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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.
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EDITORIAL

FETCESP EM DESTAQUE

A legislação do marco regulatório do transporte rodoviário de 
cargas gera muitas expectativas sobre o futuro do setor. O primeiro 
texto apresentado pela Comissão Especial que trata do assunto na 
Câmara dos Deputados, não expressa a total realidade do setor e 
provocou várias discussões e muitas avaliações nos sindicatos, 
federações e associações do TRC. 
Não poderia ser diferente, afinal, com a segmentação das 
operações no transporte de cargas, é comum o que é ideal para 
uma especialidade se tornar, totalmente, inadequado para outra.  
Pensando no conjunto, as entidades do setor apresentaram várias 
sugestões, o que surpreendeu integrantes da Comissão.  Afinal, 
trata-se do marco regulatório de nosso setor e estamos bastante 
preocupados. Entendemos que os representantes do TRC são 
os mais indicados para apontar as melhores práticas à atividade 
transportadora. 
A questão do seguro de cargas, já tão controverso no mercado, é 
um dos assuntos tratados no texto do marco regulatório que traz 
preocupação, e assim gerou várias propostas. Da mesma forma está 
a introdução de novas obrigatoriedades previstas no texto original 
que vão gerar mais responsabilidades e custos às empresas.  Também 
apresentamos sugestões sobre o responsável técnico, gerenciamento 
de risco, documentos da viagem, mercadoria avariada e prazos de 
entregas, entre outros temas tratados no projeto de lei. 
Precisamos também pensar na economia macro, na influência do 
setor no custo Brasil, para melhorar a competitividade do país, 
no mercado internacional. E o frete está diretamente relacionado 
nesta conta. 
Continuamos acompanhando a tramitação deste importante projeto 
de lei no Congresso Nacional. 
Uma coisa é certa, estamos imbuídos de um único propósito, o de 
buscar uma legislação que traga maior segurança jurídica a nossa 
atividade e ao mesmo tempo promova e equilíbrio no mercado. O 
nosso objetivo é ter regras claras e evitar prejuízos às empresas de 
transportes e a todos que dependem do nosso setor.     

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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L E G I S L AÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO

O Vale-Pedágio obrigatório busca eliminar a prática de 
embutir o custo do pedágio no valor do frete contratado, 
sendo instituído pela Lei 10.209, de 23 de maio de 2001, 
que determina que os embarcadores ou equiparados 
são os responsáveis pelo pagamento antecipado do 
pedágio e fornecimento do respectivo comprovante, ao 
transportador rodoviário.
As normas do Vale-Pedágio obrigatório constam na 
Resolução ANTT nº 2.885/2008 que trata dos procedimentos 
de habilitação de empresas fornecedoras em âmbito 
nacional, aprovação de modelos e sistemas operacionais, as 
infrações e suas respectivas penalidades.
As principais infrações são: 
Não antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador 
(responsabilidade do embarcador ou do equiparado);
Não registrar as informações sobre a aquisição do 
Vale-Pedágio obrigatório no documento de embarque 
(responsabilidade do embarcador e do transportador; e 
Não aceitar o Vale-Pedágio obrigatório (responsabilidade 
de todas as operadoras de rodovias sob pedágio - aceitação 
obrigatória).

Multas
Verificada a infração, o órgão fiscalizador lavra o respectivo 
auto de infração, com notificação ao infrator para pagamento 
da multa ou apresentação de defesa.

Ao embarcador ou equiparado será aplicada multa no valor 
de R$ 550,00 por veículo, para cada viagem na qual não fique 
comprovada a antecipação do Vale-Pedágio obrigatório.
Além da multa administrativa aplicada pela ANTT o 
embarcador ou equiparada estará sujeito a multa equivalente 
ao valor do dobro do frete em razão do não fornecimento do 
Vale-Pedágio ao transportador (autônomo ou empresa).
A operadora de rodovia sob pedágio que não aceitar o Vale-
Pedágio obrigatório será penalizada com multa no valor 
de R$ 550,00, a cada dia que deixar de aceitar os modelos 
de Vale-Pedágio obrigatório habilitados pela ANTT ou 
descumprir as demais determinações legais sobre a matéria.

Denúncia
As denúncias de irregularidades na emissão, comercialização 
ou aceitação do Vale-Pedágio obrigatório podem ser feitas 
clicando em Fale Conosco, no site www.antt.gov.br, ou 
encaminhadas diretamente à ANTT, no endereço:
Agência Nacional de Transporte Terrestre
Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário e 
Multimodal de Cargas - SUROC
Bloco A - Térreo
Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, 
Projeto Orla Polo 8 - Brasília - DF - CEP: 70200-003
Fale Conosco: 166
Email: ouvidoria@antt.gov.br

Embarcadores ou equiparados são os responsáveis pelo pagamento antecipado do pedágio 

D
ivulgação
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R E P R E S E N TAÇÃO

SINDISAN COMEMORA 80 ANOS DE FUNDAÇÃO

SEST SENAT DE SÃO VICENTE HOMENAGEIA EX-CONSELHEIRO

O Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do 
Litoral Paulista (Sindisan) comemorou 80 anos de fundação no 
último dia 18 de agosto, em Santos (SP). 
Associados do Sindisan, lideranças do setor e autoridades da 
região participaram de um jantar no Clube de Regatas Saldanha 
da Gama comemorativo das oito décadas do Sindicato. 
O presidente do Sindisan, Roberto Caro Varella, falou da 
importância da data.  Na ocasião foi feita uma homenagem ao 
ex-presidente do sindicato, Marcelo Marques da Rocha, falecido 

no ano passado. A viúva de  Marcelo Rocha, Maria Cecília Tonet 
da Rocha, esteve presente com a família e fez o descerramento 
de um quadro, que ficará exposto na galeria de ex-presidentes 
do Sindisan. Muito emocionada, Marcia Cecília agradeceu o 
reconhecimento do setor ao Marcelo. 
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, falou da importância 
do Sindisan para a representação do setor no Estado de São 
Paulo. Destacou o trabalho dedicado e inovador das lideranças da 
região. Mencionou a atuação do ex-presidente Marcelo Marques 
da Rocha. Para Benatti comemorar a data foi muito especial, uma 
vez que foi presidente do Sindisan no período de 1989 a 1995.

O Ginásio Poliesportivo do Sest Senat de São Vicente recebeu o 
nome de Marcelo Marques da Rocha. A solenidade de homenagem 
foi realizada no último dia 19 de agosto com a presença de 
autoridades, representantes dos sindicatos do estado de São Paulo 
e da diretoria do Sindisan.
O descerramento da placa foi feito pela viúva de Rocha, Maria 

Cecília Tonet da Rocha, juntamente com o presidente da Fetcesp, 
Flávio Benatti, e do presidente do Sindisan, Roberto Caro Varella.
Marcelo Marques da Rocha presidiu o Sindisan entre 1996 e 2015, 
foi conselheiro do Sest Senat e diretor da FETCESP.  Empresário 
do transporte por mais de 50 anos, ele faleceu em novembro do 
ano passado. 

Roberto Varella, presidente do Sindisan; Flávio Benatti, presidente da FETCESP, e João Paulo 
Papa, deputado federal

Roberto Caro Varella com diretores do Sindisan

Ginásio Poliesportivo do Sest Senat de São Vicente recebe nome de Marcelo Marques da Rocha
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Lideranças, empresários e executivos do setor e autoridades 
prestigiaram a cerimônia de entrega da Medalha Mérito 
do TRC Paulista Adalberto Panzan, no último dia 15 de 
setembro, em São Paulo /SP. 
O Deputado Estadual, Cauê Macris, presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, participou do evento. Comentou 
que o país passa por um momento de transformação e que a atual 
crise não deve impedir a realização de reformas importantes. Disse 
ainda ser o momento de rever o papel do Estado. 
O secretário Estadual de Logística e Transporte de São 
Paulo, Laurence Casagrande Lourenço, participou do evento 
representando o governador Geraldo Alckmin.   

O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, falou da 
importância da homenagem realizada para comemorar o 
Dia Nacional do Transportador de Cargas, cuja data é 17 de 
setembro. 
Após mencionar o momento difícil pelo qual o país atravessa, 
Benatti, destacou que as pessoas não devem se contaminar 
com aqueles que pregam o caos e chamou atenção aos 
indicadores econômicos.  Ele se referia as projeções dos 
economistas de um crescimento do PIB (Produto Interno 
Bruto) de 2017 da ordem de 0,60%. “Diferente dos anos 
anteriores que foram negativos”, observou. 
Benatti comentou sobre a atuação da FETCESP em temas 

FETCESP ENTREGA MEDALHA MÉRITO DO TRC PAULISTA ADALBERTO PANZAN

Deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Laurence Casagrande Lourenço, secretário estadual de Logística e Transporte 

Autoridades e lideranças e executivos no evento da FETCESP
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Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas 
de Presidente Prudente (Setcapp) e sócio das empresas Carrion 
Transportes e AC Fernandes Logística. Atuante no setor de 
transporte teve destacada participação no processo para a 
fundação da FETCESP. Em 1985 liderou grupo de empresários 
para a criação da Associação Profissional das Empresas de 
Transportes de Cargas de Presidente Prudente (Associpre) e eleito 
presidente até se transformar em Setcapp, em 1987. Em 2003 foi 
eleito presidente do Sindicato e reeleito para novos mandatos. 
Fernandes é vice-presidente regional da FETCESP e conselheiro 
do Sest Senat São Paulo. 

Uma vida de entrega! Essa frase define o legado de João Braz 
Naves, criador e presidente da RTE Rodonaves. Empreendedor 
nato, nasceu em Altinópolis, em 1950. Aos 18 anos, se 
mudou para Ribeirão Preto para trabalhar como vendedor de 
passagens de uma empresa na rodoviária da cidade. Visionário, 
percebeu que havia uma demanda por serviços de entrega de 
cargas. Saiu da empresa e abriu um box na própria rodoviária. 
Comprou uma bicicleta de carga e logo depois adquiriu uma 
Kombi. Assim começou a RTE Rodonaves, uma das mais 
importantes transportadoras do país, com uma frota de 2.400 
veículos, mais de 6 mil colaboradores diretos e indiretos, nove 
unidades próprias e 11 centros de transferências de cargas. 

Advogado formado pela Universidade São Francisco e pós-
graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
no curso do Trabalho e Processo do Trabalho. Assessor 
do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de 
Campinas e Região (Sindicamp) desde 1991. Responsável 
pela Junta de Conciliação Prévia de Conflitos Individuais 
e da intermediação da convenção coletiva de trabalho. 
Presidente do Terminal de Cargas de Campinas, assessor 
jurídico do Sindicato de Ribeirão Preto (Sindetrans) e sócio 
do Escritório Codignotte & Arcaro Sociedade de Advogados.

PERFIL DOS HOMENAGEADOS

Carlos Panzan, vice-presidente da FETCESP; Leandro filho do homenageado, Fernanda nora 
e Rafael, filho do homenageado; Antônio Carlos Fernandes, homenageado e sua esposa Maria 
Aparecida; Flávio Benatti, presidente da FETCESP; Urubatan Helou, vice-presidente da 
FETCESP

Carlos Panzan, vice-presidente da FETCESP; João Naves, homenageado, e sua esposa Vera Lucia; 
Flávio Benatti, presidente da FETCESP; Urubatan Helou, vice-presidente da FETCESP

José Alberto Panzan, presidente Sindicamp; Carlos Panzan, vice-presidente da FETCESP; Aldo 
Codgnotte Peres, homenageado, Flávio Benatti, presidente da FETCESP; Urubatan Helou, vice-
presidente da FETCESP

CATEGORIA LÍDER SINDICAL - ANTÔNIO CARLOS FERNANDES

CATEGORIA EMPRESÁRIO DO TRC - JOÃO BRAZ NAVES

CATEGORIA ESPECIAL  - ALDO CODIGNOTTE PIRES

importantes para o setor, como a continuidade da desoneração da 
folha de pagamento e sobre a reforma tributária. “O transporte 
rodoviário de cargas não pode aceitar qualquer aumento de 
impostos. Nós, como toda a sociedade, não temos como arcar 
com qualquer aumento da carga tributária”, destacou. 
O projeto de lei do Marco Regulatório do TRC foi outra questão 
apontada por Benatti e que tem recebido grande atuação das 

entidade do setor, que já apresentaram sugestões à Comissão 
Especial no Congresso Nacional que trata do tema. 
Benatti, ainda, destacou que os avanços e conquistas são 
resultados das ações de pessoas. “Por isso, a FETCESP 
realiza há 25 anos a entrega da Medalha do Mérito do 
TRC Paulista para valorizar e reconhecer o trabalho de 
importantes pessoas”.
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Transpes 
O empresário mineiro Sandro Gonzalez, presidente da Transpes, é um 
dos executivos eleitos pela Forbes Brasil no ranking “Os 25 melhores 
CEOs do Brasil”.  A votação organizada pela revista contou com a 
participação de especialistas das maiores consultorias internacionais 
e de algumas das melhores escolas de administração e negócios do 
país. A empresa de logística especializada em  movimentar cargas 
com tamanhos, pesos e volumes especiais, com 51 anos de atuação, 
possui 20 filiais brasileiras com capacidade de armazenagem de até 
150 mil m² e atuação em todo o Mercosul. “O diferencial da Transpes 
é a gestão humanizada, com modelo de meritocracia e um bom pacote 
de benefícios.  O respeito ao próximo contribui para a excelência em 
nosso negócio e aqui os funcionários têm voz. Além da eficiência 
em nossos processos logísticos e investimentos em tecnologia, 
temos em nosso DNA as boas políticas de RH para a valorização 
das pessoas.  Temos 1200 funcionários em trabalhos externos, que 
ficam a maior parte do tempo longe de casa e da família. Percebemos 
que precisávamos aproximar suas famílias da empresa e criamos 
um projeto chamado Acolhimento, com uma equipe preparada para 
atender as necessidades dos familiares. Sabendo que a família está 
amparada em vários aspectos do dia a dia, o funcionário sente-se 
mais seguro e trabalha mais satisfeito e confiante”, explica Sandro 
Gonzalez, que é filho mais velho do  caminhoneiro espanhol Tarcísio 
Gonzalez, que fundou a Transpes em 1966. 

 Ativa
A Ativa Logística acaba de contratar o executivo Silas Gabriel 
Franco. Ele atuará como  gerente comercial de logística da 
companhia, que reúne 18 unidades localizadas nos Estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. Ao 
todo, são 2.130 funcionários para movimentar as 150 mil entregas 
mensais em 2,5 mil municípios do país. De acordo com Franco, 
seu desafio será ampliar a participação da empresa nos setores de 
saúde e cosméticos, fornecendo atendimento com alta performance e 
qualidade na armazenagem e transportes, além de ampliar o escopo 
de serviços oferecidos nas operações com o objetivo de atender as 
mais diversas demandas do mercado. ”Está em nosso DNA prover 
serviços logísticos completos, por isso estamos atentos às demandas 
dos clientes. As indústrias de beleza e de saúde têm aumentado suas 
demandas na distribuição de produtos”, afirma o novo gerente.

Jamef 
Com base na 11ª Pesquisa Nacional dos Fornecedores de Serviços 
de Transportes, a Jamef foi uma das homenageadas como Top 
do Transporte 2017 no evento realizado em agosto que premiou 
as companhias com melhor desempenho de acordo com os 
embarcadores de cargas dos principais segmentos.  O prêmio Top 
do Transporte define os ganhadores das edições por meio de uma 
metodologia reconhecida pelo mercado. A pesquisa é realizada 
pela Input Consultoria sob a supervisão das editoras Frota&Cia e 
Logweb, responsáveis pelo evento.  Para essa edição, o levantamento 
foi realizado no período de março a junho deste ano e envolveu a 
participação de mais de 4.800 contratantes de serviços de transportes, 

vinculados a empresas embarcadoras de cargas de 14 diferentes 
ramos de atividade. 540 empresas participaram do estudo.
 
Braspress
A Braspress recebeu o Prêmio  Top do Transporte 2017, entregue 
pelas Revistas Frota&Cia e Logweb, em agosto, em São Paulo (SP). 
A seleção da empresa foi o resultado da pesquisa realizada com 
embarcadores de cargas de 14 diferentes segmentos econômicos, 
com base nas notas de desempenho atribuídas pelos próprios 
contratantes do serviço aos seus fornecedores. Representando a 
Braspress, receberam a premiação o diretor comercial, Giuseppe 
Lumare Júnior, e o diretor de operações, Luiz Carlos Lopes.  
Giuseppe Lumare destacou que o prêmio é uma valorização do 
próprio transporte rodoviário de cargas. “Diante das dificuldades 
da mais grave crise econômica da história brasileira, todos somos 
vencedores’’, afirmou. Luiz Carlos Lopes disse que o prêmio é um 
indicador para as operações realizadas na empresa. “Continuamos 
buscando a excelência nas práticas de atendimento’’, afirmou.

Aliança e Hamburg Süd 
A Aliança e a Hamburg Süd criaram um projeto de prevenção de 
acidentes, que busca não apenas reduzir os incidentes rodoviários em 
suas atividades, mas principalmente garantir a integridade da vida 
humana e do meio ambiente.  O Projeto Prevenção de Acidentes 
(PPA), baseia-se em três principais pilares: Gerenciamento de Riscos, 
Políticas Internas e Comunicação e Treinamento. Para a Gestão de 
Riscos, com a ajuda da Open Tech foi possível ter maior visibilidade 
da operação, incluindo informações sobre a velocidade dos 
motoristas nas estradas, auditorias, inspeções rotineiras nos veículos, 
assim como a homologação dos pátios para a armazenagem dos 
contêineres carregados. Sobre as Políticas Internas, tanto a Aliança 
quanto a Hamburg Süd passaram a incluir cláusulas mais específicas 
em seus contratos, assim como as penalidades previstas em lei, no 
caso de descumprimento das regras acordadas. A última parte e a 
mais importante do projeto é a Comunicação e Treinamento. Por 
meio de uma parceria com o Sest Senat e as próprias transportadoras 
desde o mês de julho, estão sendo realizados workshops nas cidades 
com operações da Aliança e da Hamburg Süd. O evento é sempre 
ministrado aos sábados e sob a gestão de um analista de risco e da 
equipe da Open Tech. Os principais temas abordados durante o bate 
papo são: acidentes de trânsito, direção preventiva, bem-estar do 
motorista, procedimentos ao volante, manutenção dos veículos e 
multas de trânsito. 

ID Logistics Brasil 
A ID Logistics Brasil implantou no ano passado uma nova 
ferramenta de backup e restore, que resultou na redução de horas 
diárias dedicadas ao gerenciamento do backup. Com a nova solução, 
a janela de backup é, em média, de 3 horas com total confiabilidade 
dos dados copiados e restaurados. Esse resultado foi obtido com 
apenas dois meses de uso do Veeam Backup & Replication na 
matriz e em outras dez filiais da multinacional no Brasil. “O Veeam 
emite alarmes em nossos e-mails se detecta alguma falha, seja no 
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hardware ou na máquina virtual, além do gerenciamento ser central 
e automatizado no Data Center”, explica Martin Haber, diretor de  TI 
da ID Logistics Brasil. O pessoal local de cada filial também recebe 
e-mails de alertas do sistema e agora passarão a ter novas atribuições 
referentes ao backup e restore, como, por exemplo, a análise dos logs. 
O projeto, passando desde a prova de conceito (POC), implantação e 
treinamento dos profissionais de TI da ID Logistics foi realizado pela 
integradora Qualität IT. O próximo passo no projeto será realizar, 
além dos atuais 70 servidores virtuais, o backup diário dos cerca de 
40 notebooks dos diretores e gerentes. 

Painel 
A Painel Transporte e Logística tem realizado diversos investimentos 
para ampliar seu alcance na área de transporte e logística e manter o 
crescimento significativo dos últimos anos. Entre as ações de destaque 
em 2017, está o aumento da atuação na unidade localizada em Campo 
Bom, no Rio Grande do Sul, onde possui uma moderna estrutura, 
com mais de 5.000 m² de área. A filial se dedica a prospectar negócios 
na área de logística. Além do já oferecido cross docking, a empresa 
iniciou neste ano um novo serviço, a operação de armazenagem de 
produtos. A novidade, destinada a todos os clientes que necessitam 
de serviços especiais de armazenagem e outras soluções logísticas, 
inclui entrada das mercadorias, separação de pedidos, emissões de 
notas fiscais, entregas e coletas, paletizações, rotulagem, inventários, 
entre outras eventuais solicitações. “Ao assumir estas operações, 
facilitamos a rotina de muitos clientes que necessitam se dedicar 
e ter foco exclusivo em seus negócios”, destaca o diretor geral da 
Painel Transporte e Logística, Cleberson Heckler. A meta é ampliar o 
serviço para outras unidades, conforme as demandas dos clientes. A 
Painel Transporte e Logística possui 14 filiais e agências, distribuídas 
em cidades do Rio Grande Sul, São Paulo, Bahia, Minas Gerais e 
Santa Catarina. Nos últimos cinco anos a empresa dobrou sua frota 
de veículos e no último triênio dobrou seu faturamento. Para 2017, 
a expectativa é de um crescimento significativo, de 35%. “Nossos 
investimentos contemplam ainda para 2017 aumento da frota e das 
regiões de atendimento”, observa Heckler. 

IBL Logística 
A IBL Logística iniciou suas operações com o transporte de carga 
fracionada para todo o Brasil.  “O transporte em carga fracionada 
é uma importante demanda do mercado, que visa diminuir custos 
com a logística, sem perder a eficiência no transporte”, relata Tiago 
Della Torre, gerente de transportes. “Como lançamento desta nova 
modalidade, estamos oferecendo condições especiais de negociação 
para os clientes que precisam levar ou trazer seus produtos para os 
estados do Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro, mas sem deixar de lado 
outros estados e regiões do país, já que atuamos em todo o Brasil”, 
explica. Para garantir que a carga fracionada de seus clientes possa 
ser transportada com sucesso, além da ampla cobertura geográfica, 
a IBL dispõe de sistema de informação e controle na entrega dos 
produtos. Por meio de um software roteirizador de cargas, a 
empresa planeja e controla as operações de transporte de acordo 
com a distância, tempo e volume de mercadorias de forma mais 

ágil e eficiente. E o embarcador ainda conta com o sistema Mobile 
Delivery, que permite ter a confirmação da entrega da mercadoria 
em tempo real.  Sempre focada na gestão das cargas de seus clientes, 
seja transportando diretamente ou gerenciando todo o processo de 
transporte e distribuição, a IBL espera agregar a versatilidade da 
carga fracionada aos atuais clientes de carga lotação. “O mercado 
é carente deste tipo de serviço e nossa expectativa é auxiliar a 
preencher essa lacuna”, finaliza Tiago.

Expresso Rodominas 
A necessidade de utilização de energia limpa tem se tornado uma 
demanda cada dia mais presente no cotidiano das empresas brasileiras. 
É o caso da Expresso Rodominas, transportadora que está investindo 
R$ 1,2 milhão em um sistema de geração própria de energia, por 
meio de uma usina solar fotovoltaica. O projeto, desenvolvido pela 
ForGreen Energia Renovável, tem capacidade de geração de 30 mil 
KW, no total, energia capaz de suprir toda a demanda da empresa. As 
usinas fotovoltaicas foram instaladas em três filiais da Rodominas: 
São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; 
Uberlândia, no Triângulo Mineiro; e Atibaia, no estado de São Paulo. 
A economia projetada será de R$ 23 milhões, ao final dos 25 anos 
de vida útil do sistema fotovoltaico. “Nossa primeira preocupação 
era ampliar nossa postura sustentável, utilizando energia limpa. No 
entanto, a implantação de um sistema de geração própria de energia 
também nos trouxe o benefício econômico. Com a economia, 
planejamos ampliar a estrutura física da empresa, com a aquisição de 
novos galpões e veículos”, destaca João Rebelo Dias Júnior, diretor 
da Rodominas. 

Sicredi 
Mais uma vez, o Sicredi está entre os maiores do País, de acordo com 
o ranking Valor 1000. A instituição destacou-se em 12 indicadores do 
anuário. No ranking dos 100 Maiores Bancos, o Sicredi ficou em 11º, 
subindo cinco posições em relação ao ano anterior. Entre as instituições 
que mais cresceram em Operações de Crédito e em Depósitos Totais, 
entre os grandes, figurou em 3º e 4º lugares, respectivamente. Já entre 
os 20 Maiores Operações de Crédito ficou em 8º lugar e foi o 6º 
colocado entre os 20 Maiores em Depósitos Totais. Outros destaques 
são: 3º lugar entre os 20 Mais Rentáveis sobre o Patrimônio – entre 
os grandes; e 10º lugar entre os 20 com Menor Custo Operacional.  O 
Sicredi também assumiu novas posições no Valor 1000: entre os 20 
maiores em Patrimônio Líquido (7º), Lucro Líquido (7º), Receita de 
Intermediação (9º), Melhor Resultado Operacional sem equivalência 
patrimonial (8º) e com Melhor Rentabilidade Operacional sem 
a equivalência patrimonial, entre os grandes (11ª). Elaborados 
pelo jornal Valor Econômico e pelo Serasa Experian com base em 
dados do ano contábil de 2016, o Valor 1000 conta com o trabalho 
de homologação da Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV/EAESP). A publicação 
traz informações completas sobre as mil maiores empresas do Brasil, 
com rankings comparáveis, demonstrações financeiras consolidadas, 
faturamento bruto e outros itens estratégicos retirados dos balanços ou 
informados pelas companhias ou instituições.
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LEGISLAÇÃO SOBRE COBRANÇA DE HORA PARADA DOS VEÍCULOS DE CARGA

Com a publicação da Lei 13.103/2015, que dispõe sobre 
o exercício da profissão de motorista, o valor da hora 
parada previsto na Lei nº 11.442/07, passou a ser reajustado 
anualmente, pelo INPC/IBGE a partir de 17 de abril de 2015.  
Assim, todos os contratos de prestação de serviços de transporte 
rodoviário de carga devem prever o reajuste, anualmente pelo 
INPC/IBGE, a fim de garantir o ressarcimento das horas 
paradas para carga e descarga dos veículos de transporte. 
Segundo a legislação a carga e descarga devem ocorrer dentro 
das cinco primeiras horas em que o veículo chegar no local, 
a partir da qual, faz jus ao pagamento das horas paradas. 
O cálculo do valor levará em conta a capacidade total de 
transporte do veículo.
Aplicando o percentual de 3,99%, que é o resultado da 
variação anual (abril/16 a abril/17) do INPC/IBGE, o valor 
da hora parada passa de R$ 1,52 para R$ 1,58 por tonelada 
ou fração. Para o cálculo do valor da hora parada deverá ser 
considerada a capacidade total de transporte do veículo. Veja 
tabela como referencia.

BASE LEGAL
LEI Nº 11.442, DE 5 DE JANEIRO DE 2007.
Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de 
terceiros e mediante remuneração e revoga a Lei no 6.813, de 
10 de julho de 1980.

Art. 11.  O transportador informará ao expedidor ou ao 
destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento 
de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.
...
§ 5º  O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de 
Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, 
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o 
qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou 
à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito 
centavos) por tonelada/hora ou fração. (Redação dada pela Lei nº 
13.103, de 2015)  (Vigência)

§ 6°  A importância de que trata o § 5º será atualizada, anualmente, 
de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, 
pelo índice que o suceder, definido em regulamento. (Redação 
dada pela Lei nº 13.103, de 2015)  (Vigência)

§ 7°  Para o cálculo do valor de que trata o § 5º, será considerada 
a capacidade total de transporte do veículo. (Incluído pela Lei nº 
13.103, de 2015)  (Vigência)

§ 8°  Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este 
deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência 
ou no destino. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)  (Vigência)

§ 9º  O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a 
fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário 
de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos 
estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser 
aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - 
ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da 
carga. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)  (Vigência)

Valor para cobrança de horas paradas tem reajuste

Tipo de Veículo Capacidade 
(toneladas)

Valor da Hora 
Parada

Toco 6  R$ 09,48 
Truck 14  R$ 22,12 

Carreta 30  R$ 47,40 
Bitrem 7 eixos 39  R$ 61,62 
Bitrem 9 eixos 50  R$ 79,00 
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Contar com a inteligência dos produtos AUTOTRAC é ter a melhor tecnologia de 
rastreamento do país e acesso a soluções para aumento da efi ciência logística 
e da segurança, além de redução nos custos de transporte. 

Consulte nossa rede autorizada e descubra os resultados que nossa tecnologia 
pode trazer para seu negócio.

Aumento da efi ciência logística
Informações completas e atualizadas sobre o status da carga

Maior segurança da carga, do caminhão e do motorista

Redução do Lead Time
Redução no custo de transporte

Redução de tempos de coleta e entrega

Para uma logística mais efi ciente, 
conte sempre com a AUTOTRAC.


