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Editorial
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Editorial

Sempre procuro informar a todos sobre o andamento de nossas ações. 
Desta vez início comentando sobre o Fórum Permanente do Transporte, 
criado pelo Ministério dos Transportes, em junho, para discutir e 
oferecer sugestões e medidas técnicas para o aperfeiçoamento do 
transporte rodoviário de cargas no país.
Após algumas reuniões estou otimista com os trabalhos deste grupo 
formado por representantes do Ministério dos Transportes, Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), dos transportadores autônomos 
de carga, das empresas de transportes de cargas e dos embarcadores 
de carga.
O principal tema em discussão envolve a Lei 13.103/2015 que 
regulamenta a profissão de motorista. Afinal, essa lei tem causado 
muitas críticas, polêmicas e dúvidas em sua aplicação por parte dos 
trabalhadores, empresários e autônomos do transporte.  Aliás, durante 
a discussão do texto no Congresso Nacional, por diversas vezes, 
alertamos os parlamentares sobre os problemas com as novas regras. O 
executivo, por sua vez, aprovou o texto sem vetos.   
Entre as polêmicas estão os locais de paradas dos motoristas. Por isso, 
no âmbito do Fórum foi criado um grupo para analisar esta questão.  
Neste tema, no qual sou relator, as discussões evoluem. O objetivo é 
evitar situações em que a lei tenha validade onde tem infraestrutura e  
não nos locais sem, o que é muito ruim porque criamos uma situação 
insustentável às empresas. Partindo de tal entendimento, passamos a 
analisar o potencial deste mercado, detectar linhas de financiamento 
e apontar medidas para que as novas concessões cumpram a 
legislação. No momento, aguardamos o levantamento do Ministério 
dos Transportes para detectar os locais de espera, repouso e descanso 
nas rodovias federais de todo o país, como postos de combustíveis, 
estações rodoviárias, refeitórios, alojamentos, hotéis, pousadas, entre 
outros.  
As lideranças do setor também trabalham em outras questões. Uma 
delas envolve o artigo 13 da Lei 14.442/2007, que oferece margem 
jurídica para que o embarcador contrate o Seguro de Responsabilidade 
Civil do Transportador Rodoviário de Cargas (RCTR-C), ocasionando 
graves problemas às empresas de transporte. Em breve apresentaremos 
propostas para uma melhor definição sobre o tema. 
Sabemos que as demandas são muitas e prioritárias. Por isso, as 
lideranças do setor, continuam com intenso e persistente trabalho para 
alcançar bons resultados e com o máximo de celeridade possível.

Fórum Permanente do Transporte e a lei 
do motorista

ENTIDADES FILIADAS A FETCESP

EXPEDIENTE

SETRANS/ABC - Sindicato das Empresas de s de Cargas do ABC. 
Av. Conde Francisco Matarazzo, 838 – Bairro Fundação – São Caetano 
do Sul/SP. CEP 09520-110 - Tel.(11) 4330-4800. Presidente Tiojium 
Metolina. SETCATA - Sindicato das Empresas de Transporte de 
Carga de Araçatuba e Região. Rua Ribeiro de Barros, 470 - Centro. 
CEP 16200-071 - Birigui/SP. Tel.: (18) 3641-1546. Fax: (18) 3642-5099. 
Presidente: Sérgio Rubens Figueroa Belmonte. SETCAR - Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de Araraquara e Região. Av. 
Rodrigo Fernando Grillo, 207, Sala 905, Jardim dos Manacás, CEP: 
14801-534 – Araraquara/SP. Telefone (16) 3311-6760. Presidente: Natal 
Arnosti Junior. SINDBRU - Sindicato das Empresas de Transportes de 
Cargas de Bauru. Av. Nações Unidas, 40-45. CEP: 17028-310 Bauru/SP. 
Tel.: (14) 3203-5200. Fax: (14) 3203-0200. Presidente: Munir Zugaib. 
SINDICAMP - Sindicato das Empresas de Tranporte de Cargas de 
Campinas. Rua Adalberto Panzan,92 Bairro TIC. CEP: 13110-550 
Campinas/SP. Tel.: (19) 3781-6200. Fax (19) 3781-6211. Presidente: José 
Alberto Panzan. SINDISAN - Sindicato das Empresas de Transporte 
Comercial de Carga do Litoral Paulista. Rua Dom Pedro II, 89. CEP: 
11010-080 Santos/SP. Tel.: (13) 2101-4745. Fax: (13) 2101-4700. 
Presidente: Marcelo Marques da Rocha. SINDETRAP - Sindicato das 
Empresas de Transportes de Cargas de Piracicaba. Rua Alfredo Guedes, 
1949 - 3º andar sala 301. CEP: 13416-016 Piracicaba/SP. Telefax: (19) 
3433-3304. Presidente: Salvador José Cassano. SINDECAR - Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de Porto Ferreira e Região. 
Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 899 - CEP13660-000 Porto Ferreira/
SP. Telefax (19) 3585-7791. Presidente André Juliani. SETCAPP 
- Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Presidente 
Prudente. Rua Ribeiro de Barros, 952. CEP: 19020-430 Presidente 
Prudente/SP. Telefax: (18) 3222-4930. Presidente: Antonio Carlos 
Fernandes. SINDETRANS - Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas de Ribeirão Preto e Região. Rua Bruno Malfará, 811. CEP: 
14077-270 Ribeirão Preto/SP. Telefax: (16) 3628-6200. Presidente: 
Ivanildo Clemente Ribeiro. SETCARP - Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de São José do Rio Preto e Região. Rua Cel. 
Spinola de Castro, 3360. CEP:15015-500 São José do Rio Preto/SP. 
Tel.: (17) 3232-1447. Fax: (17) 3232-1488. Presidente: Kagio Miura. 
SETCESP - Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São 
Paulo e Região. Rua Orlando Monteiro, nº 1 CEP: 02121-021. São Paulo/
SP Tel.: (11) 2632-1000 Fax: (11) 2954-4457. Presidente: Manoel Souza 
Lima Junior. SETCARSO - Sindicato das Empresas de Transporte de 
Cargas de Sorocaba. Av. Gonçalves Magalhães, 1273 - CEP: 18060-
240 - Sorocaba/SP. Telefax: (15) 3224-1308. Presidente: Natal Antônio 
de Plácido. SINDIVAPA - Sindicato das Empresas de Transporte 
Comercial do Vale do Paraíba. Av. Doutor João Batista Soares de 
Queiroz Junior, nº 1880 - Jd. das Indústrias - São José dos Campos/SP. 
Tels.: (12) 3933-4178 e (12) 3933-4194. Presidente: Laércio Lourenço.

FETCESP em Destaque é uma publicação da Federação das 
Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. 
Endereço: Rua Orlando Monteiro, nº 1 - Vila Maria - CEP 02121-021 - 
São Paulo/SP. Telefone (11) 2632-1019 - e-mail fetcesp@fetcesp.com.br 
Diretoria da FETCESP - mandato 2013/2015 - Presidente - Flávio 
Benatti; Vice-Presidentes - Carlos Panzan e Francisco Pelucio; Vice-
Presidentes Regionais - André Juliani, Antonio Carlos Fernandes, 
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Lourenço, Manoel Sousa Lima Junior, Marcelo Marques da Rocha, 
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Flávio Benatti, Presidente da FETCESP e da Seção de Cargas da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT)
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Sest Senat Parque Novo Mundo

FETCESP EM DESTAQUE

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (24H): de 2, 3 e 4/9, das 18h às 22h; 
21 a 24, 28 a30/9 e 01/10, das 18h às 22h. 

CURSO ESPECIAL DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA 
MOTORISTA DE TÁXI (32): dias 19, 20, 26 e 27/9, das 8h às 17h; de 14 
a 17/9, das 8h às 17h; de 8 a 17/9, das 18h às 22h 

MOBILIDADE REDUZIDA (16): dias 19 e 20/9, das 8h às 17h.

OPERADOR DE MUNCK (16H): dias 12, 19 e 20/9, das 8h às 17h.

ARRUMAÇÃO E CONFERENCIA DE CARGA COM LOGÍSTICA NO 
TRC (30H):de 24/9 a 2/10, das 19h às 22h.

C U R S O D E T RA N S PO RT E D E M U DA N ÇA S (32H): de 22 a 25, 
28 a 30/ e 1/10, das 18h às 22h.

E S P E C I A L I ZA D O M OTO F R E T I S TA (30H): consultar.

M OV I M E N TAÇÃO D E T RA N S PO RT E D E P RO D U TO S 
P E R I G O S O S - M O P P (50H): dias 12, 13, 20, 26 e 27/9, das 8h às 

18h; de 21 a 25/9, das 8h às 18h.

T RA N S PO RT E E M E RG Ê N C I A (50H): dias 5, 6, 12, 19, 20/9, das 
8h às 18h.

T RA N S PO RT E E S CO L A R (50H): dias 12, 19, 20, 26 e 27/9, das 8h 
às 18h.

T RA N S PO RT E CO L E T I VO D E PA S S AG E I RO S (50H): dias 5, 6, 
12, 13, e 19/9, das 8h às 18h; de 23 a 29/9, das 8h às 18h. 

AT U A L I ZAÇÃO M O P P (16H): dias 5 e 6/9, das 8h às 16h20; dias 26 
e 27/9, das 8h às 16h20.

AT U A L I ZAÇÃO T RA N S PO RT E D E E M E RG Ê N C I A (16H): dias 
9 e 10/9, das 8h às 16h20.

AT U A L I ZAÇÃO T RA N S PO RT E E S CO L A R (16H): dias 26 e 27/9, 
das 8h às 16h20.

AT U A L I ZAÇÃO T RA N S PO RT E CO L E T I VO D E PA S S AG E I RO S 
(16H): dias 5 e 6/9, das 8h às 16h20; dias 15 e 16, das 8h às 16h20. 

Inscrições abertas para aulas de tênis de mesa, pilates e teatro

Atividades marcam Dia do Motorista

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS / SETEMBRO DE 2015

AGOSTO/20154

Informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br.

A Unidade Parque Novo Mundo recebe inscrições para as mais 
recentes atividades de tênis de mesa, pilates e oficina de teatro. 
As aulas de tênis de mesa são gratuitas. Para a matricula o 
interessado deve apresentar CPF e RG do responsável, RG ou 
certidão de nascimento, foto 3X4, comprovante de residência 
e atestado médico com liberação para a prática esportiva da 
modalidade de tênis de mesa. O aluno que faltar três vezes 
no mês, sem justificativa, perderá a vaga no projeto. Para se 
inscrever nas aulas de Pilates (duas por semana) e Oficina de 
Teatro é necessário que o trabalhador em transporte e seus 

dependentes, bem como pessoas da comunidade estejam com 
o cadastro em dia, sem pendências financeiras ou cadastrais. 
Para se habilitar nas aulas de pilates também é requisito 
entregar atestado médico liberando o aluno para a prática desta 
modalidade de exercício. Para toda inscrição também deve ser 
entregue uma foto 3x4. As aulas de teatro serão ministradas 
as sextas-feiras, das 8h30 às 11h e das 14h às 16h30. Mais 
Informações sobre as atividades na administração da Unidade 
Parque Novo Mundo, na Rua Tuiuti, nº 9, das 8 às 17 horas, ou 
através do telefone (11) 2207.8840.

O Sest Senat Parque Novo Mundo atendeu 365 pessoas no evento 
Transporte e Cidadania que comemorou o Dia do Motorista, em 
25 de julho último. A Unidade premiou o motorista com carteira 
de habilitação (CNH) mais antiga; o motorista associado a mais 
tempo à Unidade (masculino e feminino); o motorista mais 
jovem da Unidade e o motorista mais frequente na utilização 

de serviços de saúde e de qualificação profissional. Durante 
as comemorações foram realizadas várias atividades como 
corte de cabelo, massagem, aferição de pressão arterial, exame 
de glicemia, orientações sobre os cuidados para com a saúde 
e distribuição de brindes para todos os participantes. Na área 
esportiva foram realizadas partidas de futebol society 7 e futsal.

PROJETO OLÍMPICO TÊNIS DE MESA

Dias da semana Horários

Baby: treinos terças e quintas-feiras
(nascidos em 2006 e 2007)

08h15 às 09h45
14h00 às 15h30

Pré mirim: treinos terças e quintas-
feiras (nascidos em 2004 e 2005)

09h45 às 11h15
15h30 às 17h00

Mirim: treinos quartas e sextas-feiras
(nascidos em 2002 e 2003)

08h15 às 09h45
14h00 às 15h30

Infantil: treinos quartas e sextas-feiras
(nascidos em 2000 e 2001)

09h45 às 11h15
15h30 às 17h00

AULAS PILATES  

Dias da semana Horários

Segundas e quintas-feiras

15h30 às 16h30

17h00 às 18h00

18h30 às 19h30

19h45 às 20h45

Quartas e sextas-feiras

08h15 às 09h15

09h45 às 10h45

14h30 às 15h30

16h00 às 17h00
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Estudo

A maior parte das transportadoras implanta alguma medida para reduzir o consumo de combustível ou tem interesse em implantar.

CNT divulga Sondagem de Eficiência Energética no TRC

A primeira Sondagem CNT de Eficiência Energética no Transporte 
Rodoviário de Cargas, realizada pela Confederação Nacional do 
Transporte, mostrou que somente o treinamento de motoristas de 
caminhão pode gerar 12% ou mais de economia de diesel. Essa 
redução torna-se ainda mais significativa ao se considerar que o 
diesel é o principal insumo do setor. O gasto com combustível 
representa cerca de 30% a 40% do custo operacional do transporte 
rodoviário de cargas. O levantamento da CNT permite conhecer 
melhor as perspectivas dos empresários do setor em relação 
às medidas de eficiência energética e outras questões que 
envolvem sustentabilidade. 
Foram realizadas 292 entrevistas com proprietários, diretores, 
gerentes ou profissionais com conhecimento da rotina 
administrativa, operacional e ambiental de transportadoras de 
todo o Brasil. O público-alvo foram empresas de transporte 
com frotas maiores ou iguais a 50 veículos, sendo caminhões 
próprios ou agregados (com a participação de veículos de 
caminhoneiros autônomos). 
A proposta da Confederação é trabalhar para a construção de 
um Programa Nacional de Eficiência Energética no Transporte 
Rodoviário de Cargas, que estimule as empresas a adotar medidas 
para reduzir o consumo de diesel, principal insumo do setor.
O presidente da CNT e do Sest Senat, Clésio Andrade, destaca 
que a Confederação realiza um forte trabalho para incentivar os 
transportadores a promover ações de gestão ambiental. No mês de 
julho, o Despoluir - Programa Ambiental do Transporte, da CNT 
e Sest Senat, completou oito anos. “A Sondagem é uma das ações 
importantes em busca do incentivo à sustentabilidade no setor”, 
diz Clésio Andrade.
Treinamento 
Segundo o relatório da Sondagem o treinamento de motoristas 
para a condução econômica é importantíssimo para estimular a 
eficiência energética dos veículos. A condução adequada contribui 
para o menor gasto de combustível, menos emissões, o que gera 
redução de custos para as empresas e ganhos ambientais. Quase 
a metade (48,2%) das empresas ouvidas na Sondagem CNT 
de Eficiência Energética no Transporte Rodoviário de Cargas 
disseram que o treinamento contribuiu para reduzir em até 6% 
o consumo de combustível. Cerca de um quarto delas (22,1%) 
afirmaram ter tido redução superior a esse valor. 4,5% das 
empresas conseguiram diminuir 12% ou mais o consumo. Treinar 
motoristas e incentivar a direção segura, responsável e econômica 
são medidas fundamentais do trabalho do Sest Senat em suas 
mais de 140 unidades por todo o Brasil e também da atuação do 
Despoluir. Das empresas ouvidas na Sondagem, 91,1% treinam 
os motoristas com foco na condução econômica, sendo que em 
78,2% isso ocorre pelo menos uma vez por ano. Para incentivar 
os bons hábitos na direção, 65,4% das empresas recompensam os 
motoristas que realizam a condução eficiente.

Gestão ambiental 
Outro dado da Sondagem destaca que o desenvolvimento de uma 
política ambiental é uma estratégia de diferenciação que pode 
agregar valor aos serviços prestados na área de transporte rodoviário 
de cargas. Segundo a pesquisa, das empresas entrevistadas, 82,5% 
monitoram algum tipo de indicador de desempenho que pode estar 
relacionado à gestão ambiental. O mais comum é o monitoramento 
do consumo de combustível (95,9%), seguido do controle do 
uso de água (66,0%). A maioria das empresas (95,2%) possui 
metas de redução do consumo de combustível. Elas reconhecem 
(96,6%) a importância da manutenção preventiva como ação 
periódica da atividade transportadora. A CNT e o Sest Senat 
desenvolvem um trabalho intenso junto aos transportadores e aos 
outros trabalhadores do setor de transporte para incentivar medidas 
sustentáveis. Por meio do Despoluir, oferecem aos autônomos e às 
empresas serviços de avaliação ambiental da frota a diesel, com 
aferição dos veículos para o controle da emissão de fumaça preta. 
Desde 2007, foram executadas mais de 1,3 milhão de aferições. 
54,6% dos entrevistados afirmam ter metas de redução de emissões.
Tecnologia 
Outro levantamento da Sondagem aponta que o uso de diferentes 
tecnologias pode contribuir muito para a redução do consumo de 
combustível. A maior parte das empresas (74,6%) adota alguma 
tecnologia nos veículos para economizar. Os equipamentos 
mais comuns são os chamados defletores aerodinâmicos, que 
são colocados em diferentes partes do caminhão para reduzir a 
resistência do ar e permitir, assim, menor gasto de combustível. 
67,4% das empresas utilizam defletores no teto e 51,8% nas 
laterais. O sistema de enchimento automático de pneus e as rodas 
de liga-leve são escolhidos por 36,7% e 35,8%, respectivamente. 
Em relação às rodas de liga-leve, seu baixo uso pode ser explicado 
pelo custo da roda (em média, três vezes mais que as de aço) e 
pela qualidade precária do pavimento de muitos trechos no Brasil. 
A qualidade ruim pode provocar danos às rodas, o que pode 
desestimular a aquisição. 
A íntegra da pesquisa está no site www.cnt.org.br.
Despoluir FETCESP
No transporte de cargas no estado de São Paulo o Despoluir é 
administrado pela FETCESP em parceria com os 14 sindicatos 
do segmento. A coordenadora do Despoluir na Federação, Sandra 
Caravieri, explica que o atendimento é realizado através de cinco 
unidades alocadas nas cidades de São Paulo, na sede da FETCESP; 
no ABC, no Setrans; em Campinas, no Sindicamp; em São Jose 
do Rio Preto, no Setcarp e em Sorocaba, no Setcarso. “O projeto é 
gratuito para as empresas de transporte associadas aos sindicatos 
ligados a FETCESP podendo ser estendido para outras empresas 
parceiras”, esclarece Sandra. O veículo aprovado pelas avaliações 
recebe o Selo Despoluir com validade de no mínimo 90 dias e no 
máximo um ano. Dependendo do controle da transportadora.   
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A Associação Nacional de Transporte e Logística (NTC) reuniu 
mais de 250 empresários do setor em Florianópolis (SC), no 
último dia 6 de agosto. No encontro foi divulgada pesquisa 
do Departamento de Custos Operacionais, Estudos Técnicos 
e Econômicos da NTC&Logística (Decope) e levantadas 
demandas do setor. A pesquisa com respostas de mais de 350 
empresas transportadoras indica uma defasagem nos fretes de 
10,14%, quando se compara os preços praticados com os custos 
apurados pelo Decope.
O presidente da NTC, José Hélio Fernandes, aproveitou o lema 
de sua gestão e propôs uma fórmula para o momento atual do 
setor. “Se somarmos Atitude e Gestão, chegaremos à equação 
do Limite. Esse é o caminho para conhecer e entender até onde 
podemos ir. Claro que cada um tem um limite diferenciado, 
devido à estrutura e realidade em que atua, mas somente com 
a identificação dessas balizas será possível o equilíbrio do 
negócio”, orientou.
O vice-presidente da NTC, Urubatan Helou, fez algumas 
reflexões. “Estamos vivendo o pior dos mundos com a estagnação 
econômica, e o nosso setor é cruel, porque os insumos que nos 
afetam são, em sua grande maioria, oligopolizados, do petróleo 
ao caminhão. Assim, o único ponto que temos condições de 
modificar é a gestão da receita e o foco do tipo de carga. O Conet, 
por meio dos estudos do transporte, é um conclave para mostrar 
quais são as defasagens tributárias e o que vamos fazer em cada 
uma de nossas empresas. Nós não ditamos política comercial, 
mas temos a responsabilidade de identificar em que ponto estão 
os custos do nosso setor”, afirmou. 
Intersindical 
Para identificar os principais temas do empresariado a 
NTC&Logística, abriu espaço na reunião desse ano para 
apresentação de propostas das entidades, enviadas e selecionadas 
previamente para serem discutidas e submetidas ao plenário. 
Aquelas que foram aprovadas irão compor um documento 
balizador das futuras ações da NTC.
O presidente do Sindicato de São Paulo (Setcesp), Manoel Souza 
Lima Junior, propôs um estudo sobre as normas do Conselho 
Nacional de Seguros Privados e artigo 13 da Lei 11.442/07, que, 
atualmente, dão margem jurídica para que o embarcador assuma 
o Seguro de Respnsabilidade Civil do Transportador (RCTR-C) 

e, consequentemente, tem trazido dificuldades na gestão dos 
PGRs e recebimento do frete.
A criação de um Conselho Político formado por lideranças 
empresariais tendo como missão auxiliar a diretoria da NTC. 
entidade e empresariado foi avaliada. De acordo com a proposta 
o Conselho será responsável por identificar e analisar questões 
políticas que afetem direta ou indiretamente o TRC. O Conselho 
deverá ser  pautado sempre por princípios éticos para construir 
estratégias de atuação junto a orgãos públicos e privados.
Outra proposta é a criação da Comissão de Assuntos Trabalhistas 
na NTC e formada por representantes das assessorias e 
departamentos jurídicos de entidades e empresas de transportes 
filiadas. O objetivo é promover o estudo e debate das convenções 
coletivas de trabalho e também de toda a legislação e assuntos 
relevantes nas relações de trabalho no TRC, nos níveis 
informativo e estratégico. Na ocasião foram nomeados Roberto 
Mira Júnior, empresário, como coordenador da Comissão, 
Narciso Figueiroa Júnior, assessor jurídico da NTC, como 
vice-coordenador e Gildete Menezes, gerente do departamento 
jurídico da NTC, como secretária geral.
A criação da Consolidação Anual das Convenções Coletivas do 
Transporte de Cargas foi aprovada. O objetivo é desenvolver uma 
ferramenta capaz de subsidiar as entidades sindicais do setor e 
as próprias empresas com informações relevantes sobre o tema. 
Para isso, será necessário o desenvolvimento de um sistema de 
lançamento de dados e o levantamento de todos os instrumentos 
coletivos firmados entre sindicatos da categoria tendo como base 
os três últimos anos. Por meio desse sistema, será possível o 
acesso a relatórios por estado, região, salários e demais filtros, 
além de apresentação de percentuais acumulados de ano para ano 
e ferramenta de alerta para cláusulas incomuns e perigosas.
 A última proposta envolve a Comissão de Assuntos Tributários 
que será integrada por representantes das assessorias e 
departamentos jurídicos de entidades e empresas do setor filiadas 
à NTC. O grupo atuará com o objetivo de promover o estudo e 
debate da legislação tributária de forma informativa e estratégica. 
A Comissão terá como coordenador, Vander Francisco Costa, 
presidente da Federação de Minas Gerais (Fetcemg), e como 
secretário geral, Josemar Dalsochio, assessor técnico da NTC. 
Com informações da NTC&Logística.

CONET

Empresários de transportes analisam mercado

Reunião em Florianopólis analisa mercado e defasagem do frete

D
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Já é certo que o ano de 2015 terminará com a evolução do PIB 
brasileiro no vermelho: algo em torno de -2,0% - a maior queda 
desde 1990, quando a economia encolheu 4,3%. A esperança de que 
2016 traria o ano do início da recuperação já é questionada pela 
maioria dos especialistas de mercado: agora, a previsão é de que a 
recessão deve se prolongar para 2016.
A pesquisa feita pelo Departamento de Custos Operacionais e 
Pesquisas Econômicas - DECOPE da NTC, com respostas de mais 
de 350 empresas transportadoras, remete, como não poderia ser 
diferente, a situação econômica atual. E, indica uma defasagem nos 
fretes de 10,14%, quando se compara os preços praticados com os 
custos apurados pelo DECOPE. Este valor decorre, principalmente, 
da pouca disposição de mercado em reajustar o frete este ano, das 
defasagens acumuladas ao longo dos últimos anos e da inflação dos 
insumos, estes últimos, segundo o INCT- Índice Nacional de Custos 
de Transporte da NTC que atingiu 9,56% no acumulado dos últimos 
12 meses.
É fato que o setor vem enfrentando e deve continuar a enfrentar dias 
difíceis, sendo de suma importância, neste momento, que se leve a 
sério o slogan adotado pela NTC na gestão atual do seu presidente 
José Hélio: “Atitude e Gestão”. São duas ações que deverão resultar 
na sobrevivência ou falência das empresas que atuam neste setor.
Atitude de rever suas posições de mercado, tendo a coragem de, 
por exemplo, dispensar clientes deficitários. Avaliar se, não é o 
momento de recuar, reorganizar as “tropas”, se fortalecer, para, 
em seguida, avançar de forma efetiva e consistente. Aproximar-se 
mais dos bons clientes e dos seus concorrentes, com o objetivo de 
unir forças para encarar os desafios desta crise. Enfim, deve-se sair 
da “zona de conforto” e não ceder à tentação de se fazer o mais 
fácil e baixar o valor do frete - uma ação perigosíssima que leva a 
resultados desastrosos.
Pelo lado da gestão, esta deve enfrentar, de forma persistente, a 
pressão do aumento dos custos da empresa. Sob este aspecto, a 
recessão traz mais um componente para aumentar esta pressão, à 
medida que diminui o volume de carga transportada, que aliada à 
impossibilidade de redução dos custos fixos na mesma proporção, 
provoca aumento significativo da participação desses custos 
nas unidades transportadas, encarecendo ainda mais o serviço 
de transporte.
É preciso ter em mente a química que a junção desses dois termos 
representa, seu resultado é um terceiro termo, que resume tudo: 
“limite”. Explica-se: é também uma questão de atitude buscar 
uma gestão bem calibrada, com indicadores claros e objetivos 
bem traçados.  Isso leva o empresário o conhecer claramente os 
seus custos, as características operacionais e administrativas da 
empresa e, consequentemente, os seus limites; ou seja, até onde se 
pode ir em termos de concessões ao clientes sem comprometer a 
saúde financeira e a própria sobrevivência da empresa. A decisão de 
transpor ou não esse limite é responsabilidade solitária e inalienável 
do empresário, tentar terceirizá-la não é mais que um exercício de 
auto-ilusão com consequências danosas e perfeitamente previsíveis.

Cabe mais alguns alertas: como se não bastasse, o setor deve ficar 
atento aos aumentos de custos que devem continuar a ocorrer neste 
e no próximo ano, com o provável aumento de 50% da contribuição 
das empresas para o INSS, com novos reajustes de combustível, 
pneus, peças, serviços, energia elétrica, água, entre outros. Os 
prazos de recebimento de frete são outra questão que deve ser 
enfrentada. O custo do capital no Brasil não para de subir, portanto, 
prazos existentes de 60, 90 e, em alguns casos de 120 dias, sem 
contrapartida financeira, devem ser motivo de preocupação, e não 
devem ser aceitos pelo transportador. 
A forma mais eficiente, senão a única, para responder a esta 
situação é trabalhar na diminuição dos custos e no aumento da 
produtividade. Assim, a competência do dirigente em implementar 
ações nesta direção será fundamental para que a empresa passe por 
este momento de forma menos conturbada. 
Com relação à receita, é importante que os empresários do setor 
não esqueçam que ela é fundamental para a empresa, mas não é 
tudo. Que se ela contribui com valores positivos, há de se lembrar 
que há os custos participando do resultado com valores negativos. 
Além disso, deve-se levar em consideração que o preço tem papel 
preponderante na composição da receita, mas também, neste caso, 
não está sozinho e que tem como parceiro o volume de carga 
transportada. É do equilíbrio destes três componentes, preço, 
volume e custo, alcançado através da prática de uma gestão eficaz, 
que se obtém um resultado positivo. 
Verifica-se, também, que muitos transportadores não cobram 
adequadamente dos seus clientes os custos e serviços adicionais, 
não contemplados no frete padrão, tais como: o elevado tempo de 
espera para realizar a carga e a descarga (TDE), os custos adicionais 
causados pelas restrições a circulação de caminhões (TRT), os 
serviços de paletização, a guarda/permanência de mercadorias, o 
uso de escoltas e planos de gerenciamento de risco customizados, o 
emprego de veículos dedicados, dentre outros. Atitude que por si só, 
já ajudaria a melhorar, consideravelmente, o resultado econômico 
da empresa.
Em resumo, pode-se afirmar que sobreviverão a este momento as 
empresas que possuírem gestores que tenham atitudes corajosas 
para fazer o que é necessário e, não o mais fácil. Os que enxergam 
na gestão dos custos e não na diminuição dos fretes a saída para 
enfrentar a crise. Ou é isto, ou no próximo CONET este comunicado 
trará uma defasagem ainda maior.
Frente ao esse quadro econômico e ao resultado da pesquisa ora 
apresentado, o Conselho Nacional de Estudos em Transporte, 
Custos, Tarifas e Mercado (CONET), reunido da cidade de 
Florianópolis, Santa Catarina, dia 06 de agosto de 2015 deliberou 
aprovar e recomendar às empresas de transporte rodoviário de 
cargas que considerem doravante, em suas práticas de mercado as 
reflexões medidas e comportamento propostos neste documento.
Florianópolis, 6 de agosto de 2015
José Hélio Fernandes, presidente da Associação Nacional de 
Transporte de Carga e Logística (NTC&Logistica)

Comunicado

Estudo do Decope indica defasagem de 10,14% nos fretes
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Projetos Culturais

A FETCESP está distribuindo o livro Transportando a Cultura 
editada com o patrocínio da Scania e realização da Bellini 
Cultural e Federação Paulista. 
O livro de arte abrange a história do transporte rodoviário de 
cargas no Estado de São Paulo, destaca as regiões paulistas que 
tiveram seus aspectos artístico-culturais, sociais, comportamentais 
e econômicos diretamente influenciados pela evolução deste 
modal de transporte. Mostra que ao transportar as riquezas ao 
mesmo tempo leva sonhos e desenvolvimento econômico para 

qualquer localidade. 
A edição de luxo busca cultivar a preservação do patrimônio 
cultural brasileiro, e retratar em paralelo a evolução do transporte 
de cargas à trajetória de sucesso da FETCESP até os dias de hoje. 
Entidade sindical com gestão profissionalizada, atuante sempre 
na busca do aperfeiçoamento constante, no presente e futuro. 
O livro foi idealizado para marcar o aniversário de 25 anos 
da FETCESP, comemorado em 2014. A obra começou a ser 
produzida no ano passado e finalizada no início deste ano.

O Museu Brasileiro do Transporte é um empreendimento 
grandioso e de metas ousadas. Orçado em R$ 120 milhões 
para que possa ser construído e assumir um importante papel 
como equipamento cultural para o País, a busca por recursos 
tem sido pauta prioritária para a FuMTran (Fundação Memória 
do Transporte).
Liderado pela empresária Elza Lucia Panzan, presidente da 
FuMTran, o projeto conquistou em 2013 a aprovação para 
captar recursos por meio da Lei Rouanet, no Ministério da 
Cultura, permitindo a doação de recursos com descontos no IR 
até o limite de 6% para pessoa física e 4% para pessoa jurídica.
Mais recentemente, em junho deste ano, o projeto também 
obteve aprovação para captar por meio dos incentivos do ProAC 
ICMS. As empresas patrocinadoras, agora, poderão destinar 

valores via renúncia fiscal no ICMS. 
Um projeto diferenciado
Único em sua concepção, o Museu Brasileiro do Transporte 
reunirá todos os modais: rodoviário, aeroviário, ferroviário e 
aquaviário, retratando a importância do transporte no cenário 
nacional. O Museu será construído em terreno próprio, com 
quase 19 mil metros quadrados, às margens da rodovia Dom 
Pedro I - km 143, na cidade de Campinas (SP), próximo a 
importantes rodovias da malha viária do Estado de São Paulo.
No site do Museu Brasileiro do Transporte (mbt.org.br) é 
possível visualizar mais detalhes do projeto, empresas que já 
estão patrocinando e informações sobre o conceito museológico e 
arquitetônico do empreendimento, além de todas as informações 
sobre as diferentes  cotas de patrocínio e contrapartidas. 

Livro Transportando a Cultura resgata história do TRC

Museu Brasileiro do Transporte concentra esforço na captação de recursos

Projeto do Museu Brasileiro do Transporte recebe incentivos da Lei Rouneat e do ProAc ICMS

D
ivulgação



AGOSTO/2015

FETCESP EM DESTAQUE

9

Empresas

Braspress
A Braspress oferece ao mercado dois novos produtos. A Aeropress 
Personnalité é uma operação entre São Paulo/Rio de Janeiro/São 
Paulo interligando os principais shoppings-centers de ambas as 
cidades, especialmente para atender o crescente mercado de luxo. 
Além de rapidez a empresa promete grande esquema de segurança. 
O serviço será feito em até 14 horas desde a coleta e entrega do 
produto. A outra operação é a Braspress Inter Nordeste, feita 
através de 18 filiais com operações de transbordo em três grandes 
HUBs nas cidades Feira de Santana (BA), Recife (PE) e Fortaleza 
(CE). Para os dois produtos a Braspress investe, inicialmente, de 2 
milhões de reais, contrata 380 funcionários, além de colaboradores 
terceirizados. Segundo o diretor presidente da Braspress, 
Urubatan Helou, os novos produtos deverão responder por mais 
8% da receita da Companhia, e abrirá perspectivas, notadamente,  
no Aeropress Personnalité para expansão à outras capitais, como 
Belo Horizonte  (MG) e Curitiba (PR), entre outras.

Jamef 
A Jamef traz mais uma novidade em seu sistema de comércio 
eletrônico. Com a nova tecnologia, será possível ter informações 
mais precisas em relação aos dados da entrega, evoluindo e 
aprimorando o nível de integração entre o mercado consumidor 
crescente, os e-commerces e a Jamef. A empresa destaca que a 
nova tecnologia SOAP (Simple Object Access Protocol) no 
sistema é mais segura, inclusive sendo utilizada como padrão 
pelo Governo Federal para todas as integrações e geração dos 
documentos fiscais eletrônicos como NFe, CTe, MDFe, etc. Outras 
mudanças importantes foram a inclusão do prazo de entrega e o 
CEP como informação direta dentro do site dos clientes. “Com a 
reestruturação, atendemos uma solicitação antiga e adicionamos 
o retorno do prazo de entrega para os sites dos nossos clientes 
também conseguirem consumir serviço”, explica André Luiz 
pereira David Costa, gerente de TI da Jamef.

Localfrio 
Os números consolidados das unidades de transportes da Localfrio 
do primeiro semestre de 2015 apontam um crescimento de 
25,28% em relação ao mesmo período do ano passado. Também 
registraram crescimento no número de viagens, com 17.103 
viagens na primeira metade do ano contra 11.184, em 2014, 
representando um aumento de 52,92%. Com estes resultados, a 
empresa confirmou a efetividade dos investimentos realizados 
nas frotas de caminhões. A busca por novos nichos de mercado 
antes não tão explorados, em especial os setores químico e 
petroquímico, foi um dos fatores responsáveis pelo crescimento. 
Só na região Sudeste, por exemplo, a movimentação deste tipo de 
cargas realizada pela Localfrio aumentou em 60%. Já no Nordeste, 
representada pela unidade de Suape, que possui parceria com o 
complexo petroquímico da região, o crescimento foi de 50%. 
Atualmente, 40% da frota de caminhões são dedicadas aos setores 
químico e petroquímico, número que, segundo o gerente nacional 

de transportes da Localfrio, Jean Lyra, tende a crescer em pouco 
tempo. “O Brasil ocupa lugar de destaque no ranking das indústrias 
químicas, proporcionando o crescimento e a abertura de novos 
negócios, o que abre espaço para que possamos nos diferenciar 
nos serviços ofertados”, explica Lyra. Além das regiões Sudeste e 
Nordeste, a empresa está finalizando a expansão de uma parceria 
para iniciar atendimento no Sul do país.

DHL 
Há mais de trinta anos no ramo de logística automobilística com 
parceiros como Formula 1 e Andretti Autosport, a DHL firma uma 
parceria de três anos com o principal campeonato de motocicleta 
do mundo, o MotoGP™.  A companhia irá fornecer todo apoio e 
suporte logístico internacional para o MotoGP ™ e também para 
os campeonatos Moto2 ™ e Moto3 ™. A temporada 2015 do 
MotoGP™ prevê a realização de 18 corridas em 14 países. Para 
que isso ocorra, a DHL irá transportar 80 motocicletas e mais de 
350 toneladas de equipamentos que irão percorrer mais de 90.000 
km em apenas nove meses. 

Panalpina 
A Panalpina manteve a lucratividade estável no primeiro semestre 
de 2015. Embora o lucro bruto do grupo tenha reduzido 5% 
(ajustado a taxas de moeda constantes: +2%) para CHF 736,1 
milhões, o EBIT e o lucro consolidado permaneceram estáveis, 
atingindo CHF 60,4 milhões (+0,4%; ajustado: +7%) e CHF 
45,3 milhões (+3%; ajustado: +10%), respectivamente. A área 
de Logística relatou um EBIT positivo de CHF 1,5 milhão no 
semestre. “Tivemos sucesso em manter a lucratividade estável 
nos primeiros seis meses do ano, apesar de um mercado lento em 
frete aéreo e marítimo. Estamos fazendo um trabalho cada vez 
melhor no controle de nossos custos. Com o ajuste da moeda, a 
lucratividade foi maior do que no ano passado”, diz o CEO da 
Panalpina, Peter Ulber. O lucro bruto de Logística do Grupo caiu 
7% para CHF 205,2 milhões no primeiro semestre (primeira 
metade de 2014: CHF 220,6 milhões) como resultado do ajuste de 
moeda e o baixo desempenho de alguns sites.

TNT Mercúrio 
A unidade de negócios de transporte internacional da TNT Brasil 
começou, em julho, a operação do serviço LTL para entregas no 
Paraguai. A modalidade, também disponível para a Argentina, 
Uruguai e Chile, permite consolidar múltiplas cargas, de diferentes 
clientes, em um único transporte. As cargas consolidadas 
representam 60% dos volumes para o exterior no transporte 
rodoviário Internacional da empresa. Nos 40% restantes, a TNT 
atua como FTL, com cargas completas, também conhecidas como 
carga lotação (um CRT por veículo), abrangendo Argentina, 
Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia e Peru. Segundo Murilo Silva, 
diretor da TNT Express, a inserção do Paraguai foi estratégica e 
considera o pleno crescimento das relações do país com o Brasil, 
onde a transportadora já atua com cargas FTL.
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Sest Senat Vila Jaguara

FETCESP EM DESTAQUE

Com sucesso a Unidade Vila Jaguara realizou o 1º Sarau Sest 
Senat, no último dia 20 de junho. Um sarau é um evento cultural 
ou musical realizado geralmente em um espaço onde as pessoas 
se encontram para se expressar ou se manifestar artisticamente. 
A organização da atividade é do ator e instrutor de teatro Paulo 
Moraes e da escritora, poeta e ativista cultural, Silvana Gonçalves 

Luiz. No lançamento foram feitas declamações de poemas, 
apresentados vídeos ilustrativos, coral Sest Senat, violista e 
várias interpretações de canções. As inscrições para o 2º Sarau, 
programado para setembro, são gratuitas e podem ser feitas pelos 
e-mails paulomoraes@sestsenat.org.br e luz@sestsenat.org.br ou 
telefones (11) 3623-1308 /1309 /1304. 

A Unidade de Vila Jaguara, com objetivo de qualificar e 
requalificar funcionários das empresas do transporte na 
análise e interpretação dos registros realizados pelo tacógrafo 
promoveu treinamento no último dia 8 de agosto. Os 
participantes receberam várias informações sobre conceito; 
o que é o tacógrafo; Legislação brasileira e internacional; 
Modelos e discos diagramas; Colocação e manuseio dos 
discos diagrama; Interpretação dos registros; Identificação 
de falhas, defeitos e violações; Analise de acidente; Controle 

sobre desempenho do veículo e modo de condução; Peças 
e equipamentos necessários para instalação e aferição de 
tacógrafos; Plano de selagem do Inmetro; Certificado de 
verificação metrológica (Resolução CONTRAN 406/12); Uso 
do disco diagrama no controle do tempo ao volante (Resolução 
Contran 405/12).  O treinamento foi realizado em parceria 
com a empresa fabricante dos aparelhos, a VDO.  Em razão da 
grande procura de vagas neste treinamento a unidade realizará 
novas turmas nos próximos meses.

De 20 de junho a 25 de julho, a Unidade Vila Jaguara realizou a 4ª 
Mostra de Teatro Amador Sest Senat, com participação de mais de 
700 pessoas que elogiarem o conteúdo das peças e desempenho dos 
alunos.  O sucesso da iniciativa deve-se a liberdade de expressão 
concedida pela diretora da Unidade, Francisca Oliveira Biagioni, 
e pela coordenadora social, Maria da Luz Ribeiro dos Santos, ao 
instrutor de Teatro Paulo Moraes, que pode trabalha de forma criativa. 
Como resultado desta liberdade, nas quatro turmas foram abordados 
temas como drogas, conflitos familiares, preconceito, abandono e 
ganância de forma lúdica usando os gêneros teatrais, como a comédia, 
a tragédia, o drama e elementos circenses. Nesta 4ª Mostra foram 24 
horas de atividades, divididas em sete dias de apresentações artísticas, 
com sete espetáculos, totalizando 12 apresentações e 66 artistas. 
Premiação - Pela primeira vez, desde a criação da Mostra de Teatro 
Amador, a Unidade Vila Jaguara premiou os melhores atores para 

valorizar o esforço deles e incentivar a competitividade saudável 
e busca por melhorias, trabalhando o saber ganhar e perder. As 
homenagens realizadas em 1 de agosto foram as seguintes:
• Espetáculo: Chica da Silva; 
• Ator: Vitor Ferreira Sampaio;
• Atriz: Valeria Ribeiro Bomfim;
• Figurino: Yasmim do Carmo Lima;
• Cenário: O Bar do Morto;
• Ator Mirim: Rhamon Fellipy; 
• Atriz Mirim: Isabelle Sami;  
• Ator Coadjuvante: Lucas Moura; 
• Atriz Coadjuvante: Carolina Carvalho da Silva;
• Ator(a) que mais evoluiu: Letícia Weber;
• Mais dedicado(a): Juliana Cassimiro; 
• Mais incentivador(a): Dioneia Webber.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE CARGAS 
INDIVISÍVEIS (50H): dias 8, 9, 10, 11 e 14/9.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE 
ESCOLARES (50H): dias 22, 23, 24, 25, 29 e 30/09.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS - MOPP (50H): dias 22, 23, 24, 25, 29 e 30/09.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS 
(50H):  dias 8, 9, 10, 11, 15 e 16/9.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA 
(50): dias 1, 2, 6, 7, 8 e 9/10.

RECICLAGEM DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE PRODUTOS 

PERIGOSOS – MOPP (16H): dias 10 e 11/9.

RECICLAGEM DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTE 
DE PASSAGEIROS (16H): dias 8, 9, 10 e 11/9.

CONDUÇÃO SEGURA E ECONÔMICA - PRÁTICA EM CARRETA 
(20H): a combinar.

CAPACITAÇÃO TÁXI (32): dias 15, 16, 17 e 18/09.

FORMAÇÃO PARA OPERADOR DE EMPILHADEIRA (24H): dias 2, 
3 e 4/9.

ATENDE (8H): dia 26/9.

TACÓGRAFO (8H): 26/11.

Unidade realiza primeira edição de Sarau

Curso sobre tacógrafo atualiza trabalhadores

4ª Mostra de Teatro Amador na Vila Jaguara
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Informações e inscrições: telefones (11) 3623-1300 /1313 e 1316

Participe do Programa
Ambiental do Transporte

Serviços

Unidades móveis:
FETCESP - São Paulo - Telefone: (11) 2632-1022
SETRANS -  ABCD - Telefone: (11) 4330-4800
SINDICAMP - Campinas - Telefone: (19) 3781-6200
SETCARP - São José do Rio Preto - Telefone:(17) 3232-1488
SETCARSO - Sorocaba - Telefone: (15) 3234-3430

Controle da emissão de poluentes da frota 
de veículos das empresas de transporte 

rodoviário de cargas

 Aferição veicular com o aparelho opacímetro

Selo Despoluir para os veículos aprovados 

Visita na empresa com hora marcada
Reconhecido para o Sistema de Avaliação de 

Segurança, Saúde, Meio Ambiente
e Qualidade (Sassmaq)

Coordenação Nacional
CNT (Confederação Nacional do Transporte) 

SEST SENAT

Despoluir no TRC em São Paulo
Coordenação: FETCESP



Participe do Programa
Ambiental do Transporte

Serviços

Unidades móveis:
FETCESP - São Paulo - Telefone: (11) 2632-1022
SETRANS -  ABCD - Telefone: (11) 4330-4800
SINDICAMP - Campinas - Telefone: (19) 3781-6200
SETCARP - São José do Rio Preto - Telefone:(17) 3232-1488
SETCARSO - Sorocaba - Telefone: (15) 3234-3430

Controle da emissão de poluentes da frota 
de veículos das empresas de transporte 

rodoviário de cargas

 Aferição veicular com o aparelho opacímetro

Selo Despoluir para os veículos aprovados 

Visita na empresa com hora marcada
Reconhecido para o Sistema de Avaliação de 

Segurança, Saúde, Meio Ambiente
e Qualidade (Sassmaq)

Coordenação Nacional
CNT (Confederação Nacional do Transporte) 

SEST SENAT

Despoluir no TRC em São Paulo
Coordenação: FETCESP



Precisa contratar Caminhoneiros ‘terceiros’ para sua operação?
Localize no mapa e contrate “online” caminhoneiros autônomos pelo TruckPad

VEJA COMO É FÁCIL:
Adicione suas Cargas
Entre no site www.TruckPad.com.br, faça
seu cadastro e adicione sua carga.
Acesse imediatamente os caminhoneiros 
mais próximos do ponto de embarque

Encontre caminhoneiros
Encontre no mapa caminhoneiros disponíveis e 
saiba quais motoristas podem fazer o 
transporte para você

Faça contato direto com os caminhoneiros
Entre em contato direto com os caminhoneiros 
por telefone ou por mensagem, ainda acesse 
a ficha cadastral do motorista

Gerencie seus fretes
Gerencie seus envios em um único lugar e 
aumente sua produtividade operacional

Acompanhe a viagem
Visualize a posição do motorista contratado 
ao longo da rota até a entrega final da 
mercadoria, no destino

Acesse os melhores caminhoneiros 
autônomos com o TruckPad !
Você pode monitorar e acompanhar 
seus motoristas Favoritos

www.TruckPad.com.br/fet

Para saber mais, fale com a gente

contato@truckpad.com.br WhatsApp
(11) 99891-1122 facebook.com/TruckPad

AGILIDADE E RAPIDEZ SEGURANÇA COMPARTILHAMENTO 
DE LOCALIZAÇÃO

ECONOMIA

O Aplicativo que Conecta o Caminhoneiro à Carga

MAIS DE150.000Caminhoneirosjá usam nossoaplicativo, todosos dias!


