
Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo | Ano XIV | Nº149 | Abril de 2011

FETCESPem destaque

Conheça as atividades das  
Unidades Parque Novo Mundo 
e Vila Jaguara
Páginas 4 e 10

Universidade Corporativa do Setcesp 
forma primeira turma
Página 8

SEST SENAT:Sindicatos:

Francisco Pelucio, presidente do Setcesp; governador Geraldo Alckmin; Flávio Benatti, presidente da 
FETCESP; Antonio Luiz Leite, diretor da FETCESP, e Marco Aurélio Ribeiro, assessor jurídico da FETCESP

Audiência:
Governador Alckmin recebe representantes da FETCESP
Página 5



2  

Santos - SINDISAN

São Caetano do Sul - SETRANS/ABC

São Paulo - SETCESP SECRESP 

Sorocaba - SETCARSO

São José dos Campos - SINDIVAPA

Campinas - SINDICAMP

Piracicaba - SINDETRAP

Bauru - SINDBRU

Araraquara - SETCAR

Porto Ferreira - SINDECAR

Birigui - SETCATA

Presidente Prudente - SETCAPP

São José do Rio Preto - SETCARP

Ribeirão Preto - SINDETRANS

Unidos para o desenvolvimento 
do Estado de São Paulo e do Brasil
Na estrada do crescimento, a FETCESP une os 15 Sindicatos 

das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas do 

Estado de São Paulo em busca do desenvolvimento 

econômico regional, estadual e nacional.

www.fetcesp.com.br
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Há tempos o setor empresarial se preocupa 
com as condições dos caminhoneiros nas 
rodovias. A necessidade de uma regulamen-
tação do tempo de direção tem sido bastante 
debatida em vários fóruns. Defendemos que 
esse tema seja tratado como legislação de 
trânsito e assim envolver todos os motoristas 
profissionais, funcionários das empresas e 
transportadores autônomos, inclusive àqueles 
do transporte internacional. Isso não ocorrerá 
se tiver um tratamento de jornada de trabalho. 
Temos alertado os parlamentares, que anal-
isam os projetos de lei que tratam do assunto, 
como o Estatuto do Motorista.
A preocupação das entidades sindicais tam-
bém se volta a outras situações enfrentadas 
por nossos caminhoneiros e que também en-
volvem a segurança e qualidade de vida deles 
e de seus familiares. São temas recorrentes 
que buscamos enfrentar e debater. E conta-
mos com o Sest Senat que desenvolve ações 
contínuas, além das atividades de desenvolvi-
mento profissional. As ações voltadas à saúde 
do trabalhador em transporte são prioritárias 
para o Sest Senat. No ano passado, foram  
realizados 275.743 atendimentos na área 
médica e 806.283 na área odontológica.  

Ainda no ano passado passou a oferecer  
atendimentos em fisioterapia e psicologia. Os 
tratamentos psicológicos auxiliam os motoris-
tas a enfrentar as longas jornadas de trabalho, 
a exposição a riscos, as privações do sono e a 
distância da família. 
Na busca pela conscientização dos males do 
consumo de álcool e drogas o Sest Senat de-
senvolve palestras. Os Comandos de Saúde 
nas Estradas, realizados em parceria com  
a Polícia Rodoviária Federal chama a aten-
ção dos caminhoneiros para suas condi- 
ções físicas. 
As entidades reconhecem que a prostituição 
infantil é um problema recorrente no país e 
que viola o direito de crianças e adolescentes. 
Por isso, desde 2004, o Sest Senat promove 
o Programa de Enfrentamento à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes. Nestes 
sete anos, diversas ações foram realizadas.  
Em 2009, a campanha contou com a participa-
ção dos próprios caminhoneiros. Foram iden-
tificados e treinados 124 motoristas que pas-
saram a atuar de forma voluntária no combate à 
exploração sexual. Em um ano, foram aborda-
das 32 mil pessoas. Em 2010, o programa teve  
o apoio dos frentistas de pontos de serviços.  

Ao todo, 204 mil caminhoneiros receberam  
a cartilha com orientações sobre o tema.
Apesar destas ações, entendemos que ainda 
há muito por fazer e por isso o nosso trabalho 
continua.

Flávio Benatti 
Presidente da FETCESP e do Conselho  
Regional São Paulo do Sest Senat

SETRANS/ABC - Sindicato das  Empresas de Transportes de Cargas do ABC. Av. Conde Francisco Matarazzo, 838 –Bairro Fundação 
– São Caetano do Sul/SP. CEP 09520-110 - Tel.(11) 4330-4800. Presidente em exercício: Tiojium Metolina. SETCATA - Sindicato das 
Empresas de Transporte de Carga de Araçatuba e Região. Rua Ribeiro de Barros, 339. CEP: 16200-000 - Birigui/SP.  Tel.: (18) 3641-
1546/1548. Fax: (18) 3641-1546. Presidente: Sérgio Rubens Figueroa Belmonte. SETCAR - Sindicato  das  Empresas de Transporte de 
Cargas de Araraquara e Região. Rua Padre Duarte, 151 - Sala 143 - Jardim Nova América. CEP: 14800-360 - Araraquara/SP. Telefax: 
(16) 3336-3595. Presidente:  Renato Sarti Magnani. SINDBRU - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Bauru. Av. Na-
ções 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. Prsidente: Carlos 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: An-
tonio 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: Wilson Piccolo Soares. SETCARP  - Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio Preto. Rua Cel. Spinola de Castro, 3360. CEP:15015-500  São José do 
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O SEST SENAT Parque Novo Mundo implanta o curso de Operador de Guindauto, de 16 horas, com informações e requisitos 
exigidos pela legislação atual. O conteúdo do curso são os seguintes: Características dos guindautos e seus principais usos; 
Tipos de guindautos; Componentes básicos dos guindastes e guindautos; Características da atividade: Operador de guindauto; 
Estudo de Rigging; Planejando e movimentando a carga com o guindauto; Conceitos operacionais dos guindastes e guindau-
tos; Aspectos operacionais dos guindastes e guindautos; Segurança e sinalização para operação dos guindautos; Conversão 
de unidades. A primeira turma do curso está programada para os dias 21 e 22 de maio, das 8h às 17h. Mais informações e 
inscrições: telefone (11) 2207-8840 ramal 812 com Francisca; email: cursosnovomundo@sestsenat.org.br .

A educação a distância representa hoje 
uma importante alternativa para a quali-
ficação profissional. Por isso, o SEST 
SENAT oferece os cursos online para 
a qualificação dos trabalhadores, com 
oportunidades àqueles com dificuldades 
de acompanhar uma formação presen-
cial. Alguns cursos são gratuitos, como 
Transporte para Todos; Atendimento 
Eficaz; Enfrentamento à Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes; 
Noções de Meio Ambiente. Agora,  
a Unidade Parque Novo Mundo, com o 
objetivo de aumentar o acesso dos traba-
lhadores em transporte a esta modalida-
de de treinamento, disponibiliza computa-
dor e Internet de sua sala de informática. 
Mais informações: telefone (11) 2207-
8840 ramal 810 com Sérgio; e-mail  
cursosnovomundo@sestsenat.org.br .

A especialidade de Psicologia Clínica do SEST SENAT Parque Novo Mundo atua com prioridade na prevenção e tratamen-
to dos usuários de álcool, drogas e de outras substâncias químicas. A oferta deste serviço busca atender, especialmente, 
os caminhoneiros e familiares, uma vez que, segundo pesquisa do Ministério Público do Trabalho, cresce o consumo de 
drogas e estimulantes na categoria. Ainda, segundo a pesquisa, são vários os motivos que levam o motorista a fazer o uso 
dos rebites – drogas derivadas de anfetaminas que estimulam o sistema nervoso central. Normalmente, são ingeridos com 
bebidas alcoólicas para potencializar seu efeito. O atendimento psicológico é realizado na Unidade de segunda a quinta-feiras 
das 8h às 13h. Mais informações e marcação de consulta: telefone. (11) 2207-8840, com Douglas ou Ana ou Fernando. 

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Unidade lança curso de operador de guindauto

Sala de informática para cursos online

Atendimento psicológico: tratamento aos usuários de drogas

• Responsável Técnico de Empresa 
de Transporte de Carga – ETC (125h): 
Consultar.
• Qualidade no Atendimento ao Cliente 
(16h): Dias 6 e 7/5 (sexta-feira e sábado), 
das 8h às 17h.
• Olho Vivo na Estrada – Abiquim (6h): Dia 
7/5 (sábado), das 8h às 14h30.
• Operador de Empilhadeira (24h): Dias 
7, 14 e 15/5 (sábados e domingo), das 8h 
às 17h; de 3 a 6/5 (terça a sexta-feiras), 
das 8h às 17h.
• Transportador Autônomo de Carga –TAC 
(84h): Dias 7, 9 a 17/5, das 8h às 18h.
• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Táxi (32h): 
De 10 a 13/5 (terça a sexta-feira), das 8h 
às 17h;  de 14 a 22/5 (sábados e domin-
gos), das 8h às 17h; de 24 a 27/5 (terça a 
sexta-feiras), das 8h às 17h.
• Reciclagem Operador de Empilhadeira 

(12h): de 17 a 19/5 (terça a quinta-feiras), 
das 8h às 12h; de 30/5 a 1/6 (segunda a 
quarta-feiras), das 13 às 17h.
• Curso para Condutores e Auxiliares no 
Transporte Escolar de Crianças Deficientes 
e Mobilidade Reduzida (16h): Dias 21 e 
22/5 (sábado e domingo), das 8h às 17h.
• Operador de Guindauto (16h): Dias 21 e 
22/5 (sábado e domingo), das 8h às 17h.
Arrumação de Cargas (16h): Dias 22 e 29/5 
(domingos), das 8h às 17h.

Cursos especializados para motoristas
• Transporte de Produtos Perigosos –Mopp 
(50h): De 14 a 29/5 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30 (matrícula até 09/5); de 
23 a 30/5 (segunda a sexta-feiras), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 16/5).
• Transporte Coletivo de Passageiros (50h): 
De 14 a 29/5 (sábado e domingo), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 09/5); de 16 a 23/5 

(segunda a sexta-feiras), das 8h às 17h30 
(matrícula até 09/5/2011). 
• Transporte de Escolares (50h): De 14 
a 29/5 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 09/5).
• Transporte de Emergência (50h): De 14 
a 29/5 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 09/5).
• Atualização Escolar (16h): Dias 28 e 29/5 
(sábados e domingos), das 8h às 16h20 
(matrícula até 23/5).
• Atualização Coletivo (16h): Dias 28 e 
29/5 (sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 23/5);
• Atualização Mopp (16h): Dias 28 e 29/5 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20
(matrícula até 23/5).

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

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | MAIO DE 2011

Sala de informática da Unidade
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Aumentar o prazo de recolhimento 
do ICMS no TRC, revisão dos con-
tratos de concessão das rodovias 
paulistas e construção de terminais 
de cargas foram alguns dos assuntos 
abordados na audiência de represen-
tantes da FETCESP com o governa-
dor do Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, no último dia 30 de março. 
O encontro foi muito importante para 
o transporte rodoviário de cargas, ava-
lia Benatti. “O governador Alckmin, 
não apenas se mostrou receptivo as 
demandas da FETCESP, como tam-
bém conhecedor dos temas tratados”,  
observou Benatti.
Além de Benatti, participaram da  
reunião o presidente do Sindicato das 
Empresas de Transportes de Carga 
de São Paulo e Região (Setcesp), 
Francisco Pelucio, o diretor da 
FETCESP, Antonio Luiz Leite, e os 
assessores Marcos Aurélio Ribeiro  
( jurídico) e Fátima Contardi 
(comunicação).

Temas tratados
Na reunião com os empresários do 
TRC, o governador Alckmin revelou 
que a Procuradoria Geral do Estado de 
São Paulo está avaliando a prorrogação 

dos contratos de concessão das rodo-
vias paulistas ocorrida em 2006. Ao in-
formar dos estudos para mudar o inde-
xador das tarifas do pedágio ressaltou 
que o objetivo é beneficiar os usuários  
das rodovias.
Alguns projetos para a malha viária 
paulista também foram comentados 
por Alckmin. Para a Rodovia dos 
Tamoios esclareceu que está em estu-
do a formação de uma Parceria Público 
Privado (PPPs), em um projeto amplo 
até o Porto de São Sebastião. 
Agora, para a construção do Rodoanel 
Trecho Norte, o governo do Estado 
contará com recurso do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), 
já acertado com a presidente Dilma 
Roussef, informou.
O governador ainda falou da criação 
do Grupo de Estudos sobre Sistemas 
Automáticos de Arrecadação (Gesa) 
dos pedágios visando sua moderniza-
ção, redução de custos aos usuários e 
aumento da capacidade de vazão dos 
veículos, entre outros itens. Segundo a 
Resolução SLT-1, publicada no Diário 
Oficial do Estado do último dia 31 
de março, o grupo terá 90 dias para 
propor medidas.
A solicitação da FETCESP para dilatar 

o prazo de recolhimento do ICMS das 
empresas de transporte rodoviário de 
carga que atualmente é o terceiro dia 
útil, será analisada juntamente com 
a Secretaria da Fazenda, garantiu  
o Alckmin. 
O presidente da FETCESP, Flávio 
Benatti, explicou a difícil tarefa do setor 
em encurtar os prazos contratuais para 
o recebimento do frete, alterar seus 
procedimentos de apuração e pagar 
o ICMS no terceiro dia útil. “Por isso 
solicitamos a dilatação do prazo de 
recolhimento para o vigésimo quinto 
dia do mês subseqüente ao período 
de apuração”, disse Flávio Benatti. 
Ficou acertado que a construção de 
terminais de cargas no entorno do 
Rodoanel, bem como as propostas da 
FETCESP sobre concessões rodoviá-
rios serão tratadas diretamente com o 
secretário de Logística e Transportes, 
Saulo de Castro Abreu Filho. 
Os empresários ainda falaram do au-
mento de roubo de cavalos mecânicos 
nas Marginais Tietê e Pinheiros, na 
cidade de São Paulo. Neste caso o go-
vernador pediu de imediato ao secre-
tário da Segurança Pública, Antonio 
Ferreira Pinto, investigação e as ações 
cabíveis para prender os criminosos. •

FETCESP em Destaque | Audiência

Governador Alckmin recebe  
representantes da FETCESP

Governador Geraldo Alckmin recebe presidente, diretores e assessores da  FETCESP
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FETCESP em Destaque | Jurisprudência Comentada

Cotas para contratação de aprendizes  
e portadores de deficiência
Por Narciso Figueirôa Junior

As cotas para contratação de portadores de deficiência e de 
aprendizes, previstas nos artigos 93, da Lei nº 8.213/91, e 429 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), respectivamente, 
têm sido motivo de grande polêmica, diante das reais dificuldades 
enfrentadas por determinadas atividades econômicas, inclusive 
o transporte rodoviário de cargas, para dar integral cumprimento 
às referidas normas. 
A maior parte das funções existentes nas empresas de transporte 
de cargas e logística exige plena capacitação física, haja vista 
a grande concentração da mão de obra na área operacional, 
sendo muito difícil e, em alguns casos, até mesmo impossível, 
encontrar portadores de deficiência habilitados e capacitados 
para o exercício das tarefas de motorista, ajudantes, arrumado-
res e mecânicos, dentre outras funções, mesmo com anúncios 
em jornal e campanhas de incentivo à contratação. Em relação 
ao motorista, não há possibilidade de contratação de aprendi-
zes para a referida função, pois se trata de atividade que exige 
conhecimento técnico específico.
A jurisprudência sobre a matéria é escassa e urge a necessidade 
de se propor alteração legislativa que reconheça as especificida-
des de determinadas categorias econômicas para que se possi-
bilite a real inserção tanto de aprendizes quanto de portadores 
de deficiência no mercado de trabalho formal. 
Há duas importantes decisões do Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) de Minas Gerais reconhecendo que as funções de moto-
rista e cobrador de ônibus não devem ser incluídas na base de 
cálculo para definição do número de aprendizes a serem con-
tratados pela empresa, pois somente pode exercer a função de 
motorista de transporte coletivo de passageiros, o indivíduo que 
seja maior de 21 anos, esteja habilitado nas categorias B, C ou D, 
não tenha cometido infração de trânsito grave ou gravíssima, além 
de ter sido aprovado em curso especializado e de treinamento de 
prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização 
do Conselho Nacional do Trânsito (Contran), conforme disposto 
no inciso IV, do artigo 145 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
concluindo que o primeiro dos requisitos se mostra incompatí-
vel com a contratação de “menores aprendizes” para a referida 
função. Quanto à função de cobrador, também entendem as 
decisões referidas que se trata de atividade que se responsabiliza 
pelo manuseio e porte de valores, não podendo ser atribuída a 
“menores” a quem é vedado também o trabalho noturno, na forma 
do item 72 do Decreto 6.481/08 que regulamenta os artigos 3º, 
letra “d” e 4º da Convenção 182 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). Desta forma, ambas as decisões proferidas 
em sede de mandado de segurança, de modo absolutamente 
acertado, concluíram que as funções de motorista e cobrador 
de ônibus devem ser excluídas da base de cálculo para definição 

do número de aprendizes a serem contratados pela empresa.
“Ementa: Mandado de Segurança – inclusão de motoristas e co-
bradores na base de cálculo para definição do número de apren-
dizes a serem contratados pela empresa – impossibilidade. 
Basta a leitura do artigo 145 do Código Nacional de Trânsito para 
se concluir que a atividade de motorista de coletivos urbanos não 
pode ser exercida pelo menor de 21 anos. Também o item 72 do 
Decreto 6.841/08, que regulamenta os artigos 3º, alínea “d”, e 4º 
da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, 
e que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil 
e ação imediata para sua eliminação, impede que seja utilizada 
mão de obra de menores em atividade de manuseio de valores. 
Daí se concluir que essas atividades não podem ser incluídas 
na base de cálculo para definição do número de aprendizes a 
serem contratados pela empresa. (TRT/3ª Região, acórdão TRT-
01154-2010-111-03-00-4 RO, Rel. Juiz Conv. João Bosco Pinto 
Lara, 9ª Turma, 18/02/2011)”.
“Ementa: Contrato de Aprendizagem – número mínimo de 
aprendizes – base de cálculo – motorista e cobrador de ôni-
bus urbano. 
Embora as funções de motorista de ônibus urbano e de co-
brador encontrem-se previstas na Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO), elaborada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, devem ser ambas excluídas do número total de em-
pregados para efeito de cálculo da cota de aprendizes que o 
empregador deverá admitir, por se tratar de atividades que exigem 
conhecimento técnico específico, manuseio de valores, além de 
oferecer acentuado risco em razão de múltiplos e conhecidos 
fatores que envolvem o trânsito nos centros urbanos. (TRT/3ª 
Região, 14032009-138-03-00-7 RO, Rel. Des. Marcus Moura 
Ferreira, 1ª Turma, 16/07/2010)”
Comentário-  As cotas para a contratação de beneficiários da 
Previdência Social reabilitados ou  pessoas portadoras de de-
ficiência habilitadas, encontram-se previstas nos artigos 93 da 
Lei 8.213/91 e 36 do Decreto 3.298/99, variando de 2% a 5%, 
dependendo do número de empregados da empresa. A norma 
estipula obrigação por empresa e não por estabelecimento e faz 
menção a portador de deficiência habilitado, ou seja, pressupõe 
que ele esteja apto para desenvolver a atividade.
No âmbito da administração pública há inúmeras vagas destinadas 
aos deficientes físicos em cargos e empregos públicos que não 
são preenchidas pela falta de habilitação dos candidatos, o que 
demonstra que o sistema de cotas não é suficiente e eficaz para 
garantir à acessibilidade ao mercado de trabalho. Enquanto para 
o administrador público basta a obrigação de disponibilizar as 
vagas nos editais, independentemente do preenchimento, para 
o empresariado há obrigatoriedade de cumprimento da cota, 
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haja ou não interessados, em flagrante desrespeito ao princípio 
da isonomia. A Constituição Federal, no artigo 203, inciso V, 
também assegura ao portador de deficiência, uma renda equi-
valente a um salário mínimo, desde que ele e a sua família não 
tenham condições de sustento próprio. Trata-se de benefício que, 
de modo isolado, sem uma política de qualificação, não estimula 
o deficiente a ingressar no mercado de trabalho, mas somente a 
sua ociosidade. Caso seja contratado o deficiente perde o bene-
fício previdenciário, o que não o estimula a buscar um rendimento 
maior. Esta questão merece uma alteração legislativa urgente, 
pois dificulta o cumprimento do sistema de cotas pelas empresas.  
São praticamente inexistentes as iniciativas de parcerias entre o 
empresariado e os órgãos públicos para tentar resolver o pro-
blema. Ademais, não há portadores de deficiência habilitados 
em número suficiente para que as cotas possam ser cumpridas 
e o Estado simplesmente transferiu ao empresário a obrigação 
de cumprir a lei de cotas sem que fizesse a sua parte, ou seja, 
investisse na capacitação profissional dos portadores de defici-
ência para prepará-los para a inserção no mercado de trabalho. 
Deve ser criada uma política de educação inclusiva, em todos 
os níveis e revisto o critério de imposição de cotas, adequando-
-o à realidade de cada atividade empresarial, reconhecendo as 
especificidades de determinadas funções, de modo a atender 
aos interesses dos próprios portadores de deficiência. A con-
cessão de benefícios fiscais e financeiros para adaptação de 
instalações e equipamentos e a redução de encargos para a 
contratação dessas pessoas também são medidas que facilitariam 
a inclusão. Também nesse tema a jurisprudência não têm sido 
sensível às dificuldades enfrentadas pelas empresas na tentati-
va de cumprimento da lei de cotas, havendo poucas decisões 
que reconhecem os verdadeiros entraves à plena inclusão dos 
portadores de deficiência no mercado de trabalho formal. Vale 
destacar a decisão abaixo reproduzida que, de modo inovador 
e bem ponderado, reconhece a relevância da tese patronal e 
anulou o auto de infração, lavrado pela fiscalização do Ministério 
do Trabalho e Emprego.
Merece relevo a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 21ª Vara 
do Trabalho de Curitiba/PR, datada de 17/09/2010, nos autos do 
Processo 34173-2009-041-09-040-4, que julgou procedentes 
os pedidos formulados em ação anulatória de auto de infração, 
desconstituindo-se o débito tributário dele decorrente:
“Evidencia-se, pela regulamentação, que antes da aplicação de 
penalidade foi prevista a ação do Auditor Fiscal para a adaptação 
da empresa, inclusive com expressa previsão de formalização de 
termo de compromisso para o preenchimento de vagas destina-
das a pessoas portadoras de deficiências, de forma gradativa, 
com a adequação dos ambientes de trabalho. Nenhum desses 
requisitos foi observado no presente caso. A empresa autora foi 
notificada, simplesmente, para a comprovação do cumprimento 
da reserva de contratações, com subseqüente renovação, que 
foi sucedida pela imposição de multa. Não foi cumprida a função 
educativa prevista pelos regulamentos, que devem anteceder a 
aplicação da penalidade. Ao menos pode se afirmar que a empre-

sa autora foi negligente na sua obrigação, vez que não indicada 
a existência de vagas, ou a sua abertura sem preenchimento, 
conforme previsto, para ocupação gradativa. Também não foi 
fixado prazo para apresentação de programa ou mesmo para 
cumprimento da reserva fixada pela lei. O agente fiscal abarbou a 
previsão regulamentar aplicando a penalidade, ainda que prevista 
em lei, sem antes tomar as providências capazes de possibilitar 
o seu cumprimento pela empresa. É inequívoco que a empresa 
tem função social e que também tem papel a desempenhar na 
capacitação dos portadores de deficiência, ainda que na espécie 
de sociedade que vivemos, sob o regime capitalista. Todavia, o 
Princípio da Solidariedade, o dever do Estado de prestar ensino 
fundamental especializado, obrigatório e gratuito aos portadores 
de deficiência e também de lhes criar programas de prevenção, 
inseridos na Constituição Federal, artigos 208 e 227, parágrafo 
1º, revela não ser plausível que o Estado se omita em tão impor-
tante questão que é a adaptação social integral do portador de 
deficiência, esperando que a iniciativa privada supra as falhas das 
famílias, das escolas e da Previdência Social. Reveladoramente 
constrangedora também se mostra a realidade brasileira, onde 
estatísticas apontam que a questão da reserva de mercado de 
trabalho em relação às pessoas deficientes tem suscitado ques-
tionamentos no sentido de que a empresa autora não é a única 
que tem tido dificuldades para cumprir integralmente o comando 
legal que ensejou a aplicação da multa, visto que a Lei 8.213/91 
se dirige aos beneficiários da Previdência Social, reabilitados ou 
pessoa portadora de deficiência habilitada e estas são raras a se 
apresentar. A louvável iniciativa do legislador de instituir um sistema 
de cotas para as pessoas portadoras de deficiência, obrigando as 
empresas a preencher determinado percentual de seus quadros 
de empregados com os denominados PPDs, não veio precedida 
nem seguida de nenhuma providência da Seguridade Social, ou 
de outro órgão governamental, no sentido de cuidar da educação 
ou da formação destas pessoas, sequer incentivos fiscais foram 
oferecidos às empresas. A capacitação profissional é degrau 
obrigatório do processo de inserção do deficiente no mercado 
de trabalho. A Secretaria da Inspeção do Trabalho, ao editar a 
Instrução Normativa nº 20/2001, a orientar os auditores fiscais 
do trabalho na fiscalização do cumprimento do artigo 93 da Lei 
8.213/91, resolveu definir como pessoa portadora de deficiência 
habilitada, aquelas que não se submeteram a processo de habili-
tação, incluindo como habilitadas as capacitadas para o trabalho, 
indo além do que disse a Lei, e reconhecendo, implicitamente, a 
carência de portadores de deficiência habilitados. Desse modo, 
o débito fiscal deve ser anulado.”
Na mesma linha de raciocínio, vale lembrar o acórdão do TRT/2ª 
Região, Processo nº.03506-2006-081-02-00-8, 11ª Turma, Rel. 
Des. Rita Maria Silvestre, 12/08/2008, cujo teor já tivemos opor-
tunidade de comentar anteriormente.

Narciso Figueirôa Junior é advogado, especialista em Direito do 
Trabalho pela PUC/SP e assessor jurídico da FETCESP e do 
SETCESP.
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A Universidade de Logística e Transporte (UTL), do 
Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São 
Paulo e Região (Setcesp) realizou cerimônia de formatura 
de sua primeira turma, no curso de Gestão em Logística 
e Transportes, no último dia 28 de março.  A ULT foi cria-
da com o objetivo de oferecer uma opção para aprimorar 
a formação profissional no nível gerencial e superior no 
transporte de cargas e logística. 
O grupo de 18 alunos concluiu o curso, criado e prepara-
do para unir a teoria à prática e proporcionar um ensino 
diferenciado com foco nas empresas de transportes e lo-
gística. "Queremos transformar nosso treinamento em um 
curso universitário, com reconhecimento do Ministério da 
Educação (MEC), e estamos caminhando fortemente para 
isso”, disse o presidente do Setcesp, Francisco Pelucio. 
O diretor da Unidade Parque Novo Mundo, Duglacy 
Antunes da Silveira, recebeu homenagem do presidente 
do Setcesp em reconhecimento ao trabalho que desenvol-
veu na área de treinamento do Sindicato. Também marcou 
o evento a palestra show motivacional com Leila Navarro 

e José Maria Gasalia. A dupla proporcionou momentos de 
descontração e de reflexão. 
 O curso duração de 10 meses apresenta as modalida-
des do transporte, a logística empresarial, marketing no 
transporte de carga e logística, apuração de custos e 
formação de preços, além de novas tendências da gestão 
de pessoas, entre outros assuntos. Mais informações:  
telefone (11) 2632-1088. •

FETCESP em Destaque | Sindicatos

Universidade Corporativa do Setcesp  
forma primeira turma 

Empresários do ABC debatem a gestão  
e sucessão na empresa familiar
O Programa Ação ABC Empresarial – Negócios e Debates do 
TRC – realizado pelo Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas do ABC (Setrans), no último dia 21 de março de-
bateu a Gestão e Sucessão na Empresa Familiar. 
O tema de interesse do transporte rodoviário de cargas foi 
apresentado pelo diretor da Estrutura Humana Soluções 
Empresariais, Eduardo Bocatto. Segundo ele, estima-se 
que 90% das empresas brasileiras sejam familiares e que 
correspondem a 65% da geração do Produto Interno Bruto 
(PIB) do País e 67% da força de trabalho. Outro dado im-
portante observado por Bocatto é que apenas 30% das 
empresas familiares chegam a segunda geração e somente 
15% ultrapassam a terceira.
Os empresários reconhecem a importância do assunto, no 
entanto, ocorre uma certa resistência, talvez porque mexe 
com a emoção, com o relacionamento na família. “A tendência 
é jogar o assunto para frente, que é um dos grandes erros, 
que será descoberto no futuro”, comentou Bocatto. 
O palestrante ainda destacou que não existe uma fórmula 
especial para administrar bem uma empresa familiar. “Existem 
alguns caminhos que a empresa familiar pode seguir para 
melhorar suas possibilidades de sucesso”, afirmou.

Eduardo Bocatto finalizou sua palestra apresentando uma 
importante ferramenta que utiliza para a empresa familiar. 
“Trabalhamos com quatro principais indicadores de perfor-
mance: órgão de governança, gestão estratégica, relações 
família e empresa e sucessão”, completou.
O Programa Ação ABC Empresarial é realizado  
mensalmente pelo Setrans, sempre com uma palestra de 
interesse dos associados e parceiros do Sindicato. •

Francisco Pelucio, presidente do Setcesp, com os formandos,
professores e equipe do Sindicato

Empresários e parceiros do Setrans na palestra sobre 
empresa familiar
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Na convenção de janeiro da sua empre-
sa foram apresentados os resultados 
do ano anterior e as novas metas para 
o ano que começa. 
Do ponto de vista das metas que a 
empresa tinha para o ano anterior, só 
existem três possíveis resultados: al-
cançou as metas, superou as metas e 
não atingiu as metas. 
Vamos analisar a hipótese número três: 
a empresa não atingiu as metas. 
Como vivemos em clima de intensa 
competitividade, é muito mais comum 
que a empresa cobre das pessoas o 
fato de não terem atingido as metas, 
quando deveria expor todas as cau-
sas que não permitiram que as metas 
fossem atingidas e corrigir seu curso, 
ajustando-o para as coordenadas do 
novo ano. 
Em mais de 90% dos casos as empre-
sas fazem um discurso que se resume 
em "poderíamos ter feito muito mais" e 
com frequência transferem uma grande 
parte da responsabilidade por não ter 
alcançado as metas à sua equipe de 
vendas. Muito bem, eu pergunto: 
• Se tivéssemos atingido ou superado 
as metas, ainda seria possível dizer 
"poderíamos ter feito mais"? Claro que 
sim, o que demonstra que este argu-
mento não agrega valor porque sempre 
podemos fazer mais.
• Ainda que vendas não tenha conse-
guido o volume esperado, podemos 

culpar apenas os soldados, esquecen-
do os generais? 
Não estou questionando o fato de existir 
um grande gap entre o perfil atual e o 
perfil desejado da força de vendas – 
ele existe –, mas, seguramente, não 
é o único fator responsável no caso 
de frustração de metas. Onde ficam  
variáveis como: desempenho do merca-
do, movimentos da economia, ações da 
concorrência, momento político? E os 
casos de um possível superdimensio-
namento das metas (equívoco comum 
nas estratégias empresariais quando 
em fase de crescimento)? 
A frustração de metas é como um aci-
dente aéreo, não é ocasionado por um 
fator isolado, mas por um conjunto de 
fatores simultâneos. 
Suponha que a equipe de vendas te-
nha feito o melhor possível para o seu 
nível atual de competência. Uma apre-
sentação durante a convenção que a 
responsabilize pelo não alcance das 

metas só conseguirá uma coisa: frustrar 
as pessoas, abalando a sua autoestima. 
A empresa precisa conjugar muito mais 
o "nós" que o "vocês". "Nós não atingi-
mos as metas por tais e tais fatores, dos 
quais seguramente a força de vendas 
representa apenas um, muito importan-
te, mas apenas um dos fatores". 
Talvez você me pergunte por que es-
tou tratando deste tema em um artigo 
para profissionais de RH? A resposta 
é simples porque são os profissionais 
de RH que possuem a sensibilidade e 
o know how na gestão de pessoas e 

esta suposta convenção ainda que seja 
da área comercial, da área de vendas 
não será produtiva sem a efetiva parti-
cipação da consultoria interna do RH. 
Ao invés do punitivo "poderíamos ter 
feito mais", é preferível um motivador 
"tenho certeza que podemos fazer mui-
to mais", já que o primeiro aponta para 
o erro do passado e o segundo aponta 
para o desafio do presente. 
Tais nuances da comunicação, da ges-
tão emocional de times e equipes da 
motivação são do expertise do RH e 
compõem um conjunto das mais signi-
ficativas ferramentas para a obtenção 
de resultados. Não se pode fazer en-
domarketing sem RH, nem vendas sem 
RH, e assim sucessivamente. 
Quanto mais cedo os demais departa-
mentos perceberem isso (e esta per-
cepção passa pela atitude do RH como 
departamento estratégico na obtenção 
de resultados através das pessoas), 
mais cedo estarão criadas as verdadei-
ras condições de diferencial competiti-
vo que irão garantir a permanência da 
empresa com crescimento no mercado. 
Lembre-se de dizer a seus colegas 
dos outros departamentos: RH faz 
bem às pessoas e, consequentemente,  
aos negócios!

Carlos Hilsdorf 
Considerado um dos melhores pa-
lestrantes da atualidade. Economista,  
pós-graduado em Marketing pela 
FGV, consultor e pesquisador do com-
portamento humano. Palestrante do 
Congresso Mundial de Administração 
(Alemanha) e do Fórum Internacional de 
Administração (México). Autor do best 
seller Atitudes Vencedoras, apontado 
como uma das cinco melhores obras 
do gênero. Referência nacional em de-
senvolvimento humano.
www.carloshilsdorf.com.br •

FETCESP em Destaque | Artigo

“A frustração de metas é como 
um acidente aéreo, não é  
ocasionado por um fator isolado, 
mas por um conjunto de fatores 
simultâneos. ”

Metas Frustadas
Por Carlos Hilsdorf*



10  

A Unidade Vila Jaguara  lançou o curso Gestão do Transporte 
Frigorificado de Cargas Fracionadas (produtos alimentícios), 
no último dia 7 de abril. Neste encontro foram realizadas duas 
palestras. O tema Desafios Enfrentados pelo Segmento, foi 
apresentado pelo professor da Faculdade de Engenharia de 
Alimentos, Lincoln de Camarco Neves Filho. O supervisor de 
treinamento de refrigeração da Thermo King Brasil, Danglares 
Rodrigues de Oliveira Júnior, explicou a programação do curso 
de seis horas. Na ocasião, também, foi assinado acordo de 
cooperação técnica entre o SEST SENAT, a Thermo King e a 
NTC&Logística, através da sua Câmara Técnicas da Cadeia do 
Frio. O objetivo do treinamento é sensibilizar o motorista para a 
sua importância no transporte de produtos perecíveis. Fazer o 
profissional entender que a variação da temperatura do produto 
no transporte pode alterar a qualidade dele e provocar prejuízos. 

Mais informações: telefone (11) 3623-1316; 
e-mail mariaisabel@sestsenat.org.br .

Unidade Vila Jaguara promove palestras semanalmente

SEST SENAT lança curso de gestão do transporte frigorificado

• Arrumação e Conferência de Carga (24h): 

Dias 7, 14 e 21/5.

• Operador de Empilhadeira (24h): Fim de 

semana - dias 21 e 28/5; Semanal - dias 12, 

13, e 19/5.

• Formação de Condutores de Veículo de 

Transporte de Passageiros (50h): Final de se-

mana - de 14 a 29/5; Semanal - de 18 a 27/5.

• Formação de Condutores de Veículo de 

Transporte de Escolares (50h): Semanal: 

A Combinar.

• Programa Olho Vivo na Estrada – Abiquim 

(6h): A Combinar.

• Formação de Condutores de Veículo de 

Produtos Perigosos – Mopp (50h): Final de se-

mana - de 14 a 29/05; Semanal - de 4 a 13/5.

• Condução Segura e Econômica (16h): 

Semanal - dias 24 e 25/5.

• Excelência no Atendimento ao Cliente (16h): 

Semanal - dia 17/5.

• Reciclagem de Condutores de Veículo de 

Produtos Perigosos – Mopp (16h): Sábados 

– de 14 e 15/5.

• Matemática Financeira (24h): A Combinar.

• Capacitação Didático Pedagógica para 

Instrutores (32h): A Combinar.

Atende – Van (8h): Semanal – dias 5/5 e 26/5.

• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 

Final de semana - dias 21, 28, 29/5 e 11/6.

• Formação de Manutenção de Pneus na Frota 

(24h): Semanal - dias 17 e 18/5.

• Reciclagem de Condutores de Veículo de 

Transporte de Escolares (6h): A Combinar.

• ANTT – Responsável Técnico (125h): Final 

de semana diurno: A Combinar.

• ANTT – Transportador Autônomo de 

Cargas – TAC (84h): Final de semana diurno:  

A Combinar.

• Operador de Tacógrafo (6h): Semanal - 

dia 18/5.

• Reciclagem de Condutores de Veículo de 

Transporte de Passageiros (16h): Final de 

semana - de 22 a 29/5.

• Treinamento e Orientação de Condutores e 

Auxiliares no Transporte Escolar de Crianças 

com Deficiência e Mobilidade Reduzida (16h): 

A Combinar.

• Formação de Condutores de Veículo de 

Emergência (50h): A Combinar.

• Excel básico (24h): A Combinar.

Introdução a Internet (16h): A Combinar.

• Rotinas de Departamento Pessoal (8h): 

Dia 19/5.

• Reciclagem do Atende – Van (8h): Dia 18/5.

Informações e inscrições:
telefone: (11) 3623-1316; 

e-mail: mariaisabel@sestsenat.org.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | MAIO 2011

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

Olavo Braido, coordenador da Câmara Técnica da Cadeia do Frio 
da NTC&Logística; Francisca Biagioni, diretora do SEST SENAT 
Vila Jaguara/SP; Paulo Signorini, diretor Comercial da Thermo 
King; e Eduardo Bassani, da empresa Frete Brasil

A Unidade Vila Jaguara promove a palestra Qualidade de Vida todas as quartas-feiras, às 14 horas. A atividade busca a 
conscientização sobre a importância do conhecimento sobre temas relacionados a qualidade de vida e trabalhar a educa-
ção para a saúde. Além deste tema, Unidade promoverá palestras sobre Adolescência, Gestão do Estresse, Saúde Bucal, 
Saúde da Coluna e Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/AIDS).

Oficinas de arte
Regularmente a Unidade Vila Jaguara abre inscrições para os seguintes cursos: Culinária, Sabonetes e sais de banho, 
Velas decorativas, Confecção de bijuterias, Artesanatos em geral. Mais informações: tel. (11) 3623-1316.

Área da saúde
Serviço odontológico: segunda a sexta-feiras: das 8h às 12h e das 13h às17h. Fisioterapia: segunda a sexta-feiras: das 8h 
às 12h. Atendimento psicológico: segunda a sexta-feiras: das 8h às 12h. Agendamento de consultas: tel. (11) 3623-1316.
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- Quatro viaturas móveis no Estado de São Paulo

 - Aferição veicular com o aparelho opacímetro

- Selo Despoluir para os veículos aprovados   

- Orientação de técnicos especializados

- Atendimento nas empresas

- Visita com hora marcada

- Reconhecido para o Sassmaq (Sistema de Avaliação 

de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade).

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

Mais informações em São Paulo
Telefone (11) 2632-1022 
E-mail tecnico@fetcesp.com.br

COORDENAÇÃO NACIONAL
CNT (Confederação Nacional 
do Transporte)  
SEST SENAT

DESPOLUIR NO TRC EM SP
COORDENAÇÃO: Fetcesp Sindicatos envolvidos

SINDICAMP (Campinas)
SETRANS (ABCD)
SETCARP (São José do Rio Preto) 

PARTICIPE DO
PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE




