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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
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE PORTO FERREIRA E REGIÃO

TRANSPORTES DE CARGAS DE BAURU

I
SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
NDBRU



EDITORIAL

FETCESP EM DESTAQUE

No Brasil de hoje e de sempre há motivos da parte do governo 
para aumento da carga tributária, seja a crise fiscal, financeira ou 
orçamentária dos governos da União, Estados e Municípios. 
A crise econômica que atinge todo o país fez as arrecadações de 
tributos despencarem, por outro lado a ineficiência da administração 
pública não consegue cortar gastos e os governos tentam todos os 
dias aumentar algum imposto, às vezes conseguem outros não. 
No caso da reoneração fiscal o governo precisou voltar atrás e 
cancelar a medida provisória que tratava do tema. Aliás, estivemos 
envolvidos nesta questão junto com outras entidades sindicais do 
TRC para sensibilizar parlamentares para que o transporte rodoviário 
de cargas continuasse com a desoneração.   Também estamos atentos 
caso a reoneração fiscal volte ao debate através de projeto de lei.  
O cenário é de uma incoerência da parte do governo. Ao mesmo 
tempo em que se discute um aumento da carga tributária se analisa 
um novo Programa de Recuperação Fiscal (Refis). 
A realidade, que o governo não quer aceitar, é que o setor produtivo 
não tem como pagar tantos impostos.  Ao passo que aumentar a carga 
tributária, aumentará a inadimplência! 
Por isso, este tema tem recebido grande atenção da FETCESP que 
atua em movimentos contrários ao aumento de impostos.
O TRC já está altamente tributado, como outros, e não tem como 
arcar com qualquer aumento.  
Por isso, a Confederação Nacional de Transporte (CNT) organiza um 
grupo de trabalho formado por economistas, assessores jurídicos e 
empresários para analisar a proposta de reforma tributária. 
Observamos que na reforma tributária divulgada tem uma intenção 
de desonerar a produção, o que é muito interessante. No entanto, 
fica a pergunta: para quem vão migrar os impostos, quem vai pagar 
esta conta?
Por isso, já estamos envolvidos no assunto para evitar que o nosso 
setor, pague a conta.  
Neste contexto é imprescindível que o governo faça sua lição de 
casa, cortando gastos. Do contrário não haverá dinheiro para pagar as 
dividas da União, Estados e Municípios. 
O País precisa reduzir a carga tribuária para ser mais competitivo.

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 Bento da Cruz, 1.248 – Jardim 
Nossa Senhora de Fátima. CEP 16200-770 - 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.

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 2016/2018 - Presidente - Flávio 
Benatti; Vice-Presidentes - Carlos Panzan e Urubatan Helou; Vice-
Presidentes Regionais - Aldo Evandro Zulini; André Juliani; Antonio 
Carlos Fernandes; Carlos Humberto Monassi; José Alberto Panzan;  
Kágio Miura; Laércio Lourenço; Munir Zugaib; Natal Antonio de 
Plácido; Natal Arnosti Júnior; Roberto Caro Varella; Sérgio Rubens 
Figuerôa Belmonte; Tayguara Helou e Tiojium Metolina; Secretários 
- Oswaldo Caixeta Júnior e Edson Luís Sônego; Tesoureiros - Raul 
Elias Pinto e Antonio Oliveira Ferreira; Membros do Conselho Fiscal 
- Ademir Pozzani; Adriano Lima Depentor; Artésio de Merlo Júnior; 
Osni Antonio Fioravanti; Rui César Alves e Vicente Aparício Y Moncho; 
Membro do Conselho Político - Antonio Luiz Leite; Membros do 
Conselho Consultivo - Altamir Filadelfi Cabral; Elza Lucia Panzan; 
Ezio Macedo Veronese Júnior; José Otavio Bigatto; Manoel Sousa 
Lima Jr.; Marcelo Marques da Rocha; Rafael Darrigo Valente; Rivail 
Brenga e Salvador José Cassano; Delegados Representantes - Flávio 
Benatti e Urubatan Helou. Redação e Produção - Editora: Fátima 
Contardi. Projeto Gráfico e Editoração: Jurujuba Publicidade.
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FETCESP ATENTA ÀS PROPOSTAS DA 
REFORMA TRIBUTÁRIA
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EMPRESÁRIOS E EXECUTIVOS DO TRC DEBATEM IMPORTANTES TEMAS DO SETOR

Lideranças, empresários e executivos do transporte 
rodoviário de cargas do país debateram importantes 
temas do setor nos dias 3 e 4 de agosto, no Rio de Janeiro 
(RJ), durante o Conet (Conselho Nacional de Estudos em 
Transporte, Custos, Tarifas e Mercado) & Intersindical. O 
evento foi promovido pela NTC&Logística e Federação do 
Rio de Janeiro (Fetranscarga). 
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, observou 
que todos os temas da programação foram importantes. 
“A apresentação da pesquisa da NTC&Logística sobre 
o mercado no setor apontou uma defasagem do frete de 
20,89% na carga lotação e 7,72 na fracionada. Ficando o 
alerta para que as empresas fiquem atentas ao aumento de 
seus custos”. Outro tema que Benatti destacou foi o cenário 
no Rio de Janeiro. “Conhecemos com mais detalhes as 
ações de combate ao roubo de cargas no Rio de Janeiro nas 
palestras de autoridades”, avalia Benatti. 
Presidentes, diretores e executivos dos sindicatos de 
São Paulo estiveram no evento que tratou da reforma 
trabalhista; reforma tributária; projeto de documentos 
eletrônicos (MDF-e); cronograma de tagueamento (TAG) 
dos veículos automotores e o projeto de lei que trata do 
marco regulatório. 

Defasagem do frete
O assessor técnico da NTC&Logística, Lauro Valdívia 
apresentou a pesquisa de mercado, realizada em parceria 
com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 

A pesquisa envolveu 2.290 empresas de transporte 
rodoviário de cargas em todo o Brasil e aponta o cenário no 
primeiro semestre de 2017. “Houve uma leve melhora, mas 
a situação ainda é muito preocupante”, afirma Lauro.
Segundo a pesquisa a defasagem dos fretes é de 20,89% 
nos fretes de carga lotação e 7,72% na carga fracionada. 
Das empresas entrevistadas 70,5% apontaram queda 
no faturamento e 91% diminuíram de tamanho. “Esses 
números são consequências da crise, que diminuiu em 
grande escala o volume de carga transportada. Com isso, 
as empresas tiveram que se adequar e reduzir de tamanho”, 
explica Lauro. Com a crise, toda a cadeia produtiva foi 
afetada e o pagamento do frete ficou prejudicado. 54,7% 
das transportadoras estão com fretes a receber em atraso, 
o que representa 14,3% do faturamento. Em média, as 
empresas demoram 26,7 dias para receber o pagamento. 
Como consequência disso, 38,7% delas estão com parte da 
frota parada e 33% sofrem com alguma ação trabalhista.
 “Os dois últimos anos foram os piores já vividos pelo 
transporte rodoviário de cargas. Mas acreditamos na 
retomada da economia e, consequentemente, no crescimento 
do setor”, afirma o presidente da NTC&Logística, José 
Hélio Fernandes. “A expectativa é que o PIB seja positivo, 
trazendo uma maior confiança a todos”. 
Diante do cenário de violência que se instaurou, 
principalmente na região metropolitana do Rio de Janeiro, 
criou-se em fevereiro de 2017 (Conet em Rio Quente - 
GO) a Taxa de Emergência Excepcional (Emex), cobrado 

Lideranças do setor, empresários e executivos de entidades do estado de São Paulo no Conet&Intersindical
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para regiões que se encontram em estado de beligerância. O 
valor dessa taxa é de R$ 10,00 por fração de 100 kg mais um 
percentual do valor da carga que varia de 0,3% a 1,0%. 

Intersindical 
O juiz federal do trabalho, Marlos Melek, falou sobre a 
reforma trabalhista e a medida provisória que será editada 
pelo governo para aperfeiçoar alguns pontos, como manter a 
liberdade de escolha do trabalhador em ser TAC ou pela CLT, 
imposto sindical, limitação de prêmios e bônus e ressarcimento 
ilimitado de viagens. 
O coordenador Nacional dos Projetos CT-e/MDF-e, Daniel 
Carvalho falou sobre a terceiraª geração dos documentos 
eletrônicos, cuja ideia é minimizar os impactos na operação 
logística. O superintendente de Serviços de Transporte 
Rodoviário e Multimodal de Cargas da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), Thiago Quirino de Aragão, falou 
da instalação de dispositivo eletrônico nos veículos. 
O deputado federal (PR), Luiz Carlos Hauly, relator da reforma 
tributária apresentou as propostas para um sistema tributário que, 
na opinião dele, fará o Brasil crescer e descentralizar a renda.

O diretor jurídico da NTC, Marco Aurélio Ribeiro fez uma 
a análise do relatório preliminar do Substitutivo do Marco 
Regulatório do TRC (PL 4.860/2016). 
Representantes do governo falaram sobre as ações de 
enfrentamento ao roubo de cargas no Rio de Janeiro.  O Inspetor 
José Roberto Gonçalves de Lima Neto, superintendente da 
5ª SRPRF/RJ, comentou as ações da Polícia Rodoviária 
Federal.  “Nossas maiores dificuldades são: acesso aos 
dados; manutenção de efetivo e os custos das ferramentas 
operacionais”. Apresentou algumas sugestões, como aumento 
do efetivo no Rio de Janeiro, planejamento de ações dedicadas 
ao enfrentamento do Roubo de Cargas, capacitação do efetivo, 
entre outras.
Representando a secretaria de Estado de Segurança Pública 
do Rio de Janeiro, o Cel. George Freitas, superintendente de 
Gestão Integrada da Seseg, explicou as ações de repressão 
ao roubo de cargas e apresentou informações sobre o Plano 
Integrado de Combate a essa modalidade de crime.
Os deputados federais Hugo Leal (PSB/RJ) e Jair Bolsonaro 
(PSC /RJ), participarem do evento e deixaram suas mensagens 
aos empresários do TRC. 

Lideranças do setor durante Intersindical  

Francesco Cupello, presidente do Sindicarga; Urubatan Helou, vice-presidente da NTC&Logística; 
José Hélio Fernandes, presidente da NTC&Logística; e Eduardo Rebuzzi, presidente da Fetranscarga.

Flávio Benatti, presidente da FETCESP, e Carlos Panzan, vice-presidente da FETCESP, no 
Conet&Intersidical
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Há 20 anos a FETCESP está envolvida em disseminar a 
necessidade do controle da emissão de poluentes da frota de 
veículos das empresas de transportes.  Em 1997 a FETCESP 
aderiu ao Programa Economizar, realizado pela Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) e Conpet – Petrobras.  O maior 
objetivo desta iniciativa era buscar a economia de combustível 
utilizado nos motores diesel, estimulando o consumo racional 
de recursos não renováveis. No entanto, no estado de São 
Paulo, a FETCESP foi além e procurou chamar a atenção das 
empresas para as aferições de suas frotas, pois além do aspecto 
econômico, as questões de ordem ambiental chamava atenção 
do setor. 
Era preciso conscientizar as empresas de transporte de cargas, 
que era possível minimizar os impactos ambientais relacionados 
à atividade por meio de controle das emissões geradas pela 
queima de combustíveis fósseis.
Em 2007 a FETCESP passou a fazer parte do Programa 
Despoluir da CNT e do SEST SENAT. Atua junto as empresas 
de transporte rodoviário de cargas realizando visitas técnicas e 
avaliando a condição da frota relacionada as emissões. Estimula 
por meio de palestras e reuniões com os colaboradores das 
empresas de transporte de cargas, boas práticas ambientais. 
O Despoluir completou dez anos de existência em julho e 
chegou à marca de 2 milhões de avaliações de caminhões e de 
ônibus por meio do projeto Redução da Emissão de Poluentes 
pelos Veículos. No período, foram atendidas aproximadamente 
19 mil empresas e cerca de 21 mil autônomos.
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, destaca que as 
questões ambientais sempre estiveram entre os assuntos de 
grande interesse da FETCESP. “O nosso envolvimento no 
Despoluir é permanente. Buscamos aumentar a participação 

e adesão das empresas em ações voltadas à sustentabilidade 
ambiental. Neste contexto está o uso racional do diesel e outros 
combustíveis e ações para diminuir os desgastes de peças dos 
veículos, com manutenção regulares”, afirma. 
O presidente da CNT, Clésio Andrade, celebra o fato de o 
programa ter contribuído para a redução da emissão de poluentes 
pelos veículos de carga e de passageiros e, por extensão, ter 
garantido mais qualidade de vida aos trabalhadores do setor. 
Nesses anos, o projeto tem incentivado os transportadores a 
adotarem práticas ambientalmente responsáveis e a diminuírem 
os impactos do setor ao meio ambiente e à saúde do trabalhador 
do transporte.
“O setor transportador foi pioneiro ao assumir sua parcela de 
responsabilidade socioambiental uma década atrás. Hoje temos 
orgulho de constatar que o Despoluir se tornou a maior ação 
empresarial de gestão ambiental em curso no Brasil e uma das 
maiores do mundo. As ações de conscientização, promovidas 
pelo programa, garantem benefícios diretos para o meio 
ambiente e para a saúde dos trabalhadores, além de aumentar 
a eficiência e contribuir para a redução dos custos operacionais 
das empresas”, declara. 
O programa vem contribuindo para a formulação e execução 
de políticas públicas na área ambiental, com representação nos 
principais fóruns de discussão do tema, especialmente no Conama 
(Conselho Nacional do Meio Ambiente) e no Fórum Brasileiro de 
Mudanças Climáticas. As unidades do SEST SENAT promovem 
cursos com temática ambiental para aprimorar as práticas dos 
trabalhadores do transporte. Já as federações afiliadas à CNT, 
além das avaliações veiculares, oferecem orientações técnicas 
para o gerenciamento das atividades e promovem prêmios para 
estimular práticas socioambientais no setor.

FETCESP ENVOLVIDA EM PROGRAMAS DE CONTROLE DA EMISSÃO DE POLUENTES

Projeto Despoluir na região de São José do Rio Preto 
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Projeto Despoluir em empresas na região de Campinas 

Região do ABC com adesão de empresas no Despoluir 

Aferição veicular em empresa do Projeto Despoluir da FETCESP

Empresas da região de Sorocaba no Projeto Despoluir

Participação
A FETCESP administra cinco unidades móveis do Programa 
Despoluir para atender as empresas de transportes no estado de 
São Paulo. As unidades estão localizadas nas cidades de São José 
do Rio Preto (Setcarp), São Paulo (Fetcesp), São Caetano do Sul 
(Setrans ABC), Campinas (Sindicamp) e Sorocaba (Setcarso). 
As cinco unidades atendem os 14 sindicatos que compõem a 
FETCESP. 
Várias empresas de transporte integram o Projeto Despoluir 
com ações regulares de aferição veicular. O Grupo Borelli, 
participa do Despoluir desde 2009 e assume a responsabilidade 
de reduzir o consumo de combustível e a emissão de particulados, 
contribuindo com a preservação ambiental. 
O diretor da Zorzim Logistica, Marcel Zorzim, comenta que 
através do Projeto Despoluir, que realiza anualmente, a empresa 
faz um monitoramento específico das emissões e avalia o desgaste 
da frota. “Com os dados fazemos uma manutenção preventiva, 
e assim evitamos danos ao meio ambiente por emissão de 
poluentes”, informa.
O diretor da Coopertrans, Fábio Fagundes, utiliza o projeto 
Despoluir desde 2008, com aferição veicular anual. “O projeto 
traz benefícios a sociedades como a melhoria do ar que respiramos 
contribuindo com o meio ambiente. Além disso, proporciona 
redução do consumo de combustíveis dos veículos, com 
econômica aos motoristas, caminhoneiros e autônomos”, observa.  
A Transportadora Montemorense Ltda participa do Programa 
Despoluir desde a sua criação. Segundo a direção da empresa 

o programa traz ganho ambiental, economia de combustível e 
de manutenção. 
A Transantos participa do Programa Despoluir há dois anos e a 
direção da empresa ressalta a importância da aferição que realiza 
a cada seis meses. “A empresa contribui para o meio ambiente, 
melhora sua imagem perante aos clientes e também no mercado, 
reduz os custos de manutenção e principalmente consumo de 
combustíveis”, diz nota da empresa. 
A Transportadora Capivari participa do Programa Despoluir 
desde de 2011 e considera fundamental para redução de poluentes, 
atendendo assim as metas estabelecidas pela legislação. O 
procedimento da empresa para utilização do programa é trimestral, 
deixando a sua frota sempre dentro dos padrões exigidos. 

Reconhecimento
A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), por 
meio do Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio 
Ambiente e Qualidade (Sassmaq), reconhece as aferições de 
controle de emissões originadas pela queima de combustíveis 
por veículos diesel, em função da seriedade e cumprimento das 
normas legais da avaliação.   O mercado tem como pré-requisito 
para prestação de serviços de transporte de cargas, empresas 
certificadas pelo Sassmaq. Esse diferencial tem levado muitas 
empresas de transportes, especialmente as que atuam no 
transporte de produtos perigosos, a procurar apoio técnico 
oferecido pelo Programa Despoluir para o controle ambiental 
de suas frotas.
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ESTUDO

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou 
em agosto o estudo Transporte Rodoviário – desempenho do 
setor, infraestrutura e investimentos. É a primeira análise da 
série histórica da Pesquisa CNT de Rodovias compreendendo 
o período de 2004 a 2016. O estudo avalia a evolução da 
qualidade da infraestrutura, os investimentos no setor e 
propõe ações para solucionar os entraves identificados.
A CNT avalia 100% da malha federal pavimentada na 
Pesquisa CNT de Rodovias realizada anualmente. Na análise 
da série histórica 2004/2016, o estado geral das rodovias 
públicas federais melhorou 24%, passando de 18,7% com 
classificação ótimo ou bom, em 2004, para 42,7%, em 
2016. Apesar da evolução da qualidade, 57,3% das rodovias 
públicas avaliadas ainda apresentam condição inadequada 
ao tráfego. Em 2016, cerca de 31 mil quilômetros ainda 
apresentavam deficiências no pavimento, na sinalização e na 
geometria. Esses problemas aumentam o custo operacional 
do transporte, comprometem a segurança nas rodovias e 
causam impactos negativos ao meio ambiente. 
Nos 13 anos analisados, é possível perceber uma relação 
direta entre a qualidade das rodovias brasileiras e os 
investimentos federais em infraestrutura rodoviária. Em 
2011, por exemplo, a União investiu o maior montante em 
infraestrutura de transporte no período, R$ 15,73 bilhões. 
O estudo identificou que, naquele ano, o percentual de 
rodovias consideradas ótimas ou boas foi de 41,3%. Já em 
2004, quando houve o menor aporte de recursos no período 
analisado (R$ 3,90 bilhões em investimentos federais), 
apenas 18,7% das rodovias tiveram avaliação positiva na 
pesquisa da CNT. 
Em 2015 e em 2016, apesar do baixo volume de 
investimentos (R$ 6,33 bilhões e R$ 8,61 bilhões, 
respectivamente), percebe-se a manutenção dos percentuais 
de avaliação positiva (42,1% e 42,7%). Isso ocorre, entre 
outros motivos, pelo investimento em manutenção e em 
melhoria de sinalização, que têm custo menor.
Em 2016, o volume de recursos aplicados pelo governo 
federal nas rodovias retrocedeu praticamente ao nível 
de 2008, em valores reais. A estratégia do poder público 
foi investir os escassos recursos em ações de manutenção 
e recuperação de rodovias, que concentraram 64,3% do 
montante desembolsado em 2016.
Na avaliação da CNT, o histórico indicando que mais 
da metade dos trechos pesquisados estão inadequados 
demonstra a falta de priorização de investimentos em 
infraestrutura de transporte, ao longo dos anos, apesar de 
a maior parte das cargas brasileiras e dos passageiros ser 
transportada por esse modal.       

Concessão rodoviária
O estudo avaliou os investimentos entre os anos de 2004 e 
2016 e mostrou que os recursos privados, por quilômetro, 
representam mais do que o dobro dos públicos.
Em 2013, as concessionárias brasileiras investiram, por 
quilômetro, o maior montante no período: R$ 447,00 mil. 
Em 2016, houve redução para R$ 354,46 mil. Ainda assim, 
o valor é 122,1% maior do que o recebido pelas rodovias 
federais geridas pela União em 2016: R$ 159,60 mil por 
km. 
“Esse é um bom parâmetro de comparação. Esse 
investimento das concessionárias faz com que o nível de 
qualidade seja significativamente superior ao das rodovias 
mantidas pelo poder público”, afirma o diretor-executivo 
da CNT, Bruno Batista. Na edição de 2016 da Pesquisa 
CNT de Rodovias, a extensão concessionada com estado 
geral classificado como ótimo ou bom foi de 78,7%. Nas 
federais sob gestão pública, foi de 42,7%. 
O estudo mostra que, desde a década de 1990, o país adotou 
a alternativa de participação da iniciativa privada no 
provimento da infraestrutura de transporte via concessões. 
De 2004 a 2016, foram investidos R$ 49,96 bilhões pelas 
concessionárias.
Só em 2016, o investimento privado foi de R$ 6,75 bilhões 
em 19.031 km. Nesse mesmo ano, as rodovias públicas 
federais receberam R$ 8,61 bilhões para investir em mais 
que o dobro da extensão, 53.943 km. A análise evolutiva 
mostra que o volume anual de aportes acompanhou a 
expansão do programa de concessões rodoviárias. Apesar 
disso, o valor investido (por km de rodovia concedida), 
que apresentou incrementos consecutivos entre 2004 e 
2013, registrou retração entre 2014 e 2016. 

Proposta
Como parte da solução dos problemas persistentes nas 
rodovias, a CNT propõe maior participação da iniciativa 
privada em obras de infraestrutura, oferta de segurança 
jurídica e condições atraentes para os investidores, 
diversificação das formas de financiamento, transparência 
e eficiência na comunicação do governo com o setor 
privado. Segundo a CNT, também é preciso definir 
regras de priorização dos investimentos, alinhando os 
empreendimentos selecionados para receber recursos 
públicos com os objetivos do setor. Outra medida apontada 
pela Confederação é a exclusão da Cide-combustíveis da 
base de incidência da DRU (Desvinculação de Receitas 
da União) como forma de garantir mais investimentos em 
infraestrutura de transporte. 

DESEMPENHO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
EM INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS 
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EMPRESAS

Braspress
A Braspress foi eleita campeã no Setor de Transportes pelo 
segundo ano consecutivo do Anuário Época Negócios 360º, 
concedido pela Editora Globo, em parceria com a Fundação 
Dom Cabral. A cerimônia de premiação ocorreu no último 
dia 8 de agosto. O diretor-presidente da Braspress, Urubatan 
Helou, recebeu o prêmio e disse estar muito feliz com o 
reconhecimento, pois significa que a companhia tem feito a 
lição de casa. “‘’Num ano extremamente difícil para todos, 
fizemos uma reengenharia das operações para enfrentar o 
desaquecimento econômico e ganhar agilidade e produtividade 
com a inauguração do novo Hub em Guarulhos, dentre 
inúmeras outras providências’’, afirmou Urubatan Helou. 
Assim, ele entende que a Braspress está pronta e preparada para 
acelerar quando a economia retomar a patamares positivos. 
“Com a infraestrutura que possuímos estamos atualizados 
tecnologicamente e no mesmo nível das empresas globais, com 
vigor para enfrentar os próximos anos’’, finalizou.
 
Aliança e Hamburg Süd 
A Aliança Navegação e Logística e a Hamburg Süd, acabam de 
lançar seu 1º Vendor Award Program, para premiar os melhores 
fornecedores das empresas. O programa busca reconhecer o 
trabalho de excelência realizado por cada empresa participante, 
em três categorias: Terminais Portuários, Depot (Terminal de 
contêineres vazios) e Transportadores Rodoviários. As empresas 
estão sendo avaliadas desde o mês de janeiro, considerando 
fatores comerciais, operacionais e financeiros. Para realizar as 
avaliações, foi selecionada uma equipe de profissionais dedicados 
com vasto conhecimento em todas as categorias. De acordo com 
José Roberto Salgado, diretor executivo da Aliança e Hamburg 
Süd, o programa reconhece a excelência dos serviços prestados 
às empresas. “A parceria com nossos fornecedores agrega ainda 
mais valor ao nosso negócio, oferecendo um serviço reconhecido 
pela confiança e qualidade”, ressalta Salgado. 

Wilson Sons 
O Grupo Wilson Sons publica pela quarta vez o inventário de 
emissões de gases de efeito estufa (GEE), seguindo a metodologia 
do programa brasileiro do GHG Protocol. O documento, relativo 
às operações da companhia em 2016, será apresentado nesta 
quinta-feira (10/8). Neste ciclo, 142 empresas participaram da 
iniciativa. Em 2016, em relação ao ano anterior, foi registrada 
redução de 4.500 toneladas na emissão de dióxido de carbono 
equivalente (CO2e), unidade padrão das emissões de gases 
de efeito estufa. Foram emitidas no ano passado, por todas as 
empresas da companhia, 61.600 toneladas de CO2e, ante 62.827 
toneladas de CO2e em 2015. A Wilson Sons é qualificada como 
Selo Prata, certificação concedida aos membros que reportam as 
emissões de todas as suas fontes. O inventário abrange, inclusive, 
as empresas em que o Grupo possui participação societária – 
como a Allink e o consórcio da Baía de São Marcos. “O Grupo 

está entre os primeiros do setor naval e portuário no Brasil a 
adotar a metodologia e a publicar seu próprio inventário. Essa 
prática estimula cada vez mais o relato transparente de nossas 
informações”, afirmou o gerente corporativo de saúde, meio 
ambiente, segurança e sustentabilidade da Wilson Sons, João 
David Santos. 

Grupo TPC 
O Grupo TPC negocia acordo para aquisição de 100% da 
Columbia S.A. (CSA); empresa com cerca de 75 anos de 
atividades no segmento de comércio exterior, CLIAs (Centro 
Logístico Industrial Aduaneiro) e logística geral. A aquisição 
traz ganhos de significativos, já que atua na atividade portuária 
e na logística de armazenagem e distribuição. Leonardo Barros, 
presidente do Grupo TPC, destaca que a aquisição proporciona 
transcender fronteiras para tornar-se um operador internacional. 
“Foi uma oportunidade que o Grupo TPC enxergou de passar a 
oferecer serviços mais completos aos clientes. Agora, atuaremos 
desde a importação, no desembaraço aduaneiro, na armazenagem 
até a distribuição”, ressalta. O negócio ainda deve ser aprovado 
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica antes de 
ser consumado, mas quando confirmado, o Grupo TPC, que é 
controlado pela Porto Participações S.A., terá um crescimento de 
cerca de 20% em receita e ainda em 2017, ampliará o faturamento 
para aproximadamente R$ 650 milhões.  Além disso, o número 
de colaboradores diretos aumentará para 4.500. Para 2018, um 
dos objetivos do Grupo TPC é chegar ao final do ano com o 
faturamento da ordem de R$ 1 bilhão. 

RTE Rodonaves 
Para ampliar a capacidade de operação e expandir a atuação 
e o atendimento na região de Amparo, cidade do interior 
paulista, a RTE Rodonaves reestruturou sua filial na localidade. 
A empresa investiu em uma nova e moderna estrutura, novo 
sistema de gerenciamento, reforço do quadro de colaboradores 
e renovação da frota que atende a região. A RTE Rodonaves, 
considerada uma das melhores e maiores transportadoras 
de carga do país, está realizando melhorias dos polos de 
atendimento de regiões econômicas estratégicas para aprimorar 
as operações logísticas. O prédio da unidade de Amparo foi 
totalmente reformado e conta com um remodelado espaço de 
retirada, novo balcão de atendimento e pintura. A ampliação da 
filial também é motivada por considerar Amparo uma cidade 
estratégica para novos negócios, por concentrar principais 
mercados regionais, como o de confecção, tricô, utilidades em 
porcelana e produtos em MDF. De acordo com a empresa, esse 
tipo de melhoria é importante porque gera novos empregos, 
reforça a presença em diferentes segmentos e contribui para o 
desenvolvimento das cidades e de seus entornos.  Além disso, 
a unidade de Amparo possui uma linha direta com São Paulo e 
Campinas, o que permite a RTE Rodonaves distribuir autopeças 
com mais agilidade.



FETCESP EM DESTAQUE

10 AGOSTO/2017

S E S T S E N AT

UNIDADES EM SÃO PAULO COMEMORAM DIA DO MOTORISTA

A Unidade de Agudos (SP) promoveu atividades voltadas aos 
motoristas em vários dias no período de 23 de junho a 31 de julho, 
com mais de 1 mil participantes. Além de ciclo de palestras sobre 
educação no trânsito, ginástica laboral e exame da pressão arterial, 
foram distribuídos brindes. O ponto alto das comemorações 
aconteceu em 23 de julho com a Festa do Motorista, realizada 
na Praça Matriz da cidade de Agudos. O evento contou com a 
parceria da Prefeitura, Rede Ipiranga de Postos, Paróquia São 
Paulo Apóstolo e rádio 87 FM. Um desfile de caminhões, carros e 
motos mobilizou a cidade e chamou a atenção para a importância 
da profissão do motorista profissional do transporte de cargas e 
passageiros. Durante o período da campanha, foram distribuídos 
gratuitamente preservativos. Os usuários da Unidade também 
tiveram a oportunidade de fazer exames da pressão arterial e 
receberam brindes 
A Unidade de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), realizou durante o 
mês de julho palestras sobre saúde bucal, depressão, hipertensão 
e saúde da coluna. Em parceria com a empresa Concessionária 
Auto Raposo Tavares foram feitos testes de glicemia e aferição 
de pressão arterial nos usuários da Unidade Operacional. No dia 
25 de julho, em parceria com o Posto Cruzadão, foi oferecido o 
tradicional café da manhã da rede Siga Bem dentro do espírito 
“Sua Casa Fora de Casa”. Os profissionais da unidade atuaram 
nesse dia realizando aferição de pressão arterial, orientação aos 
motoristas, divulgação da instituição, distribuição de panfletos e 
brindes alusivos ao tema da Campanha Nacional.
A Unidade de Marília (SP) realizou uma programação especial 
durante o mês de julho com palestras sobre alimentação saudável, 
sorteio de brindes e um evento especial que aconteceu no dia 
23 de julho. O evento iniciou com um café da manhã para o 
trabalhador em transporte e seus familiares e com a diretora da 
Unidade, apresentando os resultados do ano de 2016 e os projetos 

da instituição. Após a abertura foram liberadas as atividades 
esportivas: torneios de futebol society adulto, que contou com 
nove equipes; torneio de futebol pais e filhos; torneios de truco 
e sinuca. As crianças puderam se divertir com tobogã inflável, 
piscina de bolinhas, pula-pula, gincanas e brincadeiras, pintura 
facial e a novidade que atraiu também os adultos, o touro 
mecânico. O evento ainda contou com o espaço beleza, em 
parceria com empresas da região, que ofereceu gratuitamente, 
corte de cabelo, massagem quick e estética facial. Além disso, 
durante todo o dia houve distribuição gratuita de pipoca e algodão 
doce. Os visitantes puderam ainda conferir e participar do Bingo 
Especial Educativo de Trânsito. Todos os motoristas receberam 
um brinde como presente pelo seu dia. Cerca de 500 pessoas 
participaram da festa.

AS UNIDADES SEST SENAT DO ESTADO DE SÃO PAULO FIZERAM AÇÕES PARA MARCAR
O DIA DO MOTORISTA COMEMORADO EM 25 DE JULHO.

D
ivulgação

D
ivulgação

Ações da Unidade Santa Cruz do Rio Pardo

Festa do Motorista na cidade de Agudos 



Unidades móveis em São Paulo:



Por meio do Serviço Social do Transporte (SEST)
e do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (SENAT), a instituição ultrapassou a 
marca de 100 milhões de atendimentos aos 
trabalhadores do transporte do Brasil.
 
O SEST SENAT é referência no desenvolvimento 
profissional e na qualidade dos serviços prestados 
nas áreas de odontologia, nutrição, psicologia e 
fisioterapia, além de oferecer atividades
esportivas, culturais e de lazer.
 
Com Unidades Operacionais em todo o país, a 
instituição possibilita que os profissionais do 
transporte contribuintes e seus dependentes
tenham atendimentos 100% gratuitos
onde quer que estejam.
 
Procure a Unidade mais próxima a você!

T R A B A L H A D O R  D O  T R A N S P O R T E

sestsenat.org.br | 0800 728 2891 |      /sestsenatbrasil

Sérgio Reis
Amigo do trabalhador
do transporte


