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15 Sindicatos unidos pelo mesmo ideal

DESENVOLVIMENTO
A FETCESP une os 15 Sindicatos  das Empresas de Transporte de Carga e Logística que 

seguem o mesmo caminho, e trabalham juntos na busca do desenvolvimento 
econômico regional, estadual e nacional.

SINDE CAR
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I
SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
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EDITORIAL

FETCESP EM DESTAQUE

Infelizmente convivemos com uma crise política sem precedentes 
na história brasileira. E parece que se estenderá por algum tempo. 
Não tenho dúvidas de que o Brasil está sendo passado a limpo e 
muitas outras coisas ainda deverão vir à tona. 
Por isso, o mais importante neste momento é não se abater 
e manter a serenidade e apoiar o respeito à nossa Constituição 
Federal. Dessa forma, a FETCESP e entidades sindicais do TRC 
têm-se posicionado. Esperamos obter, no menor espaço de tempo 
possível, a normalidade em nossa política.
O momento é crítico e exige muita responsabilidade, principalmente 
daqueles que querem um Brasil melhor. Entendemos não ser 
hora de reforçar fileiras daqueles que acreditam que quanto pior 
melhor, mas em acreditar que devemos e podemos ajudar para 
implantar as reformas necessárias e que tanto o mercado precisa.
Assim, temos trabalhado para a aprovação de medidas 
importantes que possam trazer maior segurança jurídica ao 
nosso ambiente de negócios. 
As discussões sobre a reforma trabalhista continuam e sabemos 
que grande parte do Congresso Nacional fala em acelerar a 
votação de importante projeto de lei. E isso poderá trazer uma 
nova confiança ao mercado. 
Também continuam as tramitações de medidas provisórias e 
da reforma previdenciária, tão importantes à nossa economia. 
No Congresso Nacional também já se fala em reformas 
tributária e política. 
Neste contexto de um governo fragilizado, vemos a nossa 
economia praticamente estável, graças a uma equipe econômica 
que passa credibilidade, evitando especulações e dando um certo 
otimismo ao mercado. 
Por isso, a expectativa é que o trauma da crise política será menor 
com a atual equipe econômica que tem acertado os passos na 
busca por saídas da grave recessão que atravessamos. 
Para o empresário a recomendação é manter o foco na gestão do 
negócio e assegurar a saúde financeira da empresa. 
Não tenho dúvidas que vamos superar está grande crise, com 
muito trabalho, ética, bom senso e confiança no povo e mercado 
brasileiros.
Flávio Benatti,
Presidente da FETCESP

EXPEDIENTE

ENTIDADES FILIADAS A FETCESP
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. SETCA - Sindicato das Empresas de Transporte e Carga 
de Assis e Região. Rua Brasil, 249 - Assis/SP. Telefone: (18) 3321-4164. 
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: Roberto Caro 
Varella. 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: 
Aldo Evandro Zulini. 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: Carlos Humberto Monassi. 
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: Tayguara Helou. 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.
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Mais de 500 pessoas, entre lideranças, empresários, executivos e 
advogados ligados ao transporte rodoviário de cargas e juízes e 
desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 
participaram do X Seminário sobre Relações Trabalhistas no TRC, 
realizado no último dia 19 de maio, em Vinhedo (SP).  Promovido 
pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Campinas 
e Região (Sindicamp), o evento teve o apoio FETCESP, da Federação 
dos Trabalhadores Rodoviários do Estado de São Paulo (FTTRESP), 
do Sest Senat, do Tribunal Regional da 15ª Região e da Escola Judicial 
(Ejud) da 15ª Região.  
O presidente do Sindicamp, José Alberto Panzan, abriu o evento 
e ressaltou a importância da união de esforços entre o capital e o 
trabalho na superação dos desafios no transporte de cargas no Brasil. 
“Estamos juntos, empresários e trabalhadores, na busca de uma 
solução para os problemas do setor, no que diz respeito às relações 
trabalhistas. Não há trabalhadores sem empresas, e não há empresas 
sem trabalhadores”, disse.
O vice-presidente da FETCESP, Carlos Panzan, também destacou 
a necessidade do entrosamento entre empresários e trabalhadores. 
“Nesses dez anos de realização do seminário, temos de fato encontrado 
conjuntamente soluções práticas e viáveis”, comentou.
O presidente da FTTRESP, Valdir de Souza Pestana, chamou a atenção 
para a diversidade de situações enfrentadas pelos trabalhadores do ramo.
A desembargadora Tereza Aparecida Asta Gemignani, da 1ª Câmara 
do TRT-15, falou do seminário.  “No momento em que o nosso país 
atravessa uma crise muito grave, este seminário, que traz mais uma 
vez a prova de que temos uma sociedade forte, trabalhadora, que busca 
soluções sem medo de desafios, reúne representantes de empresários 
e trabalhadores para propor alternativas para o Brasil, para oferecer 
respostas que garantam o desenvolvimento ao nosso país”, afirmou.
O presidente do TRT-15, desembargador Fernando da Silva Borges, 
observou que o fato de o encontro estar em sua décima edição 
“comprova o sucesso das edições anteriores”. Na opinião do 
magistrado, a iniciativa é um exemplo para o País. “Empresários 
e trabalhadores à mesa, isso tem nome: maturidade, diálogo. A 
negociação coletiva é primordial”, disse.

Lei do motorista 
O ministro Augusto César Leite de Carvalho, da 6ª Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), fez a palestra de abertura com o tema 
“Lei do motorista: passado, presente e futuro”. Destacou que nos 
debates na Comissão Especial do Marco Regulatório de Transporte 
Rodoviário de Cargas (Cetransp), defendeu a necessidade de uma 
norma especial para o setor.

Painéis
O primeiro painel abordou o tema “A Necessária Segurança 
Jurídica dos Instrumentos Coletivos”, tendo como presidente da 
mesa o desembargador Dr. Roberto Nóbrega de Almeida Filho, 
como expositor o desembargador Dr. Carlos Alberto Bosco e como 
debatedores os assessores jurídicos Aldo Codignotte Pires, do 
Sindicamp, e o Omar Ismail Rocha Hakim Júnior, da FTTRESP. 
O segundo painel tratou do “Marco Regulatório do TRC”, em especial, 
a jornada de trabalho, tempo de espera e os exames toxicológicos. 
Participaram a desembargadora do TRT 15ª. Região, a Dra. Tereza 
Aparecida Asta Gemignani como mediadora, o deputado Toninho 
Wandescher como expositor e, como debatedores os assessores 
jurídicos, Adilson Rinaldo Boaretto, da FTTRESP, e Lisa Helena 
Arcaro, do Sindicamp. 
O terceiro painel debateu a Terceirização e Reforma Trabalhista, 
tendo como presidente da mesa o desembargador Dr. José Otávio 
de Souza Ferreira, como expositor o desembargador Dr. Ricardo 
Regis Laraia e debatedores os assessores jurídicos, Narciso Figueirôa 
Junior, da FETCESP, e Sandro Lunard Nicoladeli, da Fetropar.  O 
assessor Figueirôa destacou que não basta a economia crescer. “É 
necessário que haja uma reforma da legislação trabalhista para que se 
possa gerar mais empregos, criando incentivos ao empreendedorismo 
e mais segurança jurídica para patrões e empregados”. Comentou que 
o excesso de protecionismo existente há vários anos na legislação 
trabalhista não mais se justifica, principalmente numa economia 
globalizada e altamente competitiva. “O Direito do Trabalho não pode 
ser inimigo do progresso e da riqueza e tampouco deve ficar alheio as 
novas tecnologias e modalidades de contratação. É necessária a sua 
adaptação a realidade atual, gerando mais oportunidades de emprego 
e renda, regulamentando novas formas de prestação de serviços, 
dando mais liberdade na contratação, simplificando e tornando mais 
técnicas as regras processuais e evitando o ativismo judicial”, afirmou 
Figueirôa.  

D E B AT E S

TEMAS IMPORTANTES NOS PAINÉIS DO X SEMINÁRIO TRABALHISTA  

D
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Autoridades marcam presença no Seminário Sobre Relações Trabalhistas
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FISCALIZAÇÃO

ANTT INICIA TESTES COM DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA VEÍCULOS DE CARGAS

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e 
a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias 
(ABCR) iniciaram, no último dia 6 de junho, o projeto de 
instalação da TAG, dispositivo de identificação eletrônica 
obrigatório para veículos automotores de cargas cadastrados 
no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de 
Cargas (RNTRC). 
A instalação está sendo feita gratuitamente pelos fornecedores 
do dispositivo no Ecopatio Cubatão, localizado na rua Pref. 
Armando Cunha, 75, na cidade de Cubatão (SP). “Qualquer 
transportador que esteja com o veículo recadastrado no 
RNTRC poderá ir ao Ecopatio e fazer a instalação. O local 
foi escolhido em razão do grande trânsito de caminhões na 
região, que fica próximo ao Porto de Santos. A fiscalização 
por meio das TAGs ainda não está sendo feita para multar. 
Faremos as leituras como forma de testes ao longo desse 
mês, para quando se tornar obrigatório não ocorrerem erros”, 
explica o superintendente da Superintendência de Serviços de 
Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas (Suroc), da 
ANTT, Thiago Aragão. 

Dispositivo
De acordo com a Resolução 4.799/2015 da ANTT, 
que regulamenta a Lei nº 11.442/2007, é obrigatória a 
identificação eletrônica dos veículos automotores de cargas 
inscritos no RNTRC, mediante instalação de dispositivo de 
identificação eletrônica, a TAG.  Atualmente, há o registro 
de mais de um milhão de veículos automotores de cargas no 
país. O mecanismo contém uma chave eletrônica que será 
associada à identificação do veículo e do transportador, na 
base de dados da ANTT. Assim que as antenas coletarem essa 
chave no registro de passagem, serão verificados os dados 
do transportador e do veículo. É uma tecnologia baseada 
na comunicação por radiofrequência, processo similar aos 
sistemas de arrecadação eletrônica implantados nos pedágios. 
Nos pontos de registro de passagem, além das antenas, serão 
instaladas câmeras de leitura eletrônica de caracteres para 

identificação das placas dos veículos. Tanto a antena como 
a câmera identificarão os veículos e registrarão a passagem, 
indicando local e tempo, e o registro será comparado à 
base de dados da agência reguladora. Será possível fazer a 
fiscalização eletrônica de tudo o que envolve a operação de 
transporte.  

Benefícios 
A identificação eletrônica dos veículos de carga inscritos 
no RNTRC possibilitará diversos benefícios nos processos 
logísticos de transporte terrestre no Brasil. A TAG 
proporcionará informações reais sobre a movimentação de 
cargas nas rodovias brasileiras; a origem e o destino das 
viagens realizadas; e os fretes praticados. Os dados são 
essenciais para fomento e planejamento de políticas públicas 
no setor. Para o transportador, a identificação eletrônica 
será fundamental para formalizar o mercado; dificultar 
a clonagem de veículos; comprovar formalmente renda; 
reduzir tempo de pedágio; otimizar o fluxo e a espera nos 
portos, como no Porto de Santos; bem como aumentar a 
competividade, diante da regularização e fiscalização da 
atividade. Já para a sociedade, a profissionalização do setor 
possibilitará a redução da evasão e de acidentes nas praças de 
pedágio, assim como a diminuição de custos socioambientais 
(poluição, por exemplo).

RNTRC
O prazo para recadastramento no RNTRC terminou no dia 31 
de maio. Os transportadores que não fizeram o procedimento 
estão com os registros suspensos e, por isso, não podem fazer o 
transporte remunerado de cargas até regularizarem a situação. 
Quem procurar os postos de atendimento para se recadastrarem 
não serão penalizados. No entanto, se mantiverem o transporte 
remunerado de cargas com o registro suspenso e forem 
flagrados, a ANTT aplicará multa.  Para saber mais, acesse o 
site do RNTRC (http://rntrc.antt.gov.br)

Fornecedores
Fornecedores da TAG autorizados pela ANTT
- CGMP-Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S.A. CNPJ: 
04.088.208/0001-65
- Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A. CNPJ: 
16.577.631/0001-08
- DBTRANS Administração de Meios de Pagamentos Ltda. 
CNPJ: 04.467.870/0001-26
- Move Mais Meios de Pagamento Ltda. CNPJ: 
15.266.912/0001-87
- Repom S.A. CNPJ: 65.697.260/0001-03
- Roadcard Soluções Integradas em Meios de Pagamentos S.A. 
CNPJ: 12.815.827/0001-32

D
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Dispositivo de identificação eletrônica – TAG
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PALESTRAS

IV ENCONTRO REGIONAL COMJOVEM SÃO PAULO DESTACA A GESTÃO NAS EMPRESAS
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Com sucesso a FETCESP realizou o IV Encontro Regional 
Comjovem São Paulo, no período de 1º a 4 de junho, em 
Campos do Jordão (SP). As palestras apresentadas foram 
voltadas a gestão nas empresas de transportes, com os temas 
responsabilidade socioambiental, comercialização, desafios 
na logística e negociação em gestão de pessoas.   
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, destacou a 
atuação da Comjovem coordenada pela executiva Ana 
Carolina Jarrouge. “O trabalho que vem sendo feito é muito 
sério e eu não tenho dúvidas de que a Comjovem trará bons 
resultados”. Benatti disse, ainda, que o setor está conseguindo 
mudar a sua imagem, principalmente pelo nível das pessoas 
que estão na administração das empresas. A Comjovem 
Nacional foi criada por Benatti, quando ele foi presidente da 
NTC&Logística, em 2007.
Ana Carolina Jarrouge comentou sobre o Encontro. “A 
FETCESP e os sindicatos são muito fortes e atuantes e 
demonstraram isso nesse evento. Pudemos discutir temas de 
grande importância para o setor que é a negociação coletiva 
e no dia a dia em cada empresa com seus funcionários”. Ana 
também falou sobre os bons resultados da Comjovem de São 
Paulo. “Nos primeiros meses deste ano, os 10 núcleos de São 
Paulo já fizeram mais de 74 horas de reuniões, 10 visitas 
técnicas e produziram três artigos”. 
Participaram do evento os presidentes, diretores, empresários 

e executivos dos sindicatos do estado de São Paulo filiados à 
FETCESP e representantes da Comjovem de várias regiões do 
País e dos núcleos paulistas Setrans (ABC Paulista), Setcar 
(Araraquara), Sindicamp (Campinas), Sindetrans (Ribeirão 
Preto), Sindecar (Porto Ferreira), Sindisan (Santos), Setcesp 
(São Paulo), Setcarp (São Jose do Rio Preto), Setcarso 
(Sorocaba) e Sindivapa (Vale do Paraíba).

Palestras
O diretor-adjunto do Sest Senat, Vinicius Ladeira, falou do 
Desenvolvimento do Setor de Transporte Socioambiental. 
Apresentou a estrutura da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) voltada à atuação em benefício do setor. 
Comentou como trabalhadores e empresas se beneficiam das 
ações da Confederação, Sest Senat e do Instituto de Transporte 
e Logística. Entre os serviços oferecidos pelo Sest Senat, 
o executivo destacou o projeto do simulador de direção, 
instalado em 60 unidades no país. Ladeira falou do controle 
de emissão de poluentes dos veículos a diesel desenvolvido 
através do Programa Ambiental do Transporte (Despoluir), 
que completa 10 anos.  Segundo o diretor, o programa possui 
92 unidades móveis que realizam avaliações ambientais em 
veículos, com apoio de federações. Até abril, foram mais de 
1,9 milhão de aferições, com um total de atendimentos que 
ultrapassa 17 mil empresas e 20 mil autônomos.

Paulette Alberis Alves de Melo, professora da Fundação Getúlio Vargas Adriano Depentor, diretor-presidente da Jamef Encomendas

 Integrantes da Comjovem no Encontro Regional São Paulo 
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Comercialização
O diretor-presidente da Jamef Encomendas, Adriano Depentor, 
falou sobre Comercialização. Destacou que o mundo está em 
constantes mudanças e todos precisam se preparam para elas. “A 
informação é diversificada e se dissemina com grande velocidade. 
Desprezar e deixar de analisar a informação pode levar a grandes 
prejuízos”, ressaltou.  Depentor, ainda, destacou que, além de 
acompanhar as mudanças, deve-se aprender a conviver com 
o conflito de gerações. “Isso ocorre na empresa e também no 
mercado. Encontramos pessoas com ideias e perfis diferentes”.  
Depentor, ainda, contou como sua empresa atravessa momentos 
de crise econômica. “Sobrevivemos por preservar a receita. Na 
hora da decisão é saber dizer não. Na crise que começou em 
2014 atuamos com este propósito, reduzindo estrutura e saindo 
de clientes que não davam lucros. Hoje conseguimos melhorar 
o nível da carteira”, afirmou. O executivo ainda chamou atenção 
para a ética nas negociações com os clientes e aos custos, não 
desprezando a cobrança de taxas como a do gerenciamento de 
risco (Gris).  

Desafios
O tema Desafio da Nova Geração no Segmento Logístico foi 
apresentado pelo jovem empresário, Lucas Gonzalez, de 28 anos. 
O executivo está há 18 anos na Transpes, empresa de sua família. 
O executivo apontou alguns aspectos que devem ser observados 
pelos jovens nas empresas. Em primeiro lugar avaliar se está na 

empresa por obrigação ou opção. “A nova geração precisa provar 
ter o mesmo comprometimento, o mesmo zelo e a mesma paixão 
dos fundadores da empresa”, disse. Comentou a importância 
de começar nos menores cargos da empresa e conquistar 
reconhecimento dos gestores da organização. Gonzalez destacou 
como desafios para os jovens os seguintes itens: ter o equilíbrio 
entre ouvir e obedecer; acelerar o conhecimento do negócio; 
melhorar a comunicação na empresa com as novas tecnologias 
disponíveis e ter visão do negócio.

Negociação
A Negociação em Gestão de Pessoas: a Arte e a Técnica do 
Líder em Ação foi o tema da palestra da professora da Fundação 
Getúlio Vargas, Paulette Alberis Alves de Melo. No início de sua 
apresentação Paulette afirmou: “A gestão das pessoas é o que 
determinará o sucesso ou fracasso que uma organizará terá”. 
Destacou a necessidade de o líder atrair as competências de seus 
liderados e da dificuldade na negociação no atual ambiente de 
negócios complexos. Ressaltou a importância de o líder pensar no 
futuro do negócio, garantindo que as pessoas estejam preparadas 
para as mudanças. 
O IV Encontro Regional Comjovem São Paulo foi realizado 
pela FETCESP. Contou com o apoio da CNT, Sest Senat e da 
NTC&Logística e o patrocínio das empresas Autotrac, Desconfie 
Já, Man Latin America, Petrobras e Reed Exhiditions Alcântara 
Machado.

Vinicius Ladeira, diretor-adjunto do Sest Senat Empresários e executivos de empresas de transportes no Encontro

Ana Carolina Jarrouge, coordenadora da Comjovem Nacional, e Flávio Benatti, 
presidente da FETCESP Lucas Gonzalez, executivo da Transpes
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Braspress
O presidente da MAN Latin America, Roberto Cortes, esteve na 
Braspress no último dia 24 de abril para entregar pessoalmente 
ao diretor-presidente da transportadora, Urubatan Helou, as 
chaves dos primeiros caminhões VW Constellation Titan Tractor 
recém-adquiridos. Com a aquisição desses cem novos veículos, 
a Braspress investe no modelo mais vendido de sua categoria, 
o VW Constellation 19.330 Titan Tractor, para reforçar sua 
operação. Os novos veículos ampliam a frota da Braspress para 
atender a contratos de encomendas expressas. Para a decisão 
do negócio, pesou a favor dos veículos Volkswagen sua alta 
disponibilidade com baixa manutenção, condições obrigatórias 
à operação de cargas fracionadas que vão desempenhar. A 
Braspress também avaliou de forma positiva o custo total de 
propriedade dos modelos — que envolve peças de reposição, 
consumo de combustível, valor de revenda numa futura 
modernização da frota, entre outros itens. “Nossos clientes são 
muito exigentes e, nesse mercado tão disputado, temos que 
nos mostrar cada vez mais ágeis para atendê-los. Investimos 
nos caminhões Volkswagen pelo desempenho dos modelos 
e pela qualidade da oferta comercial da montadora, tanto em 
vendas quanto de pós-vendas”, destaca Urubatan Helou, diretor 
presidente da Braspress.

JSL Logística
O desempenho das atividades da JSL Logística e da Movida 
resultaram em uma Receita Bruta de Serviços recorde de 
R$5,2 bilhões em 2016, +11,4% a/a. A Receita com Venda 
de Ativos foi de R$1,3 bilhão em 2016, +52,1% a/a. Neste 
mesmo período, a Receita Bruta Total da JSL Concessionárias 
de Veículos foi de R$903,3 milhões, redução de 16,7% a/a, 
enquanto a JSL Leasing registrou receita de R$28,5 milhões. 
A Receita Líquida Total da JSL Consolidada foi de R$6,7 
bilhões em 2016, apresentando crescimento de 12,5% a/a, 
composta por R$4,2 bilhões da JSL Logística, R$1,9 bilhão 
da Movida, R$835,5 milhões da JSL Concessionárias de 
Veículos e R$28,2 milhões da JSL Leasing.Em 2016, os 
Custos Totais da Companhia somaram R$5,4 bilhões, +12,1% 
a/a, distribuídos em R$3,5 bilhões da JSL Logística, R$1,4 
bilhão da Movida, R$680,6 milhões da JSL Concessionárias 
e R$21,2 milhões da JSL Leasing. Por sua vez, o Lucro Bruto 
Total de 2016 foi de R$1,3 bilhão, um aumento de 14,1% em 
relação a 2015, com margem bruta de 19,3%, melhora de 0,3 
%. O EBITDA totalizou R$1,1 bilhão, 2,9% menor que 2015. 
O “EBITDA-A ou EBITDA Adicionado”, que é a medida 
prática mais adequada do que o EBITDA tradicional como 
aproximação da geração de caixa, totalizou R$2,3 bilhões 
em 2016 (+19,5% a/a).O endividamento líquido totalizou 
R$5,3 bilhões em dezembro de 2016, 13,1% maior que no 
final de 2015, em grande parte explicado pelo aumento dos 
investimentos na comparação anual, que totalizaram R$2,5 
bilhões no período.

Ativa Logística
A Ativa Logística ganhou o primeiro lugar na categoria Transporte 
de Medicamentos do Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2017, no 
último dia 22 de maio. A transportadora também obteve menção 
honrosa ao posicionar-se entre as três melhores do mercado na 
categoria Armazenagem e Distribuição de Medicamentos. O 
Prêmio Sindusfarma de Qualidade, concedido pelo Sindicato 
da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São 
Paulo (Sindusfarma) em 24 categorias nas classes Máquinas 
e Equipamentos, Matéria-Prima, Materiais Equipamentos, 
Instrumentos e Serviços de Controle da Qualidade, Material de 
Embalagem e Prestadores de Serviço, é o maior reconhecimento 
do setor aos melhores fornecedores e prestadores de serviços 
do segmento farma. “Ganhar na categoria de Transporte 
de Medicamentos e estar entre as melhores empresas em 
armazenagem e distribuição para a indústria farmacêutica me 
deixa extremamente orgulhoso. É uma satisfação muito grande 
saber que o nosso trabalho é reconhecido pelo setor. Esperamos 
contribuir ainda mais para o mercado, por isso nos esforçaremos 
mais para aprimorar a qualidade dos nossos serviços”, destaca o 
presidente da Ativa, Clóvis A. Gil. Em abril último, o executivo 
já havia recebido, do Sindusfarma, o Colar Cândido Fontoura do 
Mérito Industrial Farmacêutico.

Transportadora Americana
Rejane Vasco assume como diretora de operações da Divisão 
Rodoviário da TA - Transportadora Americana. Rejane é doutora 
em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São 
Carlos, mestre em Engenharia de Transportes pela Universidade 
de São Paulo e bacharel Engenharia Civil pela Universidade 
Estadual Paulista. Rejane desenvolveu uma carreira ascendente, 
atuando em consultorias especializadas de projetos técnicos 
nas áreas de supply chain e logística, bem como atuando 
como professora em Universidades. Sua última atuação pro 
ssional foi na Patrus Transportes Urgentes, contribuindo signi 
cativamente por 13 anos na posição de diretora executiva nas 
áreas de Operações, Projetos e Inovação. “Estou motivada. É uma 
excelente oportunidade com um desa o especial no esforço em 
imprimir valor a esse novo ciclo de crescimento e inovação que 
a empresa vem vivendo. Acredito que com técnica e experiências 
adquiridas poderei potencializar ainda mais a excelência na 
prestação de serviços integrados das divisões de negócios que a 
TA atua: Transporte rodoviário, Logística e Expresso”, destaca 
Rejane.

Itaobi
Um lote de 22 caminhões MAN TGX acaba de chegar à frota da 
Itaobi Transportes, que carrega matérias-primas para produção de 
fertilizantes. José Machado Diniz Neto, sócio-diretor da empresa, 
a rma que os bons resultados do agronegócio motivaram a 
renovação de frota da empresa. “Grandes clientes estão ampliando 
contratos e alguns dos caminhões que tinha estavam
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com mais de cinco anos, o que não é vantajoso em termos de custo 
operacional. Por isso decidi investir nos MAN, que proporcionam 
resultado satisfatório e são elogiados pelos motoristas”, justi ca 
o empresário, que já conta com outros caminhões MAN em sua 
frota. Os modelos novos foram adquiridos para fazer a rota de 
Uberaba (MG) a Cubatão (SP), com rodagem média mensal de 
7,5 mil quilômetros, engatados em carreta basculante de 40 m3. 
Os veículos contam ainda com contratos de manutenção, o que 
também foi determinante para a aquisição dos MAN, segundo 
o empresário. “O atendimento pós-vendas da MAN Latin 
America é muito bom e tenho um excelente relacionamento 
com a concessionária Santa Emília, que trabalha muito na parte 
de treinamento de nossos motoristas”, destaca Diniz Neto. 
“Em menos de cinco anos no mercado nacional, a linha MAN 
TGX tem conquistado as estradas brasileiras com robustez, 
bom custo- operacional e conforto ao motorista, que conta 
com uma das mais amplas cabines”, a rma Ricardo Alouche, 
vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da MAN 
Latin America.

IBL Logística
A fim de reformular sua identidade visual na internet e 
proporcionar a melhor experiência aos clientes também nas 
plataformas digitais, a IBL Logística acaba de lançar seu 
novo site. Com layout e programação responsivos, que se 
adaptam a diversos dispositivos, especialmente móveis, 
economizando dados de acordo com a velocidade do usuário, 
o principal canal de comunicação da empresa está mais ágil e 
interativo. Agora, é possível conhecer as instalações da IBL, 
seus veículos e serviços de forma dinâmica e com menos 
cliques. Além de vídeo aéreo de sua  lial, em Guarulhos, que 
destaca a dimensão e excelente localização da transportadora, 
a plataforma conta com área de notícias sempre atualizada, na 
qual é possível acompanhar as últimas ações e investimentos 
da empresa, espaços dedicados aos prêmios e certi cações da 
transportadora e ambiente destinado à comunicação direta com 
seus pro ssionais. Visando a praticidade do embarcador, o site 
ainda permite rastrear cargas em tempo real e abriga o sistema 
mobile do cliente, por onde é possível acompanhar status 
de entregas e fazer novas cotações diretamente do celular. 
Desenvolvido pela agência Regra Hum, o novo site da IBL 
Logística está disponível em três idiomas – português, inglês e 
espanhol - e pode ser acessado no endereço http//ibllogistica.
com.br. 

DHL
A DHL Supply Chain, do grupo Deutsche Post DHL, adquiriu 
o controle de uma de suas prestadoras de serviços: a brasileira 
Polar Transportes, especializada em transporte rodoviário 
com temperatura controlada, de atuação no setor de saúde. 
A transação ainda está sujeita à aprovação do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Segundo o CEO 

da DHL Supply Chain para a América Latina, Javier Bilbao, 
a aquisição apoiará as ambições de crescimento da companhia 
no País. “Adquirir
o controle de nosso provedor de serviços de longa data Polar 
Transportes é uma grande oportunidade para nós em oferecer 
uma solução integrada de ponta-a-ponta para a indústria 
de saúde no Brasil”. A empresa realizou uma pesquisa e 
comprovou que o transporte com temperatura controlada tem 
sido a prioridade do setor por três anos consecutivos. Além 
disso, a companhia avalia que o segmento de cadeia fria deverá 
crescer em dígitos duplos, tendo em vista que os lançamentos 
de produtos no setor, como medicamentos biológicos e vacinas, 
têm requisitos de controle de temperatura. A Polar Transportes 
foi fundada em 1996 e trabalha como prestadora de serviços 
para a DHL há mais de 15 anos. A empresa possui frota de 300 
caminhões, com cobertura nacional.
 
Argius Transportes
A Argius Transportes conquistou o primeiro lugar do Programa 
de Excelência em Transportes da COTY Professional Beauty. 
A empresa atua no mercado desde 2002 transportando 
cosméticos e correlatos para todo o estado de São Paulo. 
Além da premiação da COTY, o grupo também já recebeu o 
reconhecimento das empresas P&G e L’Óreal. A transportadora 
diz que “é um imenso prazer fazer parte de projetos vitoriosos 
e, principalmente, reconhecidos pelos nossos parceiros. Este 
prêmio é resultado do trabalho de várias mãos, que unidas, 
fazem a diferença todos os dias em cada entrega”.

ID Logistics
O Grupo ID Logistics apresentou no ano passado um aumento 
de 15% no volume de negócios, com faturamento de 1,07 bilhão 
de euros, registrando um recorde de 31 inaugurações de novas 
unidades para grandes contas internacionais. De acordo com o 
presidente e diretor-geral da ID Logistics, Eric Hémar “graças 
à combinação de um forte desenvolvimento orgânico e de uma 
aquisição estratégica, a ID Logistics ultrapassou o marco de 1 
bilhão de euros de volume de negócios em 2016 e dispõe de 
um sólido crescimento para 2017. A empresa prosseguiu com 
a diversi cação da sua carteira de clientes, líderes mundiais em 
suas respectivas áreas, através da aceleração do e-commerce 
e da conquista de novos setores de atividades, como saúde, 
moda e o setor automotivo. Esses investimentos feitos em 
2016 e que pesam temporariamente sobre as nossas margens 
são essenciais para o nosso crescimento nos próximos anos. 
O nosso objetivo é nos tornarmos protagonistas em logística 
contratual na Europa”. Em 2016, o volume de negócios da 
ID Logistics ultrapassou o marco de 1 bilhão de euros, tendo 
atingido o valor 1,07 bilhão, registrando um aumento de 15% 
em relação a 2015. Em bases comparáveis, compensada por 
um efeito de câmbio negativo e pela consolidação da Logiters, 
desde o dia 1 de setembro de 2016, o crescimento foi de 9,8%.
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ANUÁRIO CNT 2017 REÚNE SÉRIE HISTÓRICA DE DADOS DO TRANSPORTE

ESTUDO TRAZ DIAGNÓSTICO DO ESCOAMENTO DAS PRINCIPAIS CARGAS DO BRASIL

PIB DO SETOR DE TRANSPORTE CRESCE 2,8%

A série histórica com os principais dados disponíveis no 
Brasil sobre o setor transportador pode ser consultada 
no Anuário CNT do Transporte 2017, lançado no último 
dia 1º de junho. O documento está publicado na íntegra 
na internet (anuariodotransporte.cnt.org.br).  São mais 
de 800 tabelas que mostram a evolução de todos os 
modais (rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo), 
ao longo dos últimos anos, com diferentes abordagens. 
Foram consolidadas informações dos setores público 
e privado, inclusive resultados de pesquisas da CNT.
O produto da Confederação, que chega à segunda 
edição neste ano, apresenta a dimensão e a importância 
do setor transportador, tanto para o dia a dia da 
população quanto para o crescimento da economia 
do país. A leitura do Anuário permite conhecer as 
estatísticas brasileiras sobre movimentação de cargas e 
de pessoas, infraestrutura, produção e frota de veículos 
e composição do setor.
 “O transporte tem papel fundamental para o 
desenvolvimento do país. Oferecer uma infraestrutura 
ampla e com qualidade é imprescindível para o 
estímulo à competitividade e ao crescimento”, afirma 
o presidente da CNT, Clésio Andrade. Nesse sentido, 
segundo ele, “é muito importante entender os números 
do transporte, que indicam os avanços e os desafios a 

O primeiro suplemento de uma série de estudos técnicos 
produzidos pelo Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil, retrata e analisa, em todo o território 
nacional, a movimentação logística do complexo da soja e 
do milho, desde a sua origem, nas regiões produtoras, até 
os destinos finais, em portos e centros de consumidores. O 
estudo faz parte da coleção “Corredores de Transportes”. 
Os suplementos serão publicados a cada quatro meses. 
Cada um vai se dedicar ao escoamento das principais 
commodities produzidas no país (além da indústria de 

Depois de nove trimestres consecutivos de resultados 
negativos, o PIB (Produto Interno Bruto) do setor de 
transporte e logística registrou crescimento de 2,8% no 
primeiro trimestre de 2017 em relação ao último trimestre de 
2016. Esse é o resultado divulgado no dia primeiro de junho 
pelo IBGE, que, no mesmo período, apurou crescimento de 
1% no PIB geral do Brasil.

serem superados”.
A análise da série histórica mostra, por exemplo, 
que a qualidade e o crescimento da malha rodoviária 
não acompanham a demanda de infraestrutura para 
o escoamento da produção nem para o deslocamento 
de pessoas. A frota de veículos aumentou 194,1%, de 
2001 para 2016, mas as rodovias continuam com graves 
problemas de qualidade, comprometendo a segurança. 
No ano passado, mais da metade dos trechos avaliados 
pela CNT apresentaram problemas. Do total da malha, 
1,7 milhão de km, apenas 12,2% (210.618,8 km) têm 
pavimento.
No transporte ferroviário, a série histórica indica aumento 
de 566,2% na produção de carros de passageiros (vagões 
de passageiros), de 2001 (quando foram produzidas 
71 unidades) para 2016, com a produção de 473. Em 
relação a vagões de carga, o aumento de 2001 (748 
unidades) para 2016 (3.903) foi de 421,8%. O Anuário 
mostra ainda que as instalações portuárias brasileiras 
transportaram quase 1 bilhão de toneladas de cargas 
no ano passado – queda de 1,1% em relação a 2015. 
No modal aeroviário, a queda no transporte doméstico, 
de 2014 para 2015, foi 0,7% e, no internacional, de 
1,7%. O Anuário apresenta as estatísticas dos períodos 
disponibilizadas pelos diferentes órgãos.

automotiva). O primeiro caderno, dedicado ao escoamento 
do milho e soja – que tiveram em 2016/2017 a maior safra 
da história, com expectativa de 220 milhões de toneladas 
-, diagnosticou as condições e capacidade das rodovias, 
hidrovias e ferrovias. Além disso, identificou que 
faltam pavimentação e sinalização nas estradas; melhor 
adequação de canais nas hidrovias; e controle eficiente de 
trens. Os próximos cadernos vão analisar a movimentação 
do petróleo e combustíveis, minério de ferro, açúcar, carne 
e automóvel.

Assim como o resultado geral, o PIB do transporte foi 
beneficiado pelo escoamento da safra recorde de soja. A 
agropecuária registrou incremento de 13,4% também em 
relação ao último trimestre do ano passado.  Na comparação 
com o primeiro trimestre de 2016, o setor de transporte ainda 
registra queda de 2,2%. No acumulado dos quatro últimos 
trimestres, transporte e logística registram queda de 5,9%.
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