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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

O acesso a todo tipo de informação pelos meios de comunicação, 
no mundo globalizado, é essencial para aumentar o nosso 
conhecimento, mas, nada substitui o contato in loco com 
organizações e culturas de outros países para melhor assimilação 
das novidades.  
Assim, participar de viagens técnicas, como as organizadas 
pelo Sindicato de São Paulo (Setcesp), e conhecer empresas e 
instituições de sucesso é valioso.   
Neste ano, com a participação de 14 empresários, o destino 
escolhido foi à Austrália. Um país com uma legislação de 
transporte bem avançada. Visitamos grandes empresas e 
instituições ligadas ao transporte na capital australiana, a cidade 
de Sidney, no período de 3 a 6 de outubro. Em todos os locais 
extraímos inesquecíveis aprendizados para aplicação em nossos 
negócios e nas entidades sindicais.  
Visitamos a Transportation Certification Australia (TCA), uma 
agência governamental que fornece serviços técnicos, políticos, 
operacionais e comerciais no uso de telemetrias e tecnologias 
inteligentes. Para entender o sistema postal australiano fomos 
à Australian Logistics Council. Na University of Sydney, 
conhecemos o ITLC, um    instituto que faz parte do centro de 
estudos na área de transporte, infraestrutura, logística e supply 
chain da universidade. Na Australian Logistics Council, uma 
associação que equivale à NTC&Logística, ficamos sabendo, 
em detalhes, sobre a logística da Austrália, as perspectivas 
de crescimento e a regulamentação naquele país. Outra visita 
interessante foi na Roads and Maritime Services, autoridade 
multimodal que coordena política e planejamento de infraestrutura 
de entregas e ativos. Chamou atenção o aplicativo da Transport for 
NSW, o EasyDrop, desenvolvido por um brasileiro, que mora na 
Austrália, que auxilia o controle de entregas e a gestão em tempo 
real da frota. A última visita foi na Toll Group, uma das maiores 
transportadoras da Ásia. Enfim, voltamos revigorados e com 
novas propostas para uma gestão mais abrangente e inovadora.

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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CO N E T&I N T E R S I N D I CA L

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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CONSELHO REGIONAL SÃO PAULO INAUGURA NOVA UNIDADE EM PAULÍNIA

O Conselho Regional Sest Senat São Paulo inaugurou as 
novas instalações da Unidade de Paulínia, no último dia 20 
de setembro.  
Na oportunidade o presidente da FETCESP e do Conselho 
Regional Sest Senat, Flávio Benatti, comentou sobre a 
parceria com a prefeitura e destacou a importância das novas 
instalações.  “A unidade tem maior e melhor estrutura para 
oferecer importantes serviços aos trabalhadores do transporte, 
como atendimentos em odontologia e fisioterapia e cursos de 
vários temas, inclusive os obrigatórios para os profissionais 
do transporte”, disse Benatti. 
O prefeito Dixon Carvalho ressaltou que a nova sede da 
entidade, em Paulínia, é um passo muito importante e que 
beneficiará todos os profissionais de transporte. “Parcerias 
como o Sest Senat são sempre bem-vindas, e nós estamos 
empenhados para somar em conjunto”. 
O novo prédio da Unidade tem 430 metros quadrados de área 
construída e está localizado na Rua Santo Pigatto, 77, bairro 
Santa Cecília. 
A cerimônia de inauguração contou com a presença do 
Deputado Estadual, Aldo Demarchi (DEM); do vice-
presidente da FETCESP, Carlos Panzan; do presidente do 
Sindicamp (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas 
de Campinas e Região), José Alberto Panzan; representante 

do Sinditac (Sindicato dos Transportadores Autônomos de 
Campinas), Benedito Pantalhão; a supervisora do Conselho 
Regional Sest Senat, Sandra Caravieri; a diretora da Escola 
Pública de Trânsito, Lucila Medeiros; e a gestora da Unidade 
Paulínia, Michele Zanini Appoloni, entre outros convidados.
A Unidade Paulínia atende também as cidades de Cosmópolis, 
Artur Nogueira e Engenheiro Coelho. “As quatro cidades 
têm 554 empresas do transporte de cargas e de passageiros 
registradas no Sistema Integrado de Gestão do Sest Senat”, 
informou Michele Appoloni.

Atendimentos
A Unidade possui a seguinte estrutura e capacidade de 
atendimentos: 
- 2 salas de treinamento com capacidade para 20 alunos por 
sala.  Três instrutores. Os cursos são ministros na Unidade e 
in company.
- 1 clínica odontológica, com duas dentistas e capacidade 
para atender 320 pacientes no mês.
- 1 clínica de fisioterapia, com uma fisioterapeuta e 
capacidade para atender 160 pacientes no mês.

Mais informações: telefone (19) 3874-4931; e-mail michele@
sestsenat.org.br .

Flávio Benatti, presidente da FETCESP, e o prefeito de Paulínia, Dixon Carvalho

Autoridades na inauguração da Unidade Paulínia

Novas instalações da Unidade Paulínia, na Rua Santo Pigatto, 77, bairro Santa Cecília
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D
ivulgação

Abertura do I Seminário Estadual de Crimes de Cargas

Palestra do coronel Paulo Roberto de Souza, assessor da FETCESP e SETCESP

Crimes contra as cargas foi o tema do Seminário Estadual 
promovido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado 
de São Paulo, no último dia 27 de setembro, com o apoio 
da FETCESP e do Sindicato das Empresas de Transporte de 
Cargas de São Paulo e Região (SETCESP). 
O objetivo do seminário foi o de integrar sistemas para uma 
melhor gestão de informações e dados entre a Secretaria da 
Fazenda e a Polícia Civil do Estado de São Paulo e assim 
viabilizar a implantação da legislação de cassação da inscrição 
estadual do ICMS de empresas que comercializam mercadorias 
de procedência criminosa. 
O secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa 
Filho, firmou um protocolo de intenções com a FETCESP e o 
SETCESP com o objetivo de trocar informações para combater 
e implantar ações de prevenção a esta modalidade criminal. O 
protocolo irá possibilitar a realização de estudos em conjunto 
para futura celebração de acordo de cooperação para cessão de 
dados e imagens para a secretaria da Segurança.
“A principal intenção desse protocolo é a união de esforços 
do poder público, juntamente com a Federação e o Sindicato, 
para disponibilização de dados e imagens que contribuam no 
combate a este tipo de crime”, destacou Mágino.
O secretário falou do trabalho de sua pasta na questão do roubo 
de cargas. “O objetivo da Secretaria da Segurança Pública 
é trabalhar com a inteligência policial para combater esse 
indicador criminal. Com o auxílio da Secretaria da Fazenda, da 
Federação, do Sindicato e da sociedade civil, vamos fazer uma 
integração que visa combater o receptador de cargas roubadas 
e esse comerciante terá sua inscrição estadual cassada e toda 
mercadoria apreendida”, afirmou o secretário.

Comentou ainda sobre os sucessivos aumentos dos casos de 
roubo de cargas. Destacou que os crimes de maior expressão, 
principalmente nas rodovias, não estão acontecendo, graças à 
atuação das Polícias Civil, Rodoviária e Militar. 
O vice-presidente da FETCESP, Carlos Panzan, comentou sobre 
a origem da legislação que permite a cassação da inscrição 
estadual de estabelecimentos comerciais com produtos ilegais. 
“O tema surgiu em 2009 durante um Seminário sobre roubo de 
cargas, realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo”.  Em 2014, o governador Geraldo Alckmin sancionou a 
Lei nº 15.315 e a sua regulamentação ocorreu com o Decreto nº 
62.189, em 2016. “A nossa expectativa é para que a lei cumpra sua 
finalidade de atacar a receptação de mercadorias ilegais. Estamos 
otimistas e confiantes no trabalho das autoridades policiais em 
sintonia com a secretaria da Fazenda para dar cumprimento à 
legislação”, afirmou Panzan. 
O presidente do SETCESP, Tayguara Helou, observou que que o 
crescimento do roubo de cargas é: “um problema para os nossos 
negócios e também para as forças policiais”, disse.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DEBATE CRIMES CONTRA AS CARGAS
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Youssef Abou Chahin, delegado geral de Polícia do Estado de São Paulo; Sérgio Turra Sobrane, secretário adjunto da secretaria de Segurança Pública; Tayguara Helou, presidente do SETCESP; Mágino 
Alves Barbosa Filho, secretário da Segurança Pública; Carlos Panzan, vice-presidente da FETCESP

Ressaltou a necessidade de implantar a legislação para combater 
o roubo de cargas. “Acreditamos na qualidade da atuação da 
Secretaria da Segurança”. 
Também participaram do encontro o secretário-adjunto da 
secretaria da Segurança, Sérgio Turra Sobrane, o delegado-
geral, Youssef Abou Chahin, o diretor do Departamento 
Estadual de Investigações Criminais (Deic), Emygdio 
Machado Neto, o representante da Coordenadoria da 
Administração Tributária da Secretaria da Fazenda, Gustavo 
de Magalhães Gaudie Ley, o coordenador estadual do 
Procarga, Valter Sérgio de Abreu, o presidente do Sindicato 
do Vale do Paraíba (Sindivapa), Laercio Lourenço, delegados 
de polícia, integrantes da Coordenadoria da Administração 
Tributária (CAT) da secretaria da Fazenda e representantes de 
instituições da indústria. 

Palestras
No Seminário foram realizadas quatro palestras. O tema A 
Atual Conjuntura e Perfilamento dos Crimes de Cargas no 
Estado de São Paulo foi apresentado pelo coordenador estadual 
do Procarga, Valter Sergio de Abreu. A palestra Diretrizes que 
Permitam a Eficácia da Lei 15.315/2014 e Decreto 61.189/2016 
foi apresentada pelo coordenador adjunto da CAT, Gustavo 

de Magalhães Gaudie Ley. O Cenário Nacional sobre Roubo 
de Cargas foi o tema da palestra do assessor de segurança da 
FETCESP e SETCESP, Cel. Paulo Roberto de Souza, O sistema 
Detecta foi explicado pelo delegado titular da Delegacia de 
Crimes Eletrônicos, José Mariano de Araújo Filho. 
No período da tarde foram constituídas três Câmaras Temáticas 
para estudo e encaminhamento de soluções sobre os seguintes 
assuntos: Redifinição dos Crimes de Cargas; Integração 
Secretaria da Fazenda e Polícia Civil e Maximização das 
Investigações dos Crimes de Cargas. 

Procarga
Por meio do Procarga, programa que norteia as políticas 
de repreensão ao roubo de cargas, as polícias Civil e Militar 
realizam regularmente operações de combate e prevenção em 
locais de maior incidência desse tipo de crime. Além da delegacia 
especializada no DEIC, a Polícia Civil mantém núcleos de 
investigação sobre essa modalidade em todo o Estado.
A secretaria informou que o trabalho conjunto das polícias 
resultou na prisão de 70 pessoas em flagrante e mais sete por 
mandado judicial em agosto. No mês, foram recuperadas 45 
cargas.  De janeiro a agosto, foram 417 prisões em flagrante 
e 56 por mandado, além de 409 cargas recuperadas.
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Transportadora Americana
A Sunew, fabricante de OPV orgânico, fechou parceria com a 
TA (Transportadora Americana) para que o semirreboque realize 
todas as suas funções essenciais com alta performance sem 
depender da cabine. O projeto piloto, iniciado em agosto, tem 
por objetivo testar a nova tecnologia em energia solar orgânica 
para atingir desempenho máximo em segurança (GPS e sistema 
de exaustão) e economia de bateria e combustível. Dessa forma, 
o semirreboque é adesivado com o filme orgânico, capaz de 
absorver luz solar de forma difusa. A energia é convertida 
por meio de um sistema eletrônico, que a distribui para os 
compartimentos necessários. “Diferentemente das estruturas 
convencionais, que precisam estar conectadas à bateria para 
garantir a operação, os modelos com a tecnologia do filme 
possibilitam ao motorista uma viagem mais segura, confortável 
e econômica”, explica o gerente de Novos Negócios da Sunew, 
Filipe Ivo. Segundo Celso Luchiari, diretor da TA, a tecnologia 
apresenta custo baixo em relação aos benefícios. “Uma de nossas 
operações exige carretas cofre, com fechadura eletrônica. Com 
essa tecnologia a alimentação da energia acontece de forma 
independente ao cavalo, evitando contratempos como travamento 
das portas e perda de configuração do sistema. Ganhamos tempo 
e agilidade nos processos de transferência.” Luchiari acrescenta 
que espera aumentar em breve o projeto piloto, podendo chegar 
a dezenas de veículos. “Realmente é fácil imaginar um futuro 
próximo com todos os nossos veículos possam ser sustentáveis 
e eficientes.” A tecnologia do OPV é a única adequada para 
esse tipo de aplicação. Por ser flexível como a borracha não 
sofre impacto com a movimentação do veículo nas estradas. Já 
os demais produtos disponíveis no mercado, por terem células 
rígidas, trincam com o atrito.
 
Hamburg Süd
A Hamburg Süd desenvolve, juntamente com a Brado, uma 
operação de logística colaborativa que representa avanço para 
a movimentação de cargas em contêineres no Brasil. A logística 
colaborativa se estabelece quando dois operadores conseguem 
unir serviços, gerando sinergia entre empresas e operações. 
Na rota entre Santos (SP) e Rondonópolis (MT) – a primeira 
beneficiada por essa parceria – uma diversidade cada vez maior 
de setores irá acessar os serviços da logística multimodal. Com 
mais contêineres e melhor aproveitamento de espaço, os estados 
São Paulo e Mato Grosso ganharão em competitividade, condição 
de planejamento e segurança nas operações de importação e 
exportação. A logística colaborativa será estendida a regiões como 
as de Paranaguá, Ponta Grossa, Cambé e Londrina, no Paraná, 
e entre Santos e Araraquara, em São Paulo. Em operações de 
mercado interno e importação, a Brado poderá utilizar contêineres 
da Hamburg Süd para o transporte de cargas secas do Porto de 
Santos em direção a Mato Grosso. Com um Terminal Intermodal 
localizado em Rondonópolis (MT), a empresa brasileira expande 
sua atuação no abastecimento do mercado mato-grossense. Após 

a entrega das cargas no estado do Centro-Oeste, os contêineres 
serão remetidos de volta ao Porto de Santos, já estufados com 
produtos para exportação. Os ganhos, também neste caso, vêm 
da utilização inteligente da estrutura disponível, beneficiando 
os clientes das duas companhias. Atualmente, a Hamburg Süd 
disponibiliza 50 contêineres de 40 pés para a Brado. 

Aliança Navegação 
A Aliança Navegação e Logística doou um contêiner de 40 pés 
para a Universidade Federal Fluminense (UFF), que transformará 
o espaço em um laboratório sustentável, com utilização de 
energia solar, sistema de captação de água da chuva e telhado 
verde.  “Estávamos com dificuldades para instalar um laboratório 
físico, especialmente na situação econômica atual, em que as 
agências de fomento estão cortando todos os apoios à área de 
Pesquisa e Desenvolvimento. A doação da Aliança foi de extrema 
importância para prosseguirmos com nosso projeto sustentável”, 
afirma o Prof. Dr. Newton Narciso Pereira, da Escola Engenharia 
Industrial Metalúrgica de Volta Redonda (RJ).  “Esperamos que 
o contêiner possa contribuir para a montagem de um laboratório 
de ponta, que certamente se destacará pelo aspecto sustentável 
e inovador”, destaca Oscar Calderon, gerente de equipamentos 
logísticos (Logistics Equipment Manager - South America 
East Coast) da Aliança/ Hamburg Süd. A Aliança Navegação e 
Logística possui um programa de responsabilidade social, que 
inclui a doação de contêineres para projetos importantes em 
várias localidades. Recentemente, a empresa realizou a entrega 
de contêiner de 40 pés para a Marinha do Brasil em Manaus. Em 
abril, a empresa promoveu durante a Intermodal uma ação para 
selecionar o projeto que, segundo os visitantes do evento, deveria 
receber um contêiner como doação.  Outra doação recente foi 
realizada para o Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, GAPA, 
em Santa Catarina.

Jamef 
A Jamef Encomendas Urgentes vem construindo uma trajetória 
marcada pelo respeito, compromisso e competência na execução 
de todos os seus serviços. Para manter um ambiente de trabalho 
ainda mais sadio e próspero, a empresa acaba de fortalecer o 
seu Código de Ética, consolidando os procedimentos éticos e 
comportamentais por meio do Canal de Ética e Conduta, mais 
uma ferramenta de comunicação que impulsionará cada vez mais 
a cultura do bom costume e da transparência, na qual todos estão 
inseridos e se orgulham.  O Canal é gerido por uma empresa 
independente e especializada, a ICTS, e dissemina não somente  
os princípios éticos que norteiam o trabalho dos colaboradores 
e suas relações, mas também a conduta que cada integrante da 
empresa deve preservar para conservar a qualidade dos serviços 
e das relações sociais “Toda a equipe da Jamef sempre trabalhou 
de maneira ética e transparente, mas decidimos atualizar o nosso 
manual de conduta por meio do Canal de Ética e Conduta para 
transmitirmos isso também para a sociedade em geral. Utilizando
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as orientações desse canal manteremos um relacionamento com 
ainda mais confiança e respeito com nossos colaboradores, 
clientes e parceiros. Somando boas atitudes, nossa empresa será 
sempre um lugar melhor para todos, na qual fortaleceremos dia a 
dia o orgulho de estar e pertencer”, declara Tania Moura, diretora 
de Gente & Gestão, da Jamef. Seu exemplo, nosso orgulho! – 
É o lema da campanha que contou com a participação de seus 
colaboradores, exemplos de postura e integridade, para divulgar 
por meio das peças de comunicação interna a atualização do seu 
código de ética e conduta e valorizar ainda mais os seus talentos 
e bons exemplos. A empresa mantém na sua história de sucesso 
o aprimoramento das relações e de experiências que a conduzem 
para a excelência. “Estamos atentos e focados em nossa missão, 
visão e valores e, consequentemente, no zelo com os colaboradores 
e stakeholders. Por isso, criamos um canal que pudesse hospedar 
o nosso código de ética com todas as práticas que contribuem 
para as ações de conduta correta, visando credibilidade, bons 
resultados e revigoramento das relações saudáveis, éticas e 
transparentes”, finaliza Tania. 

Panalpina
A operadora logística Panalpina Brasil faz mudanças em seu 
quadro diretivo. O executivo Marcus Harwardt assume a diretoria 
nacional de Marketing e Vendas após gerenciar por mais de dois 
anos a Panalpina de São Paulo, principal unidade da companhia 
em território brasileiro. Harwardt será o responsável pelo 
desenvolvimento comercial da companhia no Brasil. Segundo ele, 
este será um grande desafio, tendo em vista o momento econômico 
que o país enfrenta, mas ainda assim o executivo acredita que há 
diversas oportunidades no mercado para que a empresa cresça 
ainda mais. “Meu principal objetivo é fazer com que nossa marca 
alcance uma posição ainda mais relevante no cenário nacional, 
por meio de estratégias como a captação de novos clientes, a 
exploração de novos mercados e o investimento em produtos 
e serviços”, afirma. Um dos setores em que a empresa planeja 
ganhar participação é o de commodities agrícolas. “Temos alguns 
clientes que operam neste segmento, mas queremos crescer ainda 
mais neste mercado, pois sabemos do potencial que possui. Este é 
um setor importante para a economia do país”, salienta.

Tegma e Silotec
A Tegma Gestão Logística firmou um acordo de associação com 
a Silotec, empresa que também atua no segmento no Espírito 
Santo, para a criação da GDL (Gestão de Desenvolvimento 
em Logística), uma joint venture que será responsável pelos 
serviços de armazenagem geral e alfandegada das duas empresas 
no estado capixaba. A GDL contará com mais de 60 mil metros 
quadrados de armazéns cobertos e cerca de 220 mil metros 
quadrados de pátios, com faturamento anual estimado de R$ 45 
milhões. Em termos de estrutura societária, a companhia terá 
o seu capital igualmente dividido entre a Tegma e a Holding 
Silotec.  A parceria busca sinergias operacionais e a captação 

de oportunidades de negócios tornando assim a empresa mais 
enxuta e competitiva. “A associação é o resultado de operações 
alinhadas com uma estratégia de oferecer serviços inovadores 
por meio de um provedor logístico integrado, capaz de atender 
de maneira diferenciada toda a cadeia logística dos clientes”, 
afirma Gennaro Oddone, diretor-presidente da Tegma Gestão 
Logística. Com a joint venture, a GDL contará com uma 
ampla carteira de clientes e um diferencial no mercado por 
seu know how completo de serviços, com atendimento aos 
principais segmentos da economia: tecnologia, automotivo, 
bens de consumo e químicos, entre outros.  As atividades de 
armazenagem e logística da Tegma em São Paulo e Rio de 
Janeiro não integram o escopo do acordo e continuarão sendo 
conduzidas pela Tegma Gestão Logística.

Sicredi 
O Sicredi – instituição financeira cooperativa – manteve 
o desempenho positivo no primeiro semestre deste ano. 
O resultado líquido da instituição cresceu 36,4%, quando 
comparado ao mesmo período do ano anterior, totalizando 
R$ 1,2 bilhão. Em junho de 2017, os ativos atingiram R$ 
72,8 bilhões, crescimento de 17,2% no comparativo com o 
primeiro semestre de 2016. Já o patrimônio líquido do Sicredi 
mostrou expansão de 19,3%, atingindo R$ 11,8 bilhões. O 
Índice de Basileia Aglutinado (análise gerencial que compara 
o patrimônio de referência de todas as entidades do Sistema 
Sicredi com os riscos de suas atividades) foi de 25,0% nesse 
semestre, indicando confortável situação patrimonial.  Na 
captação, o Sicredi obteve um crescimento de 18,0% em 
depósitos totais. Nos depósitos a prazo, o crescimento foi 
de 14,0% no comparativo com o primeiro semestre de 2016, 
totalizando R$ 29,2 bilhões. No mesmo período, a poupança, 
um dos focos da instituição financeira cooperativa, teve 
um aumento de 32,9%, atingindo R$ 7,8 bilhões. Uma das 
razões para o relevante desempenho em poupança é o próprio 
modelo de atuação do Sicredi.  No primeiro semestre de 2017, 
a carteira de crédito do Sicredi registrou R$ 37,0 bilhões, um 
incremento de 16,8% em relação ao mesmo período de 2016. 
Deste montante, 67% está em cidades de pequeno porte (até 
50 mil habitantes) e 51% do crédito comercial para pessoa 
jurídica foi concedido para micro e pequenas empresas 
(faturamento até R$ 3,6 milhões anuais), evidenciando o 
suporte que a instituição financeira cooperativa proporciona 
a este segmento. A carteira de crédito rural e direcionados 
fechou em R$ 15,9 bilhões, com crescimento de 22,8% em 
comparação ao mesmo período de 2016. No Plano Safra 
2016/2017, foram liberados R$ 12,4 bilhões, 41% mais do que 
na safra anterior que foi R$ 8,8 bilhões, totalizando 175 mil 
operações e 104 mil associados atendidos, abrangendo mais 
de 1.500 municípios brasileiros. Mesmo com o crescimento 
da carteira de crédito, o índice de inadimplência do Sicredi 
manteve-se baixo, com 2,08.
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CURSOS GRATUITOS A DISTÂNCIA PARA NÃO PERDER DINHEIRO NO TRANSPORTE

Os custos que incidem sobre o serviço de transporte são 
muitos: combustível, manutenção, pedágio, seguros, tributos 
e despesas administrativas, entre outros. Para que os gastos 
não sejam maiores do que o rendimento, é fundamental saber 
fixar o preço do serviço de transporte e gerir, da melhor forma 
possível, os recursos. 
O Sest Senat, por meio da plataforma de educação a distância 
(ead.sestsenat.org.br), oferece cursos gratuitos que abordam 
esses temas. Empreendedores e trabalhadores autônomos do 
transporte podem aprender conceitos e técnicas que auxiliam a 
precificar o serviço, entender melhor os custos e gerir a empresa 
e a frota. Esses conhecimentos são cruciais para garantir lucros e 
a sustentabilidade do negócio. 
As capacitações também podem apoiar o desenvolvimento 
profissional de trabalhadores de empresas do setor que atuam 
na área administrativa. O aluno acessa o material pela internet 
e define o próprio ritmo de estudos. Ao final, após responder as 
avaliações, recebe um certificado de conclusão. 
Conheça 10 cursos para aprimorar a gestão financeira e saber 
mais sobre precificação dos serviços de transporte: 
1) Precificação no Transporte Rodoviário de Cargas 
O curso tem como objetivo qualificar trabalhadores de transporte 
e logística no que diz respeito às estratégias que podem auxiliar 
as empresas e os profissionais autônomos na formação de preços.
2) Custos Operacionais do Transporte de Cargas
O mundo dos negócios é bastante dinâmico em virtude da 
economia e de tendências que impactam diretamente o setor de 
transporte. Com essas características, o curso é voltado para todos 
os profissionais do setor de transporte com o intuito de estruturar 
e analisar os custos operacionais do transporte de cargas.
3) Gestão do Transporte e da Frota
O curso é voltado para gestores e motoristas e aborda a 
administração da frota e do tráfego de empresas de transporte de 
cargas e os fatores fundamentais para o dimensionamento de uma 
frota de veículos nas empresas.
4) Administração do Frete
Administrar o frete requer conhecimento e organização para que 
esse serviço seja prestado com qualidade e eficiência. Por isso, 
esse curso, direcionado aos trabalhadores do transporte, visa 
conceituar a importância da administração desse serviço com 
metodologias de definição de preços e custos gerados.
5) Cálculo do Frete
Administrar os gastos do caminhão e calcular os custos de uma 
viagem para o frete são habilidades fundamentais que gestores 
e profissionais autônomos devem saber para cobrir custos da 
viagem. O curso mostra como a organização financeira pode 
garantir um bom preço para o cliente e a sustentabilidade do 
negócio por meio de conceitos e definições importantes sobre 
cálculos e custos.

6) Administração Financeira
Esse curso tem por objetivo aprofundar conhecimentos 
relacionados ao planejamento financeiro, fundamental para 
qualquer tipo de empresa, bem como definir técnicas para a 
definição de preço de venda, fluxo de caixa e demonstrativos 
financeiros a fim de auxiliar as organizações a alcançarem 
suas metas.
7) Custo e Nível de Serviço
Direcionado para os trabalhdores de logística e transporte. O 
curso aborda os conceitos essenciais de custo de produção e 
custos logísticos, estratégias para a formação de preços, nível de 
serviço logístico, além de abordar a construção de indicadores 
e sistemas de avaliação de desempenho por indicadores.
8) Introdução à Gestão Financeira
O curso capacita os trabalhadores do transporte e as demais áreas 
com conceitos básicos relacionados a matemática, dívidas, custos 
e lucros, bem como demonstrações e indicadores financeiros.
9) Introdução às Rotinas Financeiras de uma Empresa de 
Transporte
O curso é voltado para todos os trabalhadores de empresas do 
setor de transporte e logística. Tem como objetivo apresentar, 
de forma sucinta, a evolução dos negócios e discutir sobre as 
funções relacionadas às áreas de Administração Geral, Contábil, 
Tesouraria e Controladoria.
10) Introdução às Rotinas Administrativas de uma Empresa 
de Transporte
As rotinas administrativas são as atividades do dia a dia das 
empresas. Elas são fundamentais para o bom andamento dos 
processos organizacionais. Assim, esse curso tem a finalidade de 
capacitar trabalhadores do setor de logística e de transporte às 
rotinas administrativas e de serviços gerais.
A EaD Sest Senat tem mais de 200 cursos a distância, todos 
gratuitos, em diferentes áreas. Mais informações sobre 
os temas disponíveis no portal ead.sestsenat.org.br. Com 
informações Sest Senat. 

Ensino a distância no portal ead.sestsenat.org.br



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


