são 
competentes para aplicar mul-
tas em face de proprietários, tal 
incumbência recai exclusiva-
mente sobre o Estado, no caso 
o órgão seria o DETRAN.

O que diria as transportado-
ras em relação a anulação das 
multas NIC?
Que não deixem esses valores 
esquecidos. Ser empresário no 
Brasil é uma tarefa extrema-
mente difícil e de muita cora-
gem, por isso temos que bus-
car todos os nossos direitos e 
fortalecer o caixa da empresa 
de todas as maneiras, e essa é 
uma ótima forma, tratando as 
NIC como devem ser tratadas. 
E que estou à disposição para 
conversar com cada uma das 
empresas e montar a melhor 
estratégia.  

Para solicitar o serviço  
entre em contato com o 

SEREM através do:

serem@setcesp.org.br

(11) 2632-1038

/omnilinktecnologia /company/omnilinkbr
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FOCO NO RECEBIMENTO
Guia do IPTC detalha operação de descarregamento  

e entrega de mercadorias em 78 shoppings  
da Grande Região Metropolitana de São Paulo

PESQUISA: OPERAÇÕES DE 
RECEBIMENTO DE CARGA EM 

SHOPPING CENTERS
Por meio do resultado do levan-
tamento técnico feito pelo IPTC, 
comprovou-se algumas dificul-
dades e desafios. A fragmenta-
ção das janelas de horário de re-
cebimento, com restrição ao uso 

do carrinho, é a questão mais 
preocupante já que se trata de 
um item fundamental para rea-
lização da operação. Para se ter 
uma ideia, o uso do carrinho é 
permitido, na maioria dos casos, 
somente no período da manhã 
(até as 11 horas) por ter um flu-
xo menor de visitantes no local. 

Procedimentos  
Operacionais

Infraestrutura Entregas Noturnas
60% 40% 5%

10% 10% 10% 10%

Infraestrutura

Possui 
Doca

Corredor 
Técnico

Possui Doca 
de Produtos 
Perecíveis

Piso  
+  

Elevador

25% 30% 5%

Procedimentos Operacionais

Equipamentos Janelas de Entrega Janelas FDS

Por isso, dentro do horário co-
mercial de operação (06h-18h), 
os shopping centers disponibili-
zam em média apenas 8 horas e 
23 minutos para recebimento de 
mercadorias, sendo que apenas 
6 horas e 10 minutos permitem 
a realização de entregas com o 
uso do carrinho.

Outro ponto importante é a falta 
de políticas de estacionamento 
para veículos de carga e descar-
ga, sem a devida demarcação 
ou dimensionamento das vagas. 
A proporção atual é de 10 vagas 
por estabelecimento quando, na 
verdade, o ideal seria o dobro.

A ausência de elevadores para 
movimentação de carga em 
shoppings que possuem mais 
de um piso também está rela-
cionada entre os itens aponta-
dos como críticos pelo estudo, 
uma vez que o acesso às lojas 
se dá pelas escadas em 9% dos 
estabelecimentos, atrasando a 
realização das entregas.

Mas, em contrapartida, notou-
-se também a prática da en-
trega noturna em alguns esta-
belecimentos que facilitam e 
flexibilizam o recebimento de 
carga em horários nos quais 

o trânsito é mais fluído, o que 
reduz os percursos dos ca-
minhões e resulta na diminui-
ção da emissão atmosférica  
de poluentes. 

Tendo em vista que os shopping 
centers possuem boa estrutura 
de segurança, os riscos de rou-
bo, nesses casos, são bastante 
reduzidos.

Diante desse cenário, é pos-
sível afirmar que é necessá-
rio obter esforços de todos os 
componentes desta cadeia 
produtiva (administração dos 
shopping centers, lojistas e 
transportadores) para que seja 
otimizado o tempo de desloca-
mento, a gestão dos espaços 
e a organização dos negócios 
para que haja ganho de pro-
dutividade nessas operações 
e, consequentemente, toda a 
sociedade seja beneficiada.  

+

METODOLOGIA PARA PONTUAÇÃO

"A prática da entrega 
noturna em alguns 
estabelecimentos 

facilita e flexibiliza  
o recebimento de carga 
em horários nos quais o 
trânsito é mais fluído, o 
que reduz os percursos 
dos caminhões e resulta 

na diminuição da 
emissão atmosférica  

de poluentes"

O Instituto Paulista do Trans-
porte de Carga – IPTC, 

com o apoio do SETCESP, apre-
sentou no mês de agosto os 
resultados da pesquisa "Ope-
rações de Recebimento de 
Carga em Shopping Centers" 
que mapeou 78 shoppings da 
Grande Região Metropolitana 
de São Paulo e serviu 
como base para o 
lançamento do “Guia 
de Recebimento de 
Carga em Shopping 
Centers da GRMSP”. 

A pesquisa e o guia 
têm como principal 
objetivo servir de em-
basamento técnico 
para que as empresas 
de transporte rodoviá-
rio de cargas possam 
abastecer esses gran-
des centros comerciais 
com mais planejamento 
e eficiência. 

“Nós conseguimos com-
provar diversos dados 
que vinham sendo esti-
mados ao longo dos anos 
e que agora possuem uma 
base técnica, como por 
exemplo, a fragmentação 
das janelas de recebimento 
desses locais; a quantidade de 
vagas de estacionamento e de 
docas; quais são os principais 

procedimentos entre o lojista, 
o administrador do shopping e 
o transportador e de todo esse 
processo que acaba impactan-
do no custo e nas operações do 
transporte de carga”, afirma o 
diretor executivo do IPTC, Fer-
nando Zingler. 

responsáveis por 18,3% do va-
rejo nacional e por 2% do PIB – 
Produto Interno Bruto e vêm se 
tornando uma característica do 
comportamento de consumo 
brasileiro, principalmente nas 
grandes regiões metropolita-
nas. Também de acordo com 
a Associação só no estado de 
São Paulo, até o final de 2018, 
estima-se ter 182 estabeleci-
mentos nesse perfil, com uma 
área bruta locável total de mais 
de 5 milhões de m².

Nesse contexto pode-se ima-
ginar a grande quantidade de 
cargas fracionadas, aliada ao 
grande número de pequenas 
lojas que geralmente traba-
lham com estoque mínimo 
e exigem que um volume 
de mercadorias considerá-
vel seja diariamente entre-
gue por transportadores  
nesses pontos.

Dessa forma, mesmo 
recebendo, em média, 
1.521 veículos por dia 
e cada loja sendo re-
abastecida em torno 
de 2,33 vezes por se-
mana, a logística dos 

shopping centers pesqui-
sados na Grande Região Me-
tropolitana de São Paulo (GR-
MSP) é bastante carente em  
alguns aspectos.

Segundo dados da Associação 
Brasileira de Shopping Centers 
– ABRASCE, os shoppings são 
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O Guia descreve toda a infraestrutura que os estabelecimentos disponi-
bilizam para recebimento e quais são as operações adotadas por eles no 
quesito recebimento e abastecimento.

“Esse material compila as informações de todos os 78 shoppings pes-
quisados e descreve as práticas de recebimento adotadas por cada um 
deles. Espero que esse material, que já está disponível em formato digital 
em nosso site, atenda diretamente as necessidades dos transportadores”, 
afirma Fernando.

Para o presidente do SETCESP, Tayguara Helou,  essa é mais uma inova-
ção dessa gestão que possibilita mensurar e entregar ao transportador um 
material que unifica todas as informações das operações nos shoppings. 
“Nosso objetivo é sempre lançar ferramentas que tragam mais qualidade 
ao trabalho do transportador e que possam potencializar os seus negócios 
para que no final do dia as empresas de transporte tenham mais rentabi-
lidade, sejam mais produtivas e com isso impulsionem a economia brasi-
leira”, ressaltou.  

Destaques Deficiências

Baixe 
aqui o  
seu Guia

GUIA DE RECEBIMENTO DE CARGA EM SHOPPING CENTERS DA GRMSP

DESEQUILÍBRIO:  
ASPECTOS IDENTIFICADOS DURANTE A PESQUISA 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.
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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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Apresentar temas estraté-
gicos para a melhoria da 

mobilidade urbana e do abaste-
cimento de cargas nos grandes 
centros é o principal objetivo do 
Fórum Paulista do Transporte 
– Mobilidade e Abastecimento 
Urbano, tradicional evento pro-
movido pelo SETCESP que esse 

ano chegou a sua 32ª edição e 
contou com a presença do Se-
cretário de Mobilidade e Trans-
portes da Cidade de São Paulo, 
João Octaviano Machado Neto, 
para a abertura do encontro.

"Não há como discutir a ma-
triz de mobilidade de São Pau-
lo sem englobar uma política 

de cargas, por isso um evento 
como esse é de extrema impor-
tância para trocar ideias, enten-
der as necessidades do setor e 
traduzir tudo isso em uma ação 
concreta para a cidade ofere-
cendo a melhor condição de 
uso do viário a todos", afirmou 
o Secretário.  

EFICIÊNCIA LOGÍSTICA
Em sua 32ª edição, o Fórum Paulista do Transporte, tradicional evento 
do SETCESP, debate tendências e boas práticas para o abastecimento 

urbano e mobilidade de cargas na cidade de São Paulo

O primeiro painel do even-
to abordou o tema "Diretrizes 
para o Transporte de Cargas no 
Município de São Paulo" e con-
tou com a palestra do Diretor da 
Divisão de Cargas do DSV/ CET, 
Antonio Tadeu Prestes de Oli-
veira. Entre outros pontos, An-
tonio falou sobre o incentivo 
à utilização do VUC – Veículo 
Urbano de Carga, sobre as en-
tregas em horários alternativos 
(entregas noturnas), e também 
a utilização de ferramentas 
mais modernas e outras ma-
trizes de combustíveis além de 
um planejamento mais inova-
dor nas questões logísticas.

“O território da cidade de São 
Paulo é bastante disputado com 
vários tipos de uso como o trân-
sito de pessoas, de cargas, de 
veículos de transporte coletivo e 
de alguma forma precisamos or-
denar esse fluxo para que todos 
possam circular, por isso essa 
discussão e integração é muito 
necessária para encontrarmos 
as melhores políticas de utiliza-
ção desse espaço”, ressaltou.

PANORAMA DOS RECEBEDORES  
E DISTRIBUIDORES DE CARGA  

EM SÃO PAULO
O Panorama dos Recebedores e 
Distribuidores de Carga em São 
Paulo foi apresentado pelo Di-
retor da Especialidade de Abas-
tecimento e Distribuição do 
SETCESP, Marinaldo Reis, que 
exibiu os resultados da pesqui-
sa IER – Índice de Eficiência no 
Recebimento 2018.

A Pesquisa IER foi desenvolvida 
pela Diretoria de Especialidade 
de Abastecimento e Distribui-
ção (DEAD) do SETCESP e atu-
almente é realizada pelo IPTC - 
Instituto Paulista do Transporte 
de Carga. O estudo tem como 
objetivo identificar e mensu-
rar a eficiência no recebimento 
de mercadorias nos principais 
polos recebedores de carga da 
Grande Região Metropolitana 
de São Paulo.

Nesse ano foram 416 estabe-
lecimentos pesquisados en-
globando atacadistas, centros 
de distribuição, home centers, 

magazines e supermercados. 
No total, foram avaliadas 21 
esferas da infraestrutura e dos 
processos dos estabelecimen-
tos pesquisados, concluindo 
que o IER médio deste ano é de 
52,99%, contra 59,41% de 2017. 
Se considerarmos o tempo mé-
dio de descarga (TMD), o IER 
cai para 24,38%, contra 35,79% 
do ano passado.

O TMD apurado neste ano é 
de 3h22, contra 2h52 de 2017. 
Isso tem um grande impacto 
no setor, já que o custo deste 
tempo parado para uma carre-
ta de 27 toneladas, por exem-
plo, é de R$312,80 por veículo 
por operação. Considerando 
que um centro de distribuição 
chega a receber entre 280 e 
300 carretas de carga por dia 
(além das entregas realizadas 
com outros veículos de menor 
porte), e que em alguns locais 
o TMD pode atingir 12h00, os 
custos para as transportado-
ras são exponenciais e isso se 
reflete diretamente em toda a 
sociedade.  

UNIVERSO PESQUISADO I.E.R. TMD

Setor de Atividade Número de 
Estabelecimentos (%) da Amostra Desconsiderando 

o tempo
Considerando  

o tempo MINUTOS HORAS

ATACADISTA 32 8% 55,31% 26,29% 204 3h24

CD 54 13% 61,76% 14,28% 315 5h14

HOME CENTER 69 17% 56,01% 28,02% 198 3h17

MAGAZINE 26 6% 60,00% 37,08% 168 2h47

SUPERMERCADO 235 56% 49,00% 23,97% 180 3h00

Média Geral 416 100% 52,99% 24,38% 202 3h22
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“Essa pesquisa é muito impor-
tante no sentido de melhorar 
a infraestrutura e trabalhar as 
melhores práticas com os esta-
belecimentos pesquisados, já 
que isso influencia diretamen-
te nos custos das transporta-
doras e dos próprios locais que 
são geradores deste tráfego. 
Quanto menos caminhões es-
tiverem parados aguardan-
do para descarregar, melhor 
a qualidade de vida de toda a  
sociedade do entorno”, desta-
cou Marinaldo. 

IER Inicial
82,5%

Desconsiderando  
o Tempo

TDM
3h38

Tempo Médio  
de Descarga

IER Final
51,1%

Considerando  
o Tempo

“Nosso foco é prestar o melhor serviço para os consumidores, mas 
isso também começa com a boa recepção das mercadorias. Então, 
para nós, receber esse prêmio é motivo de muita satisfação e nos 
orgulhamos em saber que estamos no caminho certo e provendo 
essa facilidade no ponto de vista das empresas que trabalham com 
a gente e que entregam em nosso CD. Estamos no caminho certo 
e vamos continuar nos aperfeiçoando cada vez mais”, falou Marcio 
Chammas, Diretor Executivo de Logística da NETSHOES.

PRÊMIO IER 2018
Realizado há mais de 15 anos essa premiação tem como seu principal objetivo identificar e reconhecer 
o estabelecimento com melhor IER e com isso incentivar os demais a melhorar as suas práticas de re-
cebimento de carga. 

A rede com melhor IER em 2018

A rede que mais subiu no ranking em relação a 2017

“O setor de transporte de 
carga é fundamental, por 
isso precisamos tratar com 
respeito quem vem nos 
abastecer porque se hou-
ver atraso na minha entrega 
também haverá atraso para 
o meu consumidor final. O 
prêmio é ótimo porque esse 
é um trabalho silencioso e 
falamos aqui sobre qualida-
de nos processos”, exaltou 
Pascoal Russini, gerente 
geral regional da C&C. 

         Subiu 12 posições
Passando de 18º lugar em 2017  

para 6º lugar em 2018

38,61%
Considerando o tempo - 2017

36,32%
Considerando o tempo - 2018

OPERAÇÕES DE RECEBIMENTO DE 
CARGA EM SHOPPING CENTERS

No terceiro e último painel do 
evento, o Diretor Executivo do 
IPTC - Instituto Paulista do 
Transporte de Carga, Fernando 
Zingler, apresentou os resulta-
dos da pesquisa de "Operações 
de Recebimento de Carga em 
Shopping Centers" que ma-
peou 78 shoppings da Gran-
de Região Metropolitana de  
São Paulo. 

O resultado deste levantamen-
to técnico comprova algu-
mas dificuldades e desafios. A 
fragmentação das janelas de 
horário de recebimento, com 
restrição ao uso do carrinho, 
é a questão mais preocupan-
te já que se trata de um item 
fundamental para a agilidade 
da operação. Para se ter uma 
ideia, o uso do carrinho é per-
mitido, na maioria dos casos, 
somente no período da manhã 
(até as 11 horas) por ter um flu-
xo menor de visitantes no local. 

Por isso, dentro do horário co-
mercial de operação (06h-18h), 
os shoppings disponibilizam, 
em média, apenas 8 horas e 
23 minutos para recebimen-
to de mercadorias, sendo que 
apenas 6 horas e 10 minutos 
permitem a realização de entre-
gas com o uso do carrinho. Os 
dados completos desse estu-
do estão disponíveis na pág 20  
dessa edição. 

“É necessário obter esforços de 
todos os componentes desta 
cadeia produtiva (administração 
dos shopping centers, lojistas e 
transportadores) para que seja 
otimizado o tempo de desloca-
mento, a gestão dos espaços e 
a organização dos negócios para 
que haja ganho de produtividade 
nessas operações e, consequen-
temente, toda a sociedade seja 
beneficiada”, afirmou Fernando.  
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Encerrando sua apresentação, 
Fernando e o presidente do 
SETCESP, Tayguara Helou, ho-
menagearam o Shopping Cen-
ter Norte com uma placa em re-
conhecimento ao Maior Índice 
de Eficiência no Recebimento 
de Mercadorias de acordo com 
o levantamento realizado pela 
pesquisa.

“É importante olhar para o 
todo, ver como os outros sho-
ppings atuam, mas a cidade 
Center Norte sempre procura 
a excelência no que faz, então 
se houver alguma possibilida-
de de melhora nesse sentido, 
com certeza nós faremos por-
que isso torna todo o proces-
so mais ágil”, disse Deborah 
Cirino Bauer, coordenadora  
de segurança do Shopping 
Center Norte.

GUIA DE RECEBIMENTO DE  
CARGA EM SHOPPING CENTERS 

NA GRMSP
Fechando a programação do 
Fórum em grande estilo Fer-
nando Zingler e Tayguara Helou 
lançaram o Guia de Recebi-
mento de Carga em Shopping 
Centers na GRMSP, material 
fruto da pesquisa que detalha 
a entrega de mercadorias em 
mais de 70 shoppings que são 
abastecidos por mais de 1.500 
veículos de carga por dia.

"Esse foi um grande evento. 
Recebemos aqui o Secretário 
de Mobilidade e Transportes 
da Cidade de São Paulo que fez 
uma bela abertura e demons-
trou que está de acordo com o 

espírito do SETCESP de buscar 
o alimento com o poder pú-
blico para que possamos efe-
tivamente entregar melhores 
bandeiras para a área de mo-
bilidade de cargas nas cidades 
que compõem a GRMSP", fina-
lizou Tayguara Helou.  

O Guia 
pode ser 
baixado 
aqui

Confira aqui 
o conteúdo 
das palestras 
na íntegra.
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ESPECIAL

outros pontos da Reforma. O 
gibi também conta com qua-
drinhos “especiais” que es-
clarecem os principais mitos  
da Reforma. 

“O gibi foi muito bem recebido 
pelos nossos colaboradores, 
e além disso percebemos que 
houve uma redução significa-
tiva no RH quanto as dúvidas 
inerentes a Reforma Traba-
lhista”, afirmou Carlos Jarbas 
Rodrigues Saldanha, gerente 
administrativo de pessoal da 
Transportes Della Volpe, trans-
portadora que já distribuiu os 
gibis para seus funcionários. 

Para o presidente do SETCESP, 
Tayguara Helou, esse proje-
to voltado aos colaboradores 
encerrou de forma muito rele-
vante as ações do sindicato em 
relação à Reforma Trabalhista. 
Recebemos o Dr. Marlos Melek 
em dois grandes eventos re-
alizados na sede da entidade, 
criamos também dois e-books 
para orientar o empresário e 
o setor jurídico das transpor-
tadoras e, agora para fechar 
todo esse ciclo, fizemos esse 
gibi para mostrar aos nossos 
colaboradores que a Refor-
ma Trabalhista foi uma grande 
conquista para eles também”, 
ressaltou Tayguara. 

“Gostaria de convidar todos os 
empresários do segmento a uti-
lizar e distribuir esse gibi para 
seus trabalhadores para que 
eles conheçam mais a Reforma 
Trabalhista porque esse con-
teúdo traz informação e isso é 
essencial”, finalizou Melek. 

O lançamento do gibi “Novos 
Caminhos - O que mudou com 
a Reforma Trabalhista” aconte-
ceu durante o almoço do mês 
de agosto da Diretoria Plena  
do SETCESP. 

Na ocasião, Flávio Benatti, pre-
sidente da FETCESP, uma das 
entidades que apoiou o gibi, 
falou sobre a relevância desse 
projeto. “Eu gostaria de para-
benizar o SETCESP por essa 
iniciativa de criar a possibili-
dade do trabalhador entender 
que essa Reforma moderni-
zou as relações de trabalho e 
com isso trouxe muitos bene-
fícios e mais segurança para  
eles”, disse.

O gibi é uma realização do 
SETCESP em co-autoria com 
Dr. Marlos Melek – juiz federal 
do trabalho, sob consultoria 
dos assessores jurídicos do 
SETCESP e com roteiro e ilus-
tração do estúdio Café Atômico. 
O material contou com o patro-

cínio do SINDICAMP - Sindicato 
das Empresas de Transportes 
de Cargas de Campinas e Re-
gião e com o apoio das seguin-
tes entidades: ABTC - Asso-
ciação Brasileira de Logística e 
Transporte de Carga, FETCESP 
-  Federação das Empresas de 
Transporte de Cargas do Es-
tado de São Paulo, SETCARSO 
– Sindicato das Empresas de 
Transporte de Carga de Soro-
caba e Região, SETCATA – Sin-
dicato das Empresas de Trans-
porte de Carga de Araçatuba e 
Região, SETCOM – Sindicato 
das Empresas de Transporte de 
Cargas do Oeste e Meio Oeste 
Catarinense, SINDBRU - Sindi-
cato das Empresas de Trans-
portes de Cargas de Bauru e 
Região, SINDETRAP – Sindica-
to das Empresas de Transpor-
tes de Cargas de Piracicaba e 
Região, SINDISAN - Sindicato 
das Empresas de Transporte 
Comercial de Carga do Litoral 
Paulista, SINDIVAPA - Sindi-
cato das Empresas de Trans-
porte Comercial de Cargas no 
Vale do Paraíba e Litoral Norte 
e TRANSCARES - Sindicato das 
Empresas de Transportes de 
Cargas e Logística no Estado 
do Espírito Santo.  

SOLICITE O SEU GIBI
As empresas de transporte ro-
doviário de carga que querem 
utilizar o gibi para divulgar e ex-
plicar as mudanças da Reforma 
Trabalhista para seus colabora-
dores devem realizar a solicita-
ção da publicação pelo site:

www.setcesp.org.br/novoscaminhos 

LANÇAMENTO  Representando as entidades que apoiaram o projeto, estiveram presentes 
no evento o presidente da FETCESP, Flávio Benatti, e o presidente do SINDIVAPA, Carlos 
Eduardo Bueno

Ou acesse
o link pelo
QR code:

Com o objetivo de retratar de 
forma simples, acessível e 

divertida os principais temas 
da Reforma Trabalhista que 
impactam diretamente no dia a 
dia dos colaboradores das em-
presas de transporte rodoviário 
de cargas é que o SETCESP de-
cidiu produzir o gibi “Novos Ca-
minhos - O que mudou com a 
Reforma Trabalhista”. 

“Quando ajudei a escrever a 
nova Lei trabalhista brasileira 
eu já pensava em uma forma 
de alcançar o destinatário dela 
que são os trabalhadores. A ini-
ciativa pioneira do SETCESP de 
criar esse gibi possibilita expli-
car para eles em uma linguagem 
acessível, mas com um conteú-
do essencial e bem estudado 
no qual eu avalizo juridicamen-
te nos termos da equipe de re-
dação da Reforma Trabalhista, 
tópicos importantes que as pes-
soas ainda não conhecem sobre 
a nova Lei”, exaltou o relator da 
Reforma e juiz federal do traba-
lho, Dr. Marlos Melek. 

Nas histórias em quadrinhos, 
o motorista Tião, seu ajudante 
Pezão e os demais persona-
gens protagonizam histórias 
que esclarecem temas como: 
férias fracionadas, controle de 
jornada de trabalho, remune-
ração por produtividade, banco 
de horas, horas extras, resci-
são por comum acordo entre 

NOVOS CAMINHOS 
Com iniciativa pioneira, SETCESP lança gibi focado em esclarecer as 

principais dúvidas dos colaboradores das empresas de transporte 
rodoviário de cargas em relação à Reforma Trabalhista 
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AGOSTO

REUNIÃO AGOSTO 
No dia 22 de agosto a COMJOVEM SP realizou um encontro para esclarecer as principais dúvidas dos 
membros da Comissão em relação a nova Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de 
Cargas. O assessor jurídico e executivo da presidência do SETCESP, Adauto Bentivegna Filho, explicou os 
detalhes da Lei. 

“A discussão foi muito esclarecedora não só sobre o piso mínimo, mas também sobre a relação entre 
agregado, embarcador e transportador”, afirmou a participante Mauricéia dos Santos Marcolino, sócia 
da Fire Transporte. 

DOAÇÃO DE SANGUE 
Durante o mês de agosto a COMJOVEM SP realizou uma 
Campanha de Doação de Sangue incentivando os membros 
da Comissão a comparecerem a um dos diversos postos de 
coleta da Pró-Sangue. 

A campanha é uma iniciativa da COMJOVEM NACIONAL e tem 
como objetivo engajar os jovens empresários em uma causa 
social, revertendo os benefícios para toda a sociedade. “Doar 
sangue é muito importante. Muitas pessoas já precisaram de 
doação ou conhecem alguém que passou por isso”, afirma o vi-
ce-coordenador da COMJOVEM Nacional, André de Simone.  

SÃO PAULO

DOE VIDA  Marcelo Rodrigues, coordenador do Instituto 
COMJOVEM de Desenvolvimento Mercadológico
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SEMANA DA MOBILIDADE
Durante a Semana da Mobilidade, que aconte-
ceu entre os dias 18 e 25 de setembro, a CET e 
a PM, com apoio do SETCESP, realizaram uma 
ação com motociclistas para conscientizar 
uma direção mais segura ao redor de veículos 
pesados. Os participantes tiveram a oportu-
nidade de conhecer os pontos cegos de um 
caminhão a partir da visão do motorista.

RECURSOS HUMANOS
A palestra 'Principais Cláu-
sulas da Convenção Coleti-
va de Trabalho 2018/2019' 
e o que mudou após Re-
forma Trabalhista foram 
os temas abordados pela 
Diretoria Técnica de Recur-
sos Humanos em seu en-
contro do mês de agosto. 

CAS JUNDIAÍ 
O SETCESP realizou reunião em sua 
Central de Atendimento em Jundiaí 
para esclarecer dúvidas dos asso-
ciados da região sobre a Convenção 
Coletiva deste ano. O assessor jurídi-
co e executivo da presidência, Adauto 
Bentivegna Filho, palestrou sobre as 
questões da jornada de trabalho do 
motorista e os reajustes das diárias.

GOVERNADOR DE SÃO PAULO NO SETCESP
O almoço do mês de julho com a Diretoria Plena 
do SETCESP recebeu o governador do Estado de 
São Paulo, Márcio França. O presidente da enti-
dade, Tayguara Helou, falou sobre a relação do 
sindicato com o governador. 

“É uma honra estar aqui, as pessoas não têm no-
ção da quantidade de emprego e de renda que o 
setor de serviços gera, e no caso de São Paulo 
mais ainda. A minha atuação na greve dos cami-
nhoneiros resultou em uma aproximação maior 
do setor e a colaboração do Tayguara e do Flávio 
Benatti foram muito importantes para encon-
trarmos soluções para os problemas da parali-
sação. Nós estamos no início de um novo ciclo 
positivo para São Paulo e para o Brasil e isso vai 
depender muito desse entendimento entre as 
partes”, falou Márcio França. 

HOMENAGEM – O SETCESP homenageou à 
Transita Transportes com uma placa entregue 
ao presidente da empresa, Nicolino De Simone, 
e ao diretor comercial, Antonio P. Dias em re-
conhecimento pelos 51 anos de fundação e 47 
anos de filiação a entidade.

JULHO/SETEMBRO

 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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BUSSINESS MEETING DISCUTE INOVAÇÕES NO TRC
Aconteceu no dia 5 de setembro o Business Meeting, en-
contro para fomentar a inovação no transporte rodoviário 
de cargas. A reunião promoveu um bate-papo entre em-
presários do setor, o presidente do SETCESP, Tayguara 
Helou, o coordenador do Laboratório SETCESP de Inova-
ção, Anírio Neto, e o assessor executivo e jurídico da enti-
dade, Adauto Bentivegna Filho.

Tayguara esclareceu que o objetivo do Laboratório é me-
lhorar a qualidade das operações dos transportadores, 
assim como a rentabilidade dos negócios. “Buscar mo-
delos de transportadoras que já inovam e também ajudar 
aquelas que não tem tempo, recurso e estrutura para ter 
uma cultura de inovação”, destaca o presidente.

SELO MAIOR VALOR DE REVENDA
Com o objetivo de estimular montadoras e importadoras a valorizar seus próprios produtos e, por 
consequência, preservar os investimentos de caminhoneiros autônomos e frotistas, a Agência Autoinforme 
realizou a 4ª edição do Selo Maior Valor de Revenda - Veículos Comerciais, em parceria com a Editora Frota 
e Textofinal. Tayguara Helou, presidente do SETCESP, realizou a entrega do troféu de “Campeão Geral” da 
categoria Caminhões para Jeferson Ferrarez, da Mercedes-Benz. Para o presidente o Selo é um indicador 
importante que faz parte da gestão estratégica das empresas do TRC. “No momento da compra de um 
veículo novo ou usado para a frota de uma transportadora a certificação é um fator decisivo”, declara.  

VISITA SASCAR
O presidente do 
SETCESP, Taygua-
ra Helou, visitou a 
SASCAR e foi re-
cebido por Gilson 
Santiago, presiden-
te da empresa, que 
aproveitou a oca-
sião para apresen-
tar as tendências de tecnologias futuras que serão utilizadas 
para o combate ao roubo de cargas e prevenção de acidentes.

VISITA AO SINDICARGAS DE GUARULHOS
No Dia do Motorista (25 de julho), o pre-
sidente do sindicato profissional de Gua-
rulhos (SINDICARGAS), Irapuan Siqueira, 
acompanhado do vice-presidente, Edison 
Moreira, recebeu em sua sede o presiden-
te do SETCESP, Tayguara Helou, que foi 
acompanhado do assessor executivo e 
jurídico da entidade, Adauto Bentivegna 
Filho. Na oportunidade, eles fizeram um 
balanço sobre as negociações salariais 
deste ano e como ficarão as relações la-
borais a partir de agora.
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CONET&INTERSINDICAL VITÓRIA 
A segunda edição de 2018 do CONET & Intersindical 
foi realizada na cidade de Vitória/ES, de 02 a 05 
de agosto, onde foram discutidas questões fun-
damentais ao TRC, como as tarifárias, políti-
cas e administrativas. O presidente do SETCESP,  
Tayguara Helou, representou a entidade no evento. 
No encontro, Tayguara apresentou aos participan-
tes o gibi “Novos Caminhos - O que mudou com a 
Reforma Trabalhista”, projeto elaborado pela enti-
dade, em parceria com diversos sindicatos, focado 
nos trabalhadores do TRC.    

MEIO AMBIENTE E PRODUTOS PERIGOSOS
A Diretoria de Meio Ambiente e Produtos Perigo-
sos do SETCESP realizou sua reunião de agosto 
para esclarecer as dúvidas dos transportadores 
sobre como inscrever os projetos do 4º Prêmio 
de Sustentabilidade. 

COMITÊ DE COMUNICAÇÕES
No dia 2 de agosto, aconteceu 
durante o CONET&Intersindical, 
a reunião do Comitê de Comu-
nicações, composto por repre-
sentantes dos departamentos de 
comunicação dos sindicatos e fe-
derações do TRC de todo o Brasil, 
coordenado pela NTC&Logística. 
O objetivo do grupo é unir forças e 
trocar experiências para fortalecer 
a imagem e a divulgação do setor. 
Na ocasião, a coordenadora de 
comunicação do SETCESP, Camila 
Florencio, representou a entidade. 

CONQUISTA 
Conforme decisão recente do Supremo Tribunal  
Federal, as transportadoras associadas ao 
SETCESP que constam na ação movida pela enti-
dade em 2004 já podem excluir o ICMS e o ISS da 
base de cálculo do pagamento do PIS e da COFINS.

Isso significa uma grande redução para o cálculo 
dessas contribuições em relação à receita bruta e 
exalta o importante trabalho do sindicato em prol 
de seus associados em mais essa conquista.  

Confira aqui a 
orientação completa 
do SETCESP e a 
lista de empresas 
contempladas

JULHO/SETEMBRO
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por Thiago Budni*

O CAPITALISMO 
CONSCIENTE

Nós podemos ser a gera-
ção que fará os negócios 

melhores.  Realmente acredito 
nisso, mas precisamos de uma 
revolução.  Não se preocupe, 
essa revolução não é sobre ar-
mas ou qualquer coisa assim, 
é conceitual e consciente. Uma 
revolução de ideias.  Nada me-
nos do que uma maneira dife-
rente, ou diferentes maneiras, 
de pensar sobre negócios.

VOCÊ SABE O QUE É 
CAPITALISMO CONSCIENTE? JÁ 

OUVIU FALAR? SABE O QUE ISSO 
SIGNIFICA NA PRÁTICA? 

Esse conceito surgiu no mo-
mento em que a reputação das 
lideranças organizacionais co-
meçaram a sofrer o impacto da 
desconfiança em relação aos 
meios pelos quais eles busca-
vam realizar os seus objetivos 
em meados de 2007 e 2008, 
durante a crise econômico-fi-
nanceira. Uma pesquisa rea-
lizada anualmente pela Fun-
dação Edelman Trust, com o 
barômetro da confiança, mos-
tra que grande parte da popu-
lação do mundo desconfia des-
sas lideranças. Isso tem gerado 
diferentes comportamentos, 
desde denegrir ou reprovar uma 

marca, até de deixar de investir 
nessa ou naquela organização. 
Nesse contexto surgiu então o 
conceito de capitalismo cons-
ciente, como nova forma de 
fazer negócios pensando em 
internalizar as externalidades 
negativas das organizações 
na sociedade. A formalização 
desse conceito se deu quan-
do o professor Raj Sisodia e o 
empresário John Mackey es-
creveram o livro denomina-
do “Capitalismo Consciente” 
(2013), no qual descrevem os 
pilares desse conceito, que hoje 
vem sendo implementado por 
diversas empresas em todo o 
mundo. São quatro os pilares 
fundamentais do Capitalismo 
Consciente:

PROPÓSITO ELEVADO
Propósito é a razão de ser de 
uma empresa ou organização. 
Na economia clássica o pro-
pósito de uma organização, 
segundo o Prof. Friedman, é ge-
rar lucro. No conceito de capi-
talismo consciente, o propósito 
elevado pressupõe o alcance de 
lucro, mas não necessariamen-
te como único objetivo final. Ele 
tem a ver com objetivos organi-
zacionais que geram valor com-

partilhado a partir de modelos 
de negócios onde é possível 
trabalhar produtos e/ou servi-
ços satisfazendo também ne-
cessidades sociais, ambientais 
e econômicas. A visão do pro-
pósito geralmente nasce a par-
tir de problemas identificados 
no meio onde a empresa está 
inserida e significam verdadei-
ras oportunidades de negócios 
conscientes. O propósito eleva-
do é o norte das empresas, pois 
geram expectativas em relação 
às estratégias que serão defi-
nidas e os passos, projetos e 
atividades que serão trabalha-
dos, a fim de que o valor com-
partilhado seja o resultado final 
e não necessariamente mais 
ou menos importante do que a 
geração do lucro. Assim, os pi-
lares social, ambiental e econô-
mico têm igual peso no resulta-
do final do negócio.

LIDERANÇA CONSCIENTE
Líder é todo aquele indivíduo 
que influencia o comportamen-
to de um ou mais indivíduos em 
uma equipe de trabalho a fim 
de alcançar um objetivo. O líder 
consciente, além de influenciar 
comportamentos para alcançar 
objetivos econômicos, também   



incentiva comportamentos posi-
tivos a fim de alcançar os propó-
sitos elevados. Ele propõe uma 
cultura corporativa consciente, 
que se fundamenta em três prin-
cípios básicos: integridade, justi-
ça e ética. A liderança consciente 
é reforçada a partir do exemplo 
das ações do líder. Podemos ain-
da definir que a liderança cons-
ciente é responsável por garantir 
no planejamento, na execução 
e no controle das atividades da 
empresa, o propósito elevado do 
modelo de negócios.

CULTURA CONSCIENTE
Cultura organizacional é um 
conjunto de crenças, pressu-
postos, valores, ritos e sím-
bolos que influenciam o com-
portamento das pessoas nas 
organizações. É a cultura o que 
mais diferencia uma organiza-
ção de outra. A cultura cons-
ciente é responsável por gerar 
a coordenação e a confiança 
entre os diversos stakeholders 
do negócio, a partir da defini-
ção do propósito elevado que 
reforça os valores essenciais 
relacionados à ética, compro-
metimento e transparência. A 
partir da gestão de pessoas, 
que vai garantir que os cola-
boradores se comprometam 
com os resultados do grupo ao 
mesmo tempo em que geram 
benefícios para os consumido-
res, fornecedores, para o meio 
ambiente e para a comunida-
de. A cultura consciente é a 
cola na qual todos se envolvem 
com o propósito elevado. 

ORIENTAÇÃO PARA STAKEHOLDERS
No capitalismo consciente a ló-
gica tradicional de orientação 

para os donos do negócio, um 
dos stakeholders, muda. Ela 
muda para incluir interesses de 
outras partes que são positiva 
ou negativamente afetadas pela 
organização. Essas partes são 
os stakeholders, ou seja, todos 
os indivíduos que têm interesses 
nos resultados do negócio. Den-
tre os principais interessados 
podemos citar: colaboradores, 
consumidores, concorrentes, 
parceiros, governo, sociedade 
e mídia. Portanto, na lógica do 
capitalismo consciente, ter uma 
organização orientada e alinha-
da de forma ampla com os inte-
resses de todos os stakeholders 
gera mais colaboração e com 
isso a perenidade do negócio, 
além de adicionar valor aos ser-
viços oferecidos.

Todos esses quatro pilares, se 
colocados em prática, podem 
gerar um impacto muito maior 
em relação ao papel das orga-
nizações no sistema capitalis-
ta. Isso significa que o resul-
tado final da implementação 
dessa estratégia consciente 
gera resultados conscientes. A 
ideia principal é gerar lucro ao 
mesmo tempo em que geramos 
benefícios sociais e ambientais 

para uma gama ampliada de 
stakeholders. O próximo desa-
fio em prol dessas mudanças é 
iniciarmos uma cultura de ava-
liação dos impactos gerados 
por esses novos modelos de 
negócios. Quanto o exercício do 
capitalismo consciente gera em 
valor para os acionistas e para 
as demais partes interessadas?

Empresários líderes podem agir 
como se houvesse uma crise 
ambiental? Podemos continuar 
criando valores e comércio um 
com os outros? Se existe uma 
crise ambiental quero inverter 
as coisas e perguntar “há um 
capitalismo verde? ” Podemos 
pensar sobre capitalismo do 
ponto de vista de como deixar-
mos o mundo mais limpo, mais 
seguro, melhor para nossas 
crianças? Nossas empresas 
podem melhorar nossas socie-
dades, o padrão de vida para os 
envolvidos e ganhar dinheiro? 

Acredito que a resposta para 
todas essas perguntas é SIM. 
Estamos vendo o surgimento 
de muitos tipos diferentes de 
modelos de negócios que aju-
dam a endereçar esses proble-
mas ambientais.  

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

SUSTENTABILIDADE
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O SETCESP realiza, duas ve-
zes ao ano, uma conferên-

cia sobre tarifas de frete que 
traz para os transportadores da 
sua base territorial tudo o que 
foi apresentado nas edições do 
CONET&Intersindical, evento 
realizado pela NTC&Logística 
que reúne líderes e empresários 
do Transporte Rodoviário de 
Cargas para debater assuntos 
de grande importância para o 
setor e também analisar o com-
portamento das tarifas pratica-
das pelo mercado. 

Porém nesse ano, a 4ª Confe-
rência SETCESP – Tabela de 
Frete Mínimo e Defasagem de 
Tarifas, realizada no dia 09 de 
agosto, além de promover esse 
tradicional debate, que vem 
marcando a gestão do atual 
presidente da entidade, Tay-
guara Helou, também esclare-
ceu os impactos operacionais 
e legais da Política Nacional de 
Pisos Mínimos do Transporte 
Rodoviário de Cargas aos mais 
de 250 empresários e executi-
vos do setor que se reuniram na 
sede da entidade, em São Pau-
lo, um recorde de público. 

REFERÊNCIA 
PARA O SETOR

Evento realizado pelo SETCESP para debater 
tarifas do TRC se consolida e bate recorde de 

participantes; Política Nacional de Pisos Mínimos 
do Transporte Rodoviário de Cargas também foi 

amplamente discutida no encontro

Tayguara Helou, abriu o even-
to comentando as recentes 
mudanças. “Sabemos que o 
momento é polêmico, por isso 
estamos aqui para trazer in-
formação técnica de qualidade, 
ouvir a opinião do setor e escla-
recer as dúvidas”, esclareceu.

A Política Nacional de Pisos Mí-
nimos do Transporte Rodoviá-
rio de Cargas foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) na 
forma da Lei nº 13.703 e regu-
lamentou a Medida Provisória 
nº 832, de 27 de maio de 2018, 
instituída como resultado das 
reinvindicações dos caminho-
neiros autônomos durante a 
paralisação nacional realizada 
em maio deste ano. 

Apesar da sua sanção, ainda 
há muitas dúvidas dos trans-
portadores sobre a aplicação 
nas operações de transporte 
nacional e, também, sobre os 
impactos legais para o setor. 
E, para discutir essas ques-
tões, o assessor técnico da 
NTC&Logística, Lauro Valdívia, 
apresentou exemplos práticos 
para a platéia.  
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Valdívia destacou o fato da 
Política ser aplicável somente 
ao Frete Peso (valor do quilo 
transportado de acordo com a 
distância a ser percorrida) e não 
considerar outros componen-
tes tarifários básicos, e obriga-
tórios, como Frete Valor (valor 
destinado a cobrir os custos de 
seguro obrigatório e despesas 
com indenizações de avarias 
e extravios de mercadorias) e 
GRIS (gestão preventiva de ris-
cos para evitar ou minimizar 
os efeitos de perdas e danos 
que possam ocorrer durante o 
transporte). 

“A tabela não considera tributos, 
generalidades, serviços adicio-
nais, despesas administrativas 
e lucro, o que equivale à um 
adicional de aproximadamente 
30% e deve ser somado ao valor 
mínimo”, afirmou Lauro.

Para complementar o tema, o 
presidente do SETCESP, Taygua-

ra Helou, explicou mais sobre a 
composição correta das tarifas 
de frete, que possuem mais de 
20 itens que devem ser conside-
rados conforme recomendação 
da Planilha Referencial de Cus-
tos editada pela NTC&Logística 
há mais de 10 anos.

“A remuneração inadequada 
leva as transportadoras a bus-
carem a redução de custos 
de forma errada, aumentando 
o risco de acidentes. Tarifas 
baixas são prejudiciais para o 
trânsito e para o meio ambien-
te, pois tiram a capacidade do 
mercado de manter veículos 
em condições adequadas, é um 
perigo para a sociedade”, expli-
cou o presidente chamando a 
atenção para a defasagem mé-
dia de 17,22% apurada no setor 
no último semestre.

Para explicar os aspectos ju-
rídicos da nova Lei, o asses-
sor executivo e jurídico do 

SETCESP, Adauto Bentivegna 
Filho, alertou sobre as possíveis 
multas e penalizações devido à 
falta de aplicação do piso míni-
mo, que prevê a indenização ao 
transportador no valor do dobro 
do frete calculado pelo piso mí-
nimo descontado o valor pago.

A remuneração de terceiros 
contratados para realizar o 
transporte e o frete retorno fo-
ram as dúvidas mais presentes 
na plateia. “O frete retorno gera 
custo para a empresa e deve 
ser cobrado, embora não esteja 
contemplado na Lei”, aconselha 
o advogado destacando a im-
portância do diálogo entre em-
barcador e transportador para 
que revejam os preços do frete 
a partir da nova Lei. 

O assessor do SETCESP ainda 
ressaltou duas orientações cen-
trais para os transportadores, a 
primeira é notificar o cliente de 
que existe uma Lei nova e que   

anuncio-setcesp-sgi.indd   1 30/08/2018   17:21:15
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Acesse as 
apresentações  
do evento  
na íntegra. 

os preços de frete precisam ser 
revistos e a segunda é para quem 
faz terceirização que precisa se 
adequar ao novo piso para não 
ficar com uma demanda judicial 
de uma possível indenização já 
que as empresas têm até 5 anos 
para cobrar essa diferença.  

O SETCESP também dispo-
nibiliza serviços para auxiliar 
seus associados na aplicação e 
cumprimento da nova Lei, como 
é o caso das consultorias com 
os departamentos econômico e 
jurídico da entidade que podem 
ser contatados através dos 

e-mails juridico@setcesp.org.br 
ou economia@setcesp.org.br.   

Durante as palestras do evento também foram apre-
sentados os números da segunda edição de 2018 do 
CONET&Intersindical – Conselho Nacional de Estudos 
em Transportes, Custos, Tarifas e Mercado que aconte-
ceu nos dias 2 e 3 de agosto em Vitória/ES. 

“Divulgamos no CONET foi exatamente a situação 
de mercado do setor de transporte, ou seja, como as 
empresas se comportaram no primeiro semestre. Um 
ponto que a gente divulga bastante e chama atenção 

é justamente a defasagem do frete porque é um dos 
graves problemas do setor, que muitas vezes não 
sabe cobrar ou recebe abaixo do seu custo”, afirma 
Lauro Valdívia. 

A pesquisa apresentada no CONET demonstrou uma 
defasagem média do frete de 17,22%, sendo de 9,61% 
nas operações com cargas fracionadas e de 19,33% 
nas com cargas lotação. Dados que servem de emba-
samento para os reajustes das tarifas.

Outro dado preocupante foi a não cobrança de outros 
componentes tarifários, como o frete-valor e o GRIS. 
Além da remuneração abaixo do referencial para os 

custos que cobrem as despesas adicionais com as 
operações nas regiões onde há alto índice de roubo 
de carga.

O CONET deixa explícito a urgência da recomposição 
das tarifas e da unificação de ações no combate ao 
roubo de cargas. Assim como o alinhamento entre as 

lideranças e a interlocução com o Poder Público para 
providências de fomento ao setor em nível nacional.

DADOS CONET

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA

DEFASAGEM MÉDIA 17,22%

FRACIONADA
6,61%

LOTAÇÃO
19,33%

DISTÂNCIA CURTA
9,54%

MÉDIA
9,06%

LONGA
10,36%

CURTA
18,37%

MÉDIA
18,67%

LONGA
20,95%

JAN/16 AGO/16 JAN/17 AGO/17 JAN/18 AGO/18
Afirmaram que estão pior que antes 71% 74% 82% 62% 52% 52,50%

Não aumentaram ou deram desconto no frete 64% 81% 90% 91% 82% 77%
Recebem abaixo do custo (NTC) 67% 71% 72% 79% 67% 61%

Tiveram diminuição no faturamento 76% 77% 84% 71% 62% 58%
Não recebem Frete Valor 31% 30% 69% 70% 70% 71%

Não recebem GRIS 45% 67% 79% 80% 79% 78%
Prazo médio de recebimento do frete 34,3 dias 35,4 dias 25,9 dias 26,7 dias 25,9 dias 25,5 dias

Tem frete a receber em atraso 84% 86,3% 44,2% 54,7% 52,4% 50,4%
Valor médio do frete em atraso 13% 13,3% 14,9% 14,3% 7,7% 13,5%

JAN/16 AGO/16 JAN/17 AGO/17 JAN/18 AGO/18
Tributos em atraso 48,5% 50,3% 48,3% 47,2% 46,3% 41,1%

SITUAÇÃO ATUAL 

Saiba mais em:

www.setcesp.org.br

O SETCESP está mais
próximo de você!

Central de Atendimento

Jundiaí
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A jornada de trabalho dos 
empregados brasileiros é 

disciplinada, em regra, pela CLT 
– Consolidação das Leis do 
Trabalho que determina uma 
carga horária diária de 8 horas 
e 44 horas semanais e um des-
canso semanal remunerado  de 
24 horas, sendo este preferen-
cialmente aos domingos.

Entretanto, a CLT excluiu da fixa-
ção de uma jornada de trabalho 

A JORNADA DE TRABALHO 
DO MOTORISTA EMPREGADO 

E SUA SAÚDE
os empregados que exerçam 
atividade externa onde não haja 
possibilidade de controlar seus 
horários, como ocorre com a ati-
vidade do motorista profissional, 
por exemplo. Tal possibilidade 
está prevista no artigo 62, I, da CLT.

Essa alternativa de se excluir 
os motoristas profissionais das 
regras que disciplinam a jorna-
da de trabalho foi extinta no dia 
16/06/2012 com o advento da 

Lei 12.619 que passou a deter-
minar que tais trabalhadores te-
nham jornadas de trabalho como 
qualquer outro empregado, bem 
como que sejam respeitados os 
períodos de descanso de no míni-
mo uma hora e no máximo duas 
horas para refeição, 11 horas en-
tre jornadas e o descanso sema-
nal remunerado de 24 horas com 
mais 11 horas de descanso que 
antecedem o mesmo.  

por Adauto Bentivegna Filho*

CRC: 0800 970 9090 MercedesBenzVansBr

Vans. Nascidas para rodar.
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Em face da rigorosidade da nova 
norma e a complexidade das 
operações logísticas brasilei-
ras, a Lei 12.619/12 necessitou 
de ajustes, o que ocorreu com a 
publicação da Lei 13.103/15 que 
permitiu certa flexibilização. 

Entre elas destacamos a possi-
bilidade de que a determinação 
da jornada de trabalho não tenha 
horário fixo de início e término, 
porém devem ser respeitadas 
as 8 horas diárias e as 44 horas 
semanais; a hora extra passou 
a ser possível até 4 horas por 
dia, desde que haja acordo ou 
convenção coletiva de trabalho. 
No que tange esse assunto, o 
SETCESP já firmou instrumen-
to normativo que permite a sua 
adoção, desde que feito acordo 
coletivo com o sindicato de em-
pregados e que a entidade seja 
informada para dar apoio aos 
seus associados. Na base de 
Guarulhos não há necessidade 
desta formalidade.  O descanso 
de 11 horas entre jornadas po-
derá também ser flexibilizado 
em 8 horas de descanso direto 
e as outras 3 horas deverão ser 
gozadas durante o período de 16 
horas no dia.

Tal foco das leis citadas no des-
canso do motorista empregado 
têm como objetivo melhorar sua 

saúde, diminuir a fadiga, mitigar 
riscos de acidentes de trânsito, 
melhorar sua qualidade de vida 
e contribuir para uma melhor 
produtividade. 

Outro fato importante foi a 
criação do tempo de espera, 
que deixou de considerar jor-
nada de trabalho o período em 
que o motorista estiver parado 
aguardando o seu veículo ser 
carregado ou descarregado no 
remetente ou no expedidor (em 

ça importante trazida pela Lei 
13.103/15 foi quanto ao valor 
da hora de espera que passou 
a ser de 30% do salário hora, 
sendo que antes era o valor do 
salário hora acrescido de 30%, 
porém o caráter indenizatório 
foi mantido.

Ainda sobre o tempo de espe-
ra, as regras do mesmo serão 
também aplicadas ao ajudante 
empregado nas operações em 
que acompanhar o motorista, 
vide parágrafo 16º do artigo 
235-C da CLT.

Os controles desses horários 
devem ser feitos de forma fide-
digna pelo motorista emprega-
do e pelo ajudante empregado 
quando em viagem externa, ou 
seja, de forma correta e com 
lealdade, em papeleta ou ficha 
de controle externo de jorna-
da de trabalho ou através de 
aplicativos e sistemas eletrôni-
cos não instalados no veículo.  
Tais sistemas têm que ser in-
violáveis pela empresa e em-
pregado, e possíveis inconsis-
tências devem ser corrigidas 
de forma apartada com a par-
ticipação do empregado e do 
empregador ou de seu repre-
sentante legal. 

Para sistemas de controle de jor-
nada instalados em veículos de 
carga os mesmos precisam estar 
normatizados pelo Conselho Na-
cional de Trânsito - CONTRAN, o 
que não ocorreu até o momento, 
salvo melhor juízo.

Mais informações poderão ser 
obtidas junto ao nosso departa-
mento jurídico, através do e-mail 
juridico@setcesp.org.br  

Adauto Bentivegna Filho é Assessor 
Executivo da Presidência e Coordenador 
Jurídico do SETCESP. Advogado, 
pós-graduado em direito processual, 
especialista em Direito Tributário pela 
APET - Associação Paulista de Estudos 
Tributários e mestrando e doutorando 
Direito na Universidade Autônoma de 
Lisboa Luís de Camões.

sentido amplo como armazém 
geral, operador logístico, agen-
ciador de carga, enfim, desde 
que não seja na sede da trans-
portadora em que ele traba-
lha), bem como quando estiver 
parado em posto fiscal. Sen-
do que esse tempo de espera 
pode ser dentro da jornada de 
trabalho, modificando assim o 
entendimento da Lei 12.619/12 
que só o permitia após a jorna-
da de trabalho. Outra mudan-

"A hora extra passou 
a ser possível até 4 
horas por dia, desde 
que haja acordo ou 
convenção coletiva 

de trabalho" 

Mais de 

680
serviços realizados

e 

1,9 bilhão
veículos e carga 

 recuperados

R$

Uma empresa 
do grupo
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MULTAS DO TRC
O total de multas de transportes de 
carga no país cresceu 28,7% nos seis 
primeiros meses de 2018, na compa-
ração com o primeiro semestre do ano 
passado, segundo a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres - ANTT. A ar-
recadação, porém, caiu 12% no período. 
O aumento do volume de autuação, se-
gundo o órgão, é reflexo da maior fis-
calização eletrônica, com a instalação 
de mais sensores em locais de grande 
movimentação de caminhões em 2018.

TERCEIRIZAÇÃO 
O Supremo Tribunal Federal consi-
derou constitucional a terceirização 
de atividades-fim das empresas, 
liberando a adoção dessa medida 
pelas companhias. De acordo com 
Dr. Narciso Figueirôa Junior, asses-
sor jurídico do SETCESP e da NT-
C&Logística, essa foi uma grande 
vitória para o TRC, que é tanto to-
mador quanto prestador de servi-
ço. “A decisão do STF está em con-
sonância com a nova realidade da 
economia brasileira e trará benefí-
cios para todos os setores. Hoje, a 
terceirização está regulamentada 
pela Lei 6019/74 com as altera-
ções trazidas pelas Leis 13429/17 
e 13467/17”. 

MALHA RODOVIÁRIA BRASILEIRA 
Responsável pela movimentação de mais de 60% das mercado-
rias e de mais de 90% dos passageiros, o transporte rodoviário 
enfrenta graves problemas com a baixa qualidade da infraestru-
tura no Brasil: apenas 12,4% da malha rodoviária é pavimentada. 
Os dados são do Anuário CNT do Transporte 2018.  

CONGESTIONAMENTOS
O Brasil perde, em média, mais de R$ 267 bilhões por ano por 
causa dos congestionamentos. Isso representa quase 4% de 
todo o Produto Interno Bruto (PIB) do país. O cálculo foi feito 
por Guilherme Vianna, economista de uma das empresas res-
ponsáveis por elaborar o Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Foram analisadas as dez principais Regiões Metropolitanas do 
país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortale-
za, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba e Belém.

ESTADO CRÍTICO
Estudo divulgado pela Fundação 
Dom Cabral mostrou que, conside-
rando as condições da malha rodo-
viária, os investimentos previstos 
e a deterioração que ocorre com o 
tráfego, as estradas estarão piores 
com o passar do tempo. Hoje, 45,7% 
das pistas do país estão classifica-
das em nível péssimo ou inaceitável 
para o transporte. 

Caminhões
Ônibus

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. 
• Faça agora sua reserva! •

 

PARCELAS
A PARTIR DE

R$ 1.776,83
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Carlos Passini
Cel: (11) 9.8157-0300

carlos.passini@consorciomaggi.com.br

Gilberto Barizon
Cel: (11) 9.8677-1159

gilberto.barizon@consorciomaggi.com.br

 A MENOR TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

DO MERCADO
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por Fernando Zingler*

A RETOMADA DAS  
ENTREGAS NOTURNAS  
EM SÃO PAULO

O Plano Diretor de São Paulo 
traz à tona um importante 

debate sobre as entregas notur-
nas no município. O teste piloto, 
realizado em 2015 com apoio do 
SETCESP, foi muito bem-sucedi-
do e divulgado para as empresas 
participantes, que comprovaram 
os benefícios e seguiram com o 
programa em importantes polos 
de recebimento de mercadorias. 
Agora, uma nova iniciativa da 
Secretaria de Mobilidade quer 
destacar a relevância de se ex-
pandir e divulgar o programa 
para outras áreas e segmentos  
do município.

O principal fator para o sucesso 
das entregas noturnas no Bra-
sil compete aos recebedores 
aceitarem as mercadorias fora 
do horário comercial padrão. Os 
recebedores possuem a maior 
influência neste aspecto por 
se tratarem dos destinatários 
finais da carga e, portanto, deli-
mitarem os procedimentos e os 
horários que os transportado-
res devem atendê-los. O mer-
cado é ditado pelo horário de 
recebimento estipulado no des-
tinatário final e muitos trans-

portadores já se mostraram 
entusiasmados com a possibili-
dade de migrar suas operações 
para o período noturno. Este 
fato foi apontado no primeiro 
teste piloto de entregas notur-
nas e vem sendo agora cuida-

ou não, além de expandir o rela-
cionamento com empresas que 
desejam iniciar suas operações 
no período noturno. Para isso, o 
grupo está trabalhando no ma-
peamento de cases conhecidos 
de recebedores noturnos, além 
de incluir dados da Pesquisa 
Origem e Destino de Cargas re-
alizada em 2016 e dados mape-
ados pelo IPTC e SETCESP nos 
trabalhos do IER (Índice de Efi-
ciência no Recebimento) e IER 
Shopping. Os transportadores 
que atuarem em conjunto com 
esses recebedores também se-
rão consultados e convidados a 
participarem dessa nova etapa.

Uma série de workshops estão 
previstos para acontecer até o 
final de outubro de 2018, nos 
quais as empresas mapeadas 
serão convidadas a expor seus 
cases de entregas noturnas, 
destacando os benefícios e as 
boas práticas decorrentes desse 
programa. O material será com-
pilado pela equipe de trabalho e 
publicado no site da Companhia 
de Engenharia de Trânsito - CET, 
de modo  a incentivar outras 
empresas a participarem.  

"O principal fator 
para o sucesso das 
entregas noturnas  
no Brasil compete  
aos recebedores 

aceitarem as 
mercadorias  

fora do horário 
comercial padrão"

dosamente avaliado na retoma-
da junto ao Plano Diretor. A nova 
onda do Programa de Entregas 
Noturnas foca em estabelecer 
um canal de comunicação com 
os atuais recebedores pratican-
tes do programa, sendo eles 
participantes do projeto piloto 
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Condições válidas até 31/07/2018 ou enquanto durarem os estoques para financiamento de caminhões Volvo VM pelo Banco Volvo Brasil S.A. Financiamento na modalidade Finame TLP, exclusivamente para Micro, Pequenas e Médias empresas, conforme definição/qualificação 
do BNDES. A taxa média* é de 0,96% a.m. O financiamento pode ser de até 100% do veículo. Prazo de até 60 meses. Carência de até 6 meses. A concessão do financiamento e das condições está condicionada à análise e à aprovação do crédito pelo Banco Volvo e desde que 
o proponente atenda aos critérios estipulados pelo BNDES. Estas condições estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. *Taxa média equivalente à contratação de operação de Finame, considerando spread do BNDES de 1,5% a.a., spread do agente financeiro de 3,5% a.a. e 
mais juros da TLP, que é definida na data da contratação do financiamento. Mais informações em www.bancovolvo.com.br. Atendimento ao Cliente: 0800 41 3033. Deficientes Auditivos: 0800 647 4647. Ouvidoria: 0800 645 5554.

Saiba mais em: www.autosuecosponline.com.br

Chegou sua vez de ter um Volvo VM
Aproveite as condições especiais

ABC: (11) 2333 4422
Jaraguá: (11) 3933 6000

Campinas: (19) 3781 7000
Limeira: (19) 2114 9393

Cegonha: (11) 2333 4445
Porto Ferreira: (19) 3589 8855

Guarulhos: (11) 3500 1300
Santos: (13) 3298 9800

auto sueco SP

Ele é forte, eficiente e tem excelente desempenho e alta tecnologia. 
O Volvo VM é confiável e, com ele, você vai cada vez mais longe. 

Chegou a hora de você ter um VM. 
Aproveite as condições imbatíveis de financiamento.

af_VD004018_Anuncio_Autosueco_20x28cm.indd   1 03/07/18   08:31
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A comunicação para novos es-
tabelecimentos faz parte do Pla-
no Diretor, no que tange a novos 
materiais promocionais, eventos 
e inclusive ações coletivas junto 
a outros órgãos e associações 
representativas.

Porém, a adesão voluntá-
ria ao programa ainda é uma 
das principais barreiras para 
a popularização da iniciativa. 
Grandes polos recebedores de 
carga, como shopping centers, 
hipermercados, supermerca-
dos, atacadistas e home cen-
ters possuem uma estrutura 
muito avançada que pode auxi-
liar a mitigar os principais pro-
blemas com entregas noturnas 
– entre eles a segurança e os 
ruídos. O problema de seguran-
ça parece ser o mais grave ini-
cialmente, porém considerando 
a estrutura destes recebedores 
e a tecnologia atualmente dis-
ponível no combate ao roubo de 
cargas, ele pode facilmente ser 
contornado. 

É fato que para o operador logís-
tico não está claro como e quais 
serão os benefícios da implan-
tação das entregas noturnas, 
de modo a se fazer necessário 
desenvolver um modelo que oti-
mize sua produção, reduza os 
custos totais de transporte, uti-
lize a infraestrutura existente e 
aumente a produtividade signifi-
cativamente. De fato, os centros 
de operação da Região Metro-
politana de São Paulo possuem 
operações noturnas, porém a 
maior parte do recebimento é 
agendada e programada para o 

horário comercial e se estende 
para a noite, como foi verifica-
do pela pesquisa IER realizada 
IPTC/SETCESP neste ano.

Já para o recebedor, o investi-
mento na mão-de-obra para su-
prir o horário noturno é muitas 
vezes um empecilho que ele não 
aceita arcar de antemão. É ne-
cessário que a diminuição dos 
custos de transporte seja mais 
clara e objetiva para que o re-
cebedor se sinta confortável em 
investir nessa mudança. Essa 
é a chave para que o programa 
siga para um caminho de suces-
so, pois como já mencionado, o 
transportador fica a serviço das 
operações do recebedor, apesar 
de haver vantagens muito mais 
claras, como a diminuição do 
consumo de combustível ao tra-
fegar em vias menos movimen-
tadas no horário noturno. 

A política oficial do Programa de 
Entregas Noturnas já se mos-
trou ser uma opção viável para o 
município de São Paulo, com os 
devidos ajustes e incentivos. A 
Divisão de Transportes de Car-
gas (DTC) da Secretaria de Mo-
bilidade e Transportes está à dis-
posição para orientar e auxiliar 
quem deseja migrar para esse 
programa. Os benefícios são níti-
dos para o poder público e para o 
privado, além de contribuir para a 
qualidade de vida dos moradores 
do município ao diminuir o tráfe-
go de veículos pesados nos ho-
rários de pico. E para todos que 
desejam conhecer e participar 
dessa inciativa podem entrar em 
contato com o IPTC.   

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

*  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 NOVEMBRO DATA HORÁRIO VALOR*

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NO TRANSPORTE DE CARGA E NA LOGÍSTICA 06 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS ESTRATÉGICAS DE PERSUASÃO EM VENDAS NO TRC 06 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

COMPORTAMENTO ESTRUTURADO PARA VENDER - VENDAS#1 07 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA DE ALTA PERFORMANCE 08 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORES PARA A AVALIAÇÃO DE MOTORISTAS *** NOVO *** 08 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ROTINAS TRABALHISTAS NA PRÁTICA 08 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GESTÃO DE ARMAZENAGEM 10 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

O USO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS 13 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

A QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MOTORISTA E AJUDANTES 22 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

LEGISLAÇÃO E CRIMES AMBIENTAIS NO TRANSPORTE 24 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CONTAS A PAGAR E RECEBER 24 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

FORMAÇÃO DE GESTORES DE FROTAS NO TRANSPORTE DE CARGAS - NOVO 24 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

LÍDER MENTOR – NOVO CENÁRIO PARA LIDERANÇA 24 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS ESTRATÉGICAS DE PERSUASÃO EM VENDAS NO TRC 27 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

TÉCNICAS ESTRATÉGICAS DE NEGOCIAÇÃO 27 e 28 -  
Terça e Quarta 18:30 às 22:00  R$ 330,00

DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS NO TRC - ATUALIZAÇÕES 28 e 29 - 
Quarta e Quinta 18:30 às 22:00  R$ 330,00

FORMAÇÃO PARA GESTORES DE EQUIPES DE VENDAS - VENDAS#4 28 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTES 29 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

COMO ELABORAR E UTILIZAR A ANÁLISE DE LUCRATIVIDADE EM TRANSPORTADORAS 29 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

– Central de Atendimento SETCESP - JUNDIAÍ –

GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 06 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GESTÃO COMERCIAL PARA TRANSPORTADORAS 08 - Quinta 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 10 - Sábado 08:30 às 16:30  R$ 550,00

EMPREENDEDORISMO 13 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO COM FOCO NOS RESULTADOS 20 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

FORMAÇÃO DE VENDEDORES NO TRANSPORTE DE CARGA E NA LOGÍSTICA 21 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GERENCIAMENTO DE PNEUS NO TRANSPORTE 22 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

APURAÇÃO DE CUSTOS DE ARMAZENAGEM EM EMPRESAS DE TRANSPORTES 24 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GERENCIANDO FROTAS REDUZINDO CUSTOS 27 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

LEGISLAÇÃO E CRIMES AMBIENTAIS NO TRANSPORTE 29 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

CURSOS DE DEZEMBRO DATA HORÁRIO VALOR*

DESENVOLVENDO O COMPORTAMENTO DE CONSULTORES DE VENDAS - VENDAS#3 01 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GERENCIAMENTO DE PNEUS NO TRANSPORTE 01 - Sábado 18:30 às 22:00  R$ 330,00

LIDERANÇA ESTRATÉGICA PARA GERENTES, COORDENADORES E SUPERVISORES 01 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ISS; ICMS; PIS; PIS CUMULATIVO; COFINS; COFINS CUMULATIVA; IRPJ E CSLL NO TRC 01 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE: AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 04 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GESTÃO COMERCIAL PARA TRANSPORTADORAS 05 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

Acesse: www.setcesp.org.br/revista

CURTA COMENTE COMPARTILHE



CURSOS DE DEZEMBRO DATA HORÁRIO VALOR*

ATENDIMENTO AO CLIENTE PARA O SEGMENTO DE TRANSPORTE 05 e 06 - 
Quarta e Quinta 18:30 às 22:00  R$ 330,00

ROTINAS DO eSOCIAL NA GESTÃO DE PESSOAS E RH 06 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

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

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

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

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

COMO PLANEJAR A RENOVAÇÃO DE VEÍCULOS EM UMA FROTA  - NOVO 11 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NO TRANSPORTE DE CARGA E NA LOGÍSTICA 11 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL PARA AMBIENTE EMPRESARIAL 12 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE: AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 12 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

COMO ELABORAR E UTILIZAR A ANÁLISE DE LUCRATIVIDADE EM TRANSPORTADORAS 13 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO DE EQUIPES 13 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

SASSMAQ - ATUALIZAÇÕES 15 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

LEGISLAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS 15 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

A LEI DA JORNADA DE TRABALHO DO MOTORISTA PROFISSIONAL 15 - Sábado 18:30 às 21:30  R$ 330,00

– Central de Atendimento SETCESP - JUNDIAÍ –

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CONTAS A PAGAR E RECEBER 01 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO DE EQUIPES 04 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

A MANUTENÇÃO DE FROTAS COMO FATOR ESTRATÉGICO NO TRC 06 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GESTÃO DE ARMAZENAGEM 08 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA DE ALTA PERFORMANCE 13 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

FORMAÇÃO DE LÍDERES LOGÍSTICOS EM TRANSPORTADORAS 15 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

A quem se destina? Coordenadores e analistas de administração de 
pessoal; advogados de relações trabalhistas; profissionais de RH em geral, 
profissionais do setor de TI. 

Qual o objetivo? Mostrar aos participantes todas as informações 
trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais necessárias ao devido 
preenchimento dos arquivos do Sped Social. Implantar, revisar e atualizar 
procedimentos praticados pela empresa, com foco na correta aplicação da 
legislação trabalhista e previdenciária para evitar autos de infração. 

E o conteúdo? Com carga horária média de 8 horas, o curso possui um 
extenso conteúdo programático que pode ser consultado na íntegra em:  
www.setcesp.org.br/cursos

MÁRCIO RANIERI - Administrador de empresas com pós-graduação em administração de RH; diretor da Ranieri 
Consultoria e Treinamento, docente de cursos de aperfeiçoamento na área trabalhista e previdenciária. Experiência de 
mais de 30 anos na área trabalhista e de RH, com atuação em cargos executivos em empresas de grande porte.

 Curso em destaque!
ROTINAS DO eSOCIAL NA GESTÃO  
DE PESSOAS E RH

“O treinamento mostra aos participantes todo o contexto do eSocial, suas alterações para atender a fiscalização do 
trabalho, a implantação de uma nova folha de pagamento na web através do envio dos layouts e mudanças das rotinas 
trabalhistas em vários aspectos.” Márcio Ranieri, instrutor do curso.

Aproveite as condições exclusivas do SETCESP 
e treine sua equipe com a praticidade dos 

nossos cursos dentro da sua empresa.

In Company

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

Saiba mais:
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O ITL (Instituto de Transporte 
e Logística) e o SEST SENAT 

deram início, no dia 27 de agos-
to, a mais uma turma da Espe-
cialização em Gestão de Negó-
cios, curso de pós-graduação 
ofertado por meio do Programa 
Avançado de Capacitação do 
Transporte para gestores e exe-
cutivos de empresas associa-
das ao Sistema CNT (Confede-
ração Nacional do Transporte). 
A 33ª turma teve a aula inaugu-
ral em Florianópolis (SC) e con-
tou com a presença da direto-
ra-executiva nacional do SEST 
SENAT, Nicole Goulart, e do 
diretor-executivo do ITL, João 
Victor Mendes. Com a nova 
turma, 41 profissionais terão 
acesso à qualificação. 
Ministrado pela FDC (Funda-
ção Dom Cabral), uma das 

SEST SENAT

melhores escolas de negócios 
do mundo, segundo ranking 
do jornal britânico Financial 
Times, o curso foi formatado 
especialmente para o setor de 
transporte. 

ESTRUTURA DO CURSO
A especialização tem carga ho-
rária total de 370 horas, sendo 
20% ministradas a distância 
(74 horas) e 80%, em encontros 
presenciais (296 horas). A mo-
dalidade presencial é realizada, 
bimestralmente, durante cinco 
dias consecutivos (de segunda 
a sexta-feira), das 8h às 18h. 
A capacitação tem duração de, 
aproximadamente, 14 meses. 
A estratégia de aprendizagem 
adotada considera os quatro 
pilares da educação: saber, sa-
ber fazer, saber conviver e sa-

ber ser. Em cada disciplina, o 
participante tem acesso, com 
antecedência, ao material para 
a atividade prévia. Com esse 
conteúdo, inicia-se o proces-
so de ensino-aprendizagem. 
Essa metodologia tem o intuito 
de proporcionar um nível míni-
mo inicial de entendimento do 
tema para o participante, além 
de uma equalização desse co-
nhecimento com seus colegas. 
Em cada aula, é adotada uma 
estratégia dinâmica, em que são 
utilizados recursos, como: fil-
mes, estudos de caso, análises 
de textos, exercícios práticos, 
entre outros. A participação é 
incentivada com uma estraté-
gia de avaliação do envolvimen-
to do aluno nessas atividades. 
Para saber mais sobre o curso,  
acesse: www.itl.org.br  

INAUGURADA NOVA TURMA 
DA ESPECIALIZAÇÃO  

EM GESTÃO DE NEGÓCIOS

foto: divulgação SEST SENAT

VALE-PEDÁGIO
ELETRÔNICO

OS CRÉDITOS DE 
VALE-PEDÁGIO 
SÃO LANÇADOS
DIRETAMENTE NA 
TAG, SIMPLIFICANDO
A OPERAÇÃO
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BATE-PAPO EMPRESARIAL

68

A marca que todo mundo confia.

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

A Voz das Estradas  
acabou de ganhar um Embaixador.
A Mercedes-Benz sempre ouviu as estradas, e agora irá ouvir ainda mais. Ela fez algo inédito: criou 
 o Embaixador da Voz das Estradas, dedicado 100% a ouvir você. Para isso, escolhemos João Moita,  
motorista com 50 anos de estrada e que já pilotou muitos caminhões de norte a sul desse país.
Ele será o seu braço direito aqui dentro e vai ouvir todas as suas necessidades.
Anote aí os contatos do nosso Embaixador e prepare-se para ser ouvido ainda mais.

 (11) 97615 3374

 joao.moita@embaixadorvozdasestradas.com.br
       

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

MercedesBenzCaminhoes mercedesbenz_caminhoes

6876_Mer_An. Embaixador Voz das Estradas_210x280_Frota&Cia_Fab.indd   1 27/08/18   12:20

Quais são as estratégias da Mercedes-Benz para manter-
-se como uma das maiores fabricantes de veículos co-
merciais da América Latina? A nossa principal estratégia 
é ouvir mais e mais os clientes para atender as suas ex-
pectativas no dia a dia do transporte de cargas e de pes-
soas. Não é à toa que o nosso lema “As estradas falam. 
A Mercedes-Benz ouve” está cada vez mais forte tanto 
dentro de casa, com os nossos colaboradores, como tam-
bém para a nossa rede de concessionários, espalhada de 
Norte a Sul do país. O resultado só vem com toda a cadeia 
focada no cliente. 

Sabemos que o segmento de caminhões extrapesados 
tem apresentado um ótimo desempenho esse ano. Qual é 
a estratégia de vendas da Mercedes para esse segmento 
no Brasil? Temos aproveitado o mercado do agronegócio 
aquecido para alavancar as vendas dos modelos Axor e 
Actros. Nossos produtos têm excelente relação custo-
-benefício, mas não é só isso, tão importante quanto é a 
atuação dos nossos serviços de pré e pós-vendas para 
atender os clientes. Em extrapesados, tivemos uma alta 
de mais de 90% no acumulado do ano. É claro que a base 
de comparação de 2017 é muito baixa, mas já é reflexo de 
taxas de juros mais controladas e de uma maior confian-
ça do consumidor. E a boa notícia é que, se esse cenário 
se mantiver, independentemente de questões políticas, há 
previsão de alta de 4 p.p. para os extrapesados neste ano. 

Como a indústria 4.0 no Brasil está ajudando a aperfeiçoar 
o atendimento ao cliente? A nossa fábrica de caminhões 
4.0 já conta com tecnologias de Conectividade, Big Data e 
Analytics, o que nos deu um ganho de 15% de eficiência. 
Isso significa que estamos fabricando os caminhões em 

AS ESTRADAS FALAM.  
A MERCEDES-BENZ OUVE

PHILIPP SCHIEMER  “Em um futuro 
breve, o cliente também vai poder 
acompanhar online a produção do seu 
caminhão diretamente da fábrica”

Segundo Philipp Schiemer, esse lema está cada 
vez mais forte na empresa, pois o resultado só 
vem com toda a cadeia focada no cliente

Formado em Administração de Empresas pela University of Cooperative Education de Stuttgart, na 
Alemanha, e com mais de 20 anos de atuação no setor automotivo, Philipp Schiemer, 54 anos, se 

tornou presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina em junho de 2013. Schiemer 
é responsável por todas as operações da empresa, que é uma das maiores fabricantes de veículos 
comerciais da América Latina. No bate-papo com a Revista SETCESP, entre outros temas, ele falou 
sobre mercado, indústria 4.0 e sobre o transporte de cargas no Brasil. Confira!

menos tempo, temos flexibilidade para produzir todos os 
modelos em uma mesma linha e conseguimos acompa-
nhar a montagem 100% em tempo real pelo aplicativo, ga-
rantindo alta qualidade dos caminhões para enfrentar as 
estradas no Brasil. Em um futuro breve, o cliente também 
vai poder acompanhar online a produção do seu caminhão 
diretamente da fábrica. Isso é futuro. Isso é 4.0.  

Fale um pouco sobre a importância da inauguração do 
campo de provas de caminhões e ônibus. Assim como 
a nossa nova fábrica, o campo de provas foi construído 
pensando no melhor desenvolvimento de nossos produtos 
para enfrentar as mais diversas estradas do Brasil. Roda-
mos com um caminhão laboratório por 16 mil quilômetros 
para mapear as regiões brasileiras e imprimir essa realida-
de nas nossas pistas. Com a construção delas, associadas 
às tecnologias 4.0 de simulação virtual, poderemos vali-
dar caminhões e ônibus para todas as regiões do país e 
também para o mundo. 

Na sua visão o que o Brasil precisa para avançar e me-
lhorar o transporte de cargas? Para começar, é preciso in-
vestir na melhoria das estradas. Segundo a Confederação 
Nacional do Transporte, 6 em cada 10 delas são conside-
radas ruins. O desafio diário para os nossos transportado-
res é muito grande, eu diria quase impossível manter seus 
caminhões rodando sem prejuízos. Em outra frente, seria 
importantíssimo investir na renovação da frota. Como 
pode um caminhão antigo não pagar imposto e o novo ter 
uma taxa altíssima? Desse jeito, continuaremos com mais 
de 80% dos caminhões Euro 0 a Euro 3 no Brasil. Já pas-
sou da hora de resolver esses problemas urgentes. É nes-
se caminho que o transporte de cargas precisa avançar.   
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BGMRODOTEC MUDA O NOME 
E AGORA CHAMARÁ PRAXIO!

Mudança prevê um novo posicionamento no mercado de tecnologia, com 
ampliação do rol de soluções para o mercado de transporte e logística

P ara celebrar uma nova etapa 
de crescimento e expansão 

nos negócios, nada melhor do 
que dar uma guinada na mar-
ca da organização. E foi exata-
mente isso que a BgmRodotec 
fez. Referência em soluções 
tecnológicas para transporta-
doras de cargas e passageiros, 
a empresa passa a se chamar 
Praxio. A mudança já aconte-
ceu em todos os canais de co-
municação da companhia.

O novo posicionamento simbo-
liza o processo de crescimento 
da corporação. Após anunciar 
a aquisição da Hive.cloud em 

2017, começou a expansão da 
sede em São Paulo e fez novas 
contratações, aumentando em 
cerca de 10% a equipe de co-
laboradores, que atualmente é 
composta por mais de 300 es-
pecialistas no segmento. 

A Praxio mantém 12% do market-
share de soluções para transpor-
tadoras de carga e 37% para as 
de passageiros no Brasil. Ela vem 
realizando grandes investimen-
tos na inovação de seu portfólio, 
incluindo um aporte de R$ 11 mi-
lhões em tecnologias de Internet 
das Coisas (IoT) e Inteligência 
Artificial (IA) no último ano. 

“Buscamos com esse projeto, 
dar vida ao novo momento de 
crescimento com novas aquisi-
ções. Entendemos que era o mo-
mento de criar uma nova marca, 
com posicionamento e identi-
dade preparados para todos os 
desafios do setor do transporte 
rodoviário”, comenta Lauro Frei-
re, sócio-diretor da Praxio. 

O processo de rebranding foi 
feito pela agência FutureBrand, 
responsável pelo reposicio-
namento de marcas como O 
Boticário, Oi e Cielo. Após uma 
importante etapa de diagnós-
tico, análise de mercado e   

BgmRodotec agora é Praxio.
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posicionamento de valores, sur-
giu o nome Praxio, que vem do 
grego Práxis e significa ação. É 
um nome curto, forte e com so-
noridade carregada de tecnolo-
gia. Assim, a nova marca tem 
como base conectar caminhos, 
pessoas, informações e experi-
ências, criando elos entre a atu-
ação da empresa e as necessi-
dades do cliente. Dessa forma, 
a tecnologia é a ferramenta 
para descomplicar e mover o 
mercado com foco no futuro 
dos negócios.

“Com uma expressão de mar-
ca mais contemporânea e di-
gital – do posicionamento ao 
novo nome e identidade visual 
–, buscamos sintetizar as aspi-
rações, a energia, a inovação e 
o crescimento dos negócios da 
Praxio, ajudando-os a estarem 
ainda mais preparados para os 
planos de forte expansão dos 
próximos anos”, conta Hélio 
Mariz de Carvalho, CEO e sócio 
da FutureBrand.

O posicionamento também 
reforça a importância da tec-

nologia como ferramenta para 
descomplicar o mercado com 
foco no melhor resultado dos 
negócios. A empresa mantém 
os produtos líderes de merca-
do, como o ERP Globus (ago-
ra chamado Praxio Globus), 
e acaba de lançar novas so-
luções, como Manu360 que é 
um moderno gestor para as 
oficinas, dando uma visão ge-
ral do status de cada reparo e 
de cada mecânico, Praxio Mo-
nitoramento que acompanha 
toda a escala de operação, con-
trolando a velocidade em áreas 
determinadas, possibilidade de 
verificar localização do veículo 
e troca de mensagens com o 
motorista, Ponto Virtual permi-
te ao empregador um controle  
exato das jornadas de trabalho 
seus funcionários onde quer 
que eles estejam.

Por meio do Praxio Globus, a 
sua solução principal, é possí-
vel fazer todo o gerenciamento 
da parte operacional da frota, a 
emissão de todos os documen-
tos necessários para o trans-

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

Contatos Praxio

(11) 5018-2525

(21) 3646-6500 

marketing@praxio.com.br

www.praxio.com.br

porte, folha de pagamento já 
com comunicação direta com o 
sistema da Sefaz, além de con-
trolar todas as rotinas finan-
ceiras, tais como: pagamento 
de impostos, emissão de NF-e, 
contas a pagar e a receber, en-
vio de SPED entre outros. Desta 
forma, é possível organizar em 
uma única solução todas as 
atividades de uma empresa de 
transporte e ter mais controle  
dos processos. 

“Não há segredo. Quando você 
tem as informações certas na 
palma da mão, é possível enxer-
gar outras variáveis e embasar 
seus argumentos antes de to-
mar uma decisão. Na gestão de 
cargas e logística, por exemplo, 
essa é uma vantagem estratégi-
ca”, complementa Freire.   

MAIS GESTÃO E 
PRODUTIVIDADE: 

ONDE ESTÃO SUAS 
CARRETAS EM 
TEMPO REAL

INDICADORES 
DE TAXA DE 
OCUPAÇÃO

CONTROLE DE 
MANUTENÇÃO 
PELO KM RODADO

Carreta
Conectada Sascar

Sua frota de carretas conectadas para 
maior produtividade nas suas operações.

0300 789 6004
www.sascar.com.br/solucoes/gestao-de-carretas

 
Aonde você quer chegar
amanhã? Saiba como:

SAS-819-18 anuncio Carreta Conectada210x280.indd   1 28/08/18   16:05
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 (11) 2632 1072(11) 2632 1072
comercial@setcesp.org.brcomercial@setcesp.org.br

NILTON LUIZ PARRON GONÇALVES 
Proprietário da Parron Transportes  

“Os serviços que o SETCESP disponibiliza 
para seus associados foi o que mais 

me chamou a atenção, principalmente a 
assessoria jurídica que é muito importante. 
O fato de ter uma central de atendimento da 

entidade em Jundiaí também ajudou bastante, 
porque vir para São Paulo acaba sendo muito 

difícil, agora tudo o que eu preciso resolver 
sobre o RNTRC já vou direto lá”.

NOVOS ASSOCIADOS

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

www.btxtransportes.com.br
(11) 2291-4656

 
(11) 4496-2063

 
(11) 4526-1323

  
(11) 2762-1313

www.terrabase.net
(11) 4815-5442

www.arcese.com
(11) 2504 5700

www.jplogistica.com.br
(11) 4038-3677 - (11) 94791-2418

www.phoenixguindastes.com.br
(11) 2923-7990

www.transvesso.com
(11) 2816-5145
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por Raquel Serini*

IER 
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA  
NO RECEBIMENTO

INDICADORESESPAÇO DO LEITORESPAÇO DO LEITOR

Escreva para a Revista SETCESP

revista@setcesp.org.br
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Silmára Uva, 
Foi um grande prazer participar 
do almoço do mês de agosto 
da Diretoria Plena do SETCESP 
e ter a oportunidade de trocar 
experiências com grandes 
empresários do setor. 
Obrigada pela recepção.

Amanda Momilli
DTA Cargo

A equipe do SETCESP está de 
parabéns pela realização da  
4ª Conferência SETCESP –  
Tarifa de Frete Mínimo e 
Defasagem de Tarifas.  
A entidade sempre acolhe seus 
associados com o objetivo  
de orientar e profissionalizar  
a categoria. 

Anderson Mendonça – Gerente 
Transportadora Nova Brasília 

Querida Camila Florencio,
Parabéns pelo Gibi sobre a Reforma Trabalhista. 
Vocês conseguiram de forma bem-humorada tratar de um assunto tão árido. 
Ficou muito bom.
Um forte abraço!

Helena Costa – Gerente de Comunicação
SETCEMG - Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais

A área de recebimento de 
mercadorias sempre foi 

o ponto crítico para os super-
mercados, home centers, ata-
cadistas, magazines e tantos  
outros estabelecimentos, exi-
gindo atenção redobrada. Por 
outro lado, quando bem geren-
ciada e controlada, torna-se 
fundamental para o bom fun-
cionamento da organização.

O papel do recebimento é garan-
tir com rapidez, segurança e inte-
gridade a entrada de produtos no 
estoque, seja no centro de distri-
buição ou diretamente nas lojas. 
Na prática, isso muitas vezes não 
acontece. Não porque faltam re-
cursos ou sistemas, mas sim 
pelas inúmeras variáveis que são 
necessárias gerenciar em um 
único processo, como por exem-
plo: agendamento das entregas, 
janelas de horário, paletização ou 
não da mercadoria, separação 
por item, exclusividade de veículo 
por tipo de produto, entre outros.

Com esse objetivo, de identificar 
e mensurar a eficiência dos esta-
belecimentos em receber merca-
dorias, o IPTC em parceria com 
o SETCESP, realiza anualmente a 

Pesquisa IER - Índice de Eficiên-
cia no Recebimento. A avaliação 
desses pontos comerciais con-
sidera as condições de infraes-
trutura do local, procedimentos 
operacionais e principalmente o 
tempo médio de descarga (TMD), 
contabilizados do momento da 
entrada da nota fiscal até a saí-
da do motorista com o canhoto e 
comprovante de entrega.

Confira as informações de maior 
destaque presentes nesse estudo: 

1. INFRAESTRUTURA  
E PROCEDIMENTO

A união desses dois itens, que 
representam 40% e 60% res-
pectivamente da composição 
do índice, levam em conta a 
preocupação dos locais pesqui-
sados com questões de segu-
rança, saneamento básico para 
tripulação, localização, além 
das condutas de recebimento.

Tudo isso abrange normas e 
planejamento que, aos interes-
sados em executar boas práti-
cas, gera resultados positivos, 
diferenciando-os dos concor-
rentes. Além do mais, toda e 
qualquer operação de carga e 

descarga envolve riscos, por 
isso há preocupação com a 
movimentação de materiais e 
instalações adequadas para tal.

Neste sentido apuramos que 
apenas 11,78% dos pesquisa-
dos possuem docas diferencia-
das para pequenos lotes, o que 
atrasa muito o fluxo de distri-
buição; e 37,74% também não 
possuem plataformas elevadas 
para o recebimento, o que não 
otimiza as operações. Por ou-
tro lado, as questões de sanea-
mento e segurança vêm melho-
rando ao longo dos anos, mais 
de 80% dos locais pesquisados 
oferecem boas instalações aos 
motoristas e ajudantes. 

2. TEMPO DE DESCARGA

Evidente que os atrasos pesam 
no bolso do transportador, que 
não consegue otimizar sua frota 
entre o tempo de deslocamen-
to mais o processo para carga 
e descarga. Só nos últimos 10 
anos acompanhamos um movi-
mento crescente do Tempo Mé-
dio de Descarga, apresentando 
um pico de 4h27 em 2016.  
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Mas sabemos também, que 
existem quadros piores, locais 
que chegam a 12 horas ou 
mais de espera. A realização 
do agendamento antecipado 
por parte dos estabelecimen-
tos é um facilitador importante 
na operação no quesito plane-
jamento, mesmo sabendo que 
um pouco mais de 50% dos lo-
cais pesquisados não obedece 
ao horário agendado.

3. JANELAS DE HORÁRIO
Com horário limitado à circula-
ção de caminhões (5h às 21h), 
vias estruturais restritas (5h às 
21h) e rodízio de placas (7h às 
10h e 17h às 20h em dias úteis) 
na cidade de São Paulo, sabe-
mos do desafio enfrentado dia-
riamente pelas transportado-
ras para cumprirem com suas 
obrigações e prazos.  Por isso, 
esse projeto busca saber tam-
bém quais os horários de maior 
concentração no recebimento 
de carga. 

Os estabelecimentos, de um 
modo geral, se organizam para 
iniciar suas operações às 08 
horas e finalizam às 16 ho-
ras, o que disponibiliza para as 
transportadoras um intervalo 
de apenas 6 horas de trabalho 
para realizar suas entregas em 
dia de rodízio e de no máximo 7 
horas nos dias normais, ou seja, 
perde-se 1 hora corresponden-
te a jornada do motorista, fora 
o tempo de deslocamento. Há 
janelas ainda menores para as 
lojas localizadas em shopping 
centers, por exemplo, que ini-
ciam suas atividades somente 
a partir das 10 horas da manhã.

4. VAGAS DE ESTACIONAMENTO
A proporção das vagas para 
carga e descarga nos pontos 
comerciais sempre foi desigual 
quando comparada as vagas 
para clientes. Óbvio, prefere-se 
oferecer comodidade a quem 
compra, mas se esquecem que 
sem os caminhões a mercado-
ria não chega nas prateleiras.

Pensando nisso, desde 2016 este 
quesito vem sendo medido pelo 
IER e podemos comprovar a me-
lhora no cenário. Claro que ainda 
estamos longe do ideal, mas sa-
bemos que a preocupação existe 
por parte dos comerciantes.

De 2016 para 2017 o salto foi 
pequeno, de apenas 4,73%. Já 
de 2017 para 2018, mais que tri-
plicamos em números percen-

tuais, atingindo um aumento de 
16,62% no número de vagas dis-
poníveis, ou seja, a proporção é: 
para cada 10 vagas de clientes, 
0,5 são destinadas para veículos 
de carga. Em números abso-
lutos, passamos de 3.900 para 
4.548 vagas. 

Por questões evidentes, mais 
uma vez os centros de distribui-
ção saem na frente oferecendo 
a maior quantidade de vagas 
para carga e descarga, seguido 
dos supermercados, atacadis-
tas, home centers e, por último, 
os magazines. Mas sabemos a 
participação fundamental que 
espaços adequados, estaciona-
mentos internos e áreas demar-
cadas tem para uma operação 
ser realizada com eficiência.  

EVOLUÇÃO DO TEMPO MÉDIO DE DESCARGA

EVOLUÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO

* Raquel Serini é Economista do IPTC.

Associe-se ao SETCESP e tenha acesso a serviços especializados  
desenvolvidos para a sua transportadora ampliar os negócios,  
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Siga-nos nas redes sociais:

Para mais informações  
entre em contato conosco: 

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

setcesp
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