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Rodovia BR-262, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul

Rodovia AM-174 em Borba, no Amazonas 

Rodovia BR-364, em Feijó, no Acre Rodovia DF-130, em Brasília, no Distrito Federal



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.

TRANSPORTES DE CARGAS DE BAURU

I
SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
N DBRU



EDITORIAL

FETCESP EM DESTAQUE

Vivenciamos uma nova fase com a entrada em vigor da Lei 13.467, 
de 13 de julho de 2017, que altera dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). 
Uma importante conquista aos empresários e trabalhadores que 
agora têm uma legislação trabalhista atualizada com o ambiente 
de negócios que foi mudando ao longo das décadas com as 
novas tecnologia, conceitos de gestão e exigência do mercado 
globalizado. 
Interessante observar que o texto da lei em vigor está diferente do 
original apresentado pelo Governo. Durante a sua tramitação no 
Congresso Nacional, a sociedade brasileira teve a oportunidade de 
se manifestar para produzir uma legislação trabalhista moderna, 
adaptada ao atual mercado de trabalho. 
Acompanhei as discussões sobre o assunto e não observei o 
interesse e intenção em tirar as conquistas dos trabalhadores que 
continuam a prevalecer. Todos estavam imbuídos em oferecer 
mais segurança jurídica ao ambiente de negócios e assim atrair 
mais investimentos para a geração de novos empregos.      
No entanto, como era de se esperar, as mudanças trouxeram 
desconforto para alguns, com controversas nos entendimentos 
do texto. Inclusive a maior demonstração de resistências veio 
da parte de um grupo ligado ao judiciário trabalhista. Me refiro 
a posição, amplamente divulgada, da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), que, a princípio, 
se manifestou contra a nova lei, mas, que logo em seguinte, 
recuou, mudou o discurso, e passou a falar de suas preocupações.  
Sabemos que tal posicionamento não é unanimidade entre os 
juízes trabalhistas.   
Reconhecemos que tudo é recente, muito novo, e que exige novos 
entendimentos dos magistrados em temas recorrentes na Justiça 
do Trabalho. A sua aplicação de imediato exige esforços tanto 
dos advogados como dos juízes. Importante estarmos atentos e 
atualizados para fazer valer os novos direitos. Em casos extremos 
a recomendação é que os empresários busquem o cumprimento 
da Lei 13.467/2017 com ações no Tribunal de Justiça.

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&IntersindicalADQUIRA SEU PACOTE DE VIAGEM
DBA&C Associados

Contato: Karina Murillo
Tel.: (11) 4810-4098 / WhatsApp: (11) 97227-9554

E-mail: eventos@dba-c.com

PREPARE-SE!
A CIDADE DE NATAL/RN SERÁ SEDE DA

PRIMEIRA EDIÇÃO DE 2018 DO CONET&INTERSINDICAL
De 01 a 04 de fevereiro de 2018, no Prodigy Beach Resort

ATITUDE 

G E S T Ã O

2017-2019

Realização Entidade Anfitriã

Sindicatos Apoiadores

Organização
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10º E N CO N T RO N AC I O N A L

COMJOVEM COMEMORA 10 ANOS DE SUCESSO

Para comemorar os 10 anos de atividades da Comjovem 
Nacional, a NTC& Logística realizou um Encontro nos dias 
9 a 11 de novembro, no Hotel Sofitel, em Guarujá (SP), com 
a participação de presidentes de sindicatos e federações, 
empresários e executivos do setor de várias regiões do País.  
O presidente da FETCESP e patrono da Comjovem Nacional, 
Flávio Benatti, falou sobre a atuação do grupo. “Nada dura 
uma década se não for bom, se não trouxer em sua essência 
motivação e comprometimento. Estou muito satisfeito em ter 
iniciado e contribuído com a trajetória da Comjovem Nacional”, 
comentou.  
O presidente da NTC&Logística, José Hélio Fernandes, 
parabenizou a todos, ressaltou o trabalho da coordenadora Ana 
Carolina Jarrouge e falou de suas expectativas. “Que vocês 
possam estar preparados para tornar o setor mais produtivo e 
respeitado. Confiamos muito na Comjovem e acreditamos nessa 
transição”.  
Ana Carolina lembrou dos obstáculos que a Comjovem enfrentou 
em seu início. “Muitos não acreditavam que seguiríamos 
em frente. Hoje estamos aqui para provar o contrário e fazer 
história. Está provado e comprovado que a Comjovem cresceu, 
amadureceu, se consolidou e traz resultados”.

Reconhecimento
A coordenadora da Comjovem Ana Carolina, e os vices-
coordenadores André De Simone e Antônio Ruyz, entregaram 
as premiações. Na Categoria Desempenho, seis núcleos 
do Estado de São Paulo cumpriram suas metas. Foram 
homenageados os seguintes núcleos e seus respectivos 
coordenadores: ABC, Marcelo Zorzin; Araraquara, Márcio 
Fernando Mendonça; Belo Horizonte e região Metropolitana, 
Ana Luiza Magalhães Lobato; Campinas e Região 
Metropolitana, Daniella Mori; Cascavel, Diego Nazari Reis; 
Curitiba e Região Metropolitana, Patricia Vailati; Espírito 
Santo, Roberta Fiorot, representou André Fiorot; Joinville, 

Comjovem Nacional homenageia Flávio Benatti, presidente da FETCESP

Jácomo Isotton Neto; Maringá, Guilherme Cordiolli; Porto 
Alegre, Fernanda que representou Marcuso Vinicius Couto; 
Porto Ferreira, Amanda Juliani; Rio de Janeiro, Italo Grativol; 
São Paulo, Bárbara Calderani; Sorocaba, Maurício Magalhães 
Junior e Vale do Paraíba, Fernanda Nunes Corrá. A Comjovem 
São Paulo ainda recebeu as premiações na Categoria Destaque 
e Artigo Técnico com o texto de Evandro Ferrari. 
A coordenação Nacional homenageou pela influência direta e 
decisiva na atuação da Comjovem as seguintes pessoas: Flávio 
Benatti; José Hélio Fernandes; Urubatan Helou; Francisco 
Pelucio; André Ferreira; Roberto Mira Junior; Tayguara Helou; 
Baldomero Neto; Roberta Fiorot; Alexandre Aires Ribeiro; 
Antonio Tiburcio Neto e Ana Carolina Jarrouge. 
Também receberam homenagens os patrocinadores do evento: 
Autotrac; Cantu Pneus; Iveco; Man Latin America; Mercedes-
Benz; Petrobras; Sascar; Scania; Trade Vale e Top Doctors.  
O Sindicato de São Paulo (Setcesp) homenageou o seu 
presidente, Tayguara Helou, por ter conquistado, no período de 
um mês, 215 novos associados. 
Outro momento importante foi o lançamento do livro Comjovem 
– um Case Nota 10, de autoria de Dimas Barbosa Araujo. “Eu 
vivi e sou testemunha ocular de toda essa história. Foi uma honra 
poder escrever esse livro e deixar registrada essa trajetória de 
sucesso”, afirmou Araujo.  
Durante o evento, os jovens empresários se reuniram para 
avaliar os próximos 10 anos do TRC e da comissão. Falaram 
de suas expectativas Flávio Benatti, José Hélio Fernandes e o 
presidente da Cargolift, Markeson Marques. Benatti lembrou 
que a Comjovem precisa de cada vez mais envolvimento 
e participação de jovens para fazer a transição e continuar o 
trabalho de renovação nas entidades.   
Durante o X Encontro Nacional da Comjovem foram realizadas 
palestras. O tema Controle e Desempenho foi apresentado pelo 
ex-capitão do Bope, Paulo Storani. Os jovens Arthur Molelo do 
Val e Kim Kataguiri falaram sobre Cenário Atual da Política e 
o Futuro de nosso País.  O palestrante Clovis Tavares, destacou 
o tema Inovar para alcançar resultados. O renomado médico Dr. 
Malcolm Montgomery, falou de Paixão, Poesia e Êxtase. 

Integrantes da Comjovem Nacional no Encontro comemorativo de 10 anos
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Rodovia BR-319 em Humaitá, no Amazonas

Rodovia TO-335, em Couto Magalhães, no Tocantins

A 21ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias constatou uma 
queda na qualidade do estado geral das estradas pesquisadas. 
A classificação regular, ruim ou péssima atingiu 61,8%, 
enquanto em 2016 esse índice era de 58,2%. Em 2017, 38,2% 
das rodovias foram consideradas em bom ou ótimo estado, 
enquanto um ano atrás esse percentual era de 41,8%. A 
Confederação Nacional do Transporte divulgou a pesquisa no 
último dia 7 de novembro. com a participação do presidente 
da FETCESP e da seção de cargas da CNT, Flávio Benatti, na 
coletiva a imprensa. 
Entre as rodovias geridas pelo setor público, 70,4% da 
extensão foram avaliadas como regular, ruim ou péssimo e 
29,6% foram consideradas com estado geral ótimo ou bom. 
Na pesquisa do ano passado, esses percentuais foram 67,1% e 
32,9%, respectivamente.
No caso das rodovias concedidas, em 2017, 25,6% tiveram 

o estado geral classificado como regular, ruim ou péssimo; 
e 74,4% atingiram a classificação ótimo ou bom. No ano 
passado, esses índices foram 21,3% para regular, ruim ou 
péssimo e 78,7% para ótimo e bom.
De acordo com os técnicos da CNT, a redução dos índices 
de qualidade das rodovias concedidas tem diversas causas. 
Entre elas, estão o aumento dos custos de financiamento de 
obras de infraestrutura e problemas em contratos de concessão 
que levaram, por exemplo, aos processos de devolução das 
concessões das BRs 153 e 040, o que afetou os investimentos 
previstos.
A sinalização foi o aspecto que mais se deteriorou. Em 2017, o 
percentual da extensão de rodovias com sinalização ótima ou 
boa caiu para 40,8%, enquanto no ano passado 48,3% haviam 
atingido esse patamar. Neste ano, a maior parte da sinalização 
(59,2%) foi considerada regular, ruim ou péssima.
Em relação à qualidade do pavimento, a pesquisa indica que 
metade (50,0%) apresenta qualidade regular, ruim ou péssima. 
Em 2016, o percentual era de 48,3%. 
Já a geometria da via, outro quesito avaliado pela Pesquisa 
CNT de Rodovias, manteve o mesmo resultado do ano 
passado: 77,9% da extensão das rodovias tiveram sua 
geometria avaliada como regular, ruim ou péssima e apenas 
22,1% tiveram classificação boa ou ótima.

Investimentos
Em um momento em que o Brasil começa a dar sinais de 
recuperação da maior crise econômica de sua história, a 
Confederação considera que investir em infraestrutura de 
transporte é a alternativa essencial para a consolidação de 
diversas melhorias para todos os brasileiros. “A queda na 
qualidade das rodovias brasileiras tem relação direta com um 
histórico de baixos investimentos em infraestrutura rodoviário

PESQUISA CNT APONTA PIORA NA QUALIDADE DAS RODOVIAS BRASILEIRAS
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LEVANTAMENTO

Rodovia BR-101, em Serra, no Espírito Santo

Rodovia BR-020, em Maranguape, no Ceará

e com a crise econômica dos últimos anos”, afirma o presidente 
da CNT, Clésio Andrade. Segundo ele, a drástica redução dos 
investimentos públicos federais a partir de 2011 levou a um 
agravamento da situação das rodovias. 
Além do baixo investimento na malha, a CNT reforça a 
necessidade de melhoria de diversos processos de gestão. 
“Toda a sociedade perde muito com esse aumento de custos. 
Lamentavelmente, o Brasil não tem recebido os investimentos em 
infraestrutura de transporte de que precisa para que tivéssemos, 
assim, um crescimento econômico adequado. Temos verbas 
aprovadas, e a má gestão tem feito com que não se utilizem 
esses valores já autorizados”, afirma o presidente da FETCESP 
e da seção de Transporte Rodoviário de Cargas da CNT, Flávio 
Benatti. A CNT avalia que, especialmente neste momento de 
dificuldade da economia do país, é importante direcionar melhor 
os recursos disponíveis, com mais planejamento, definição de 
prioridades, gerenciamento e fiscalização das obras.
Historicamente, cerca de 30% do orçamento disponível pelo 

D
ivulgação

D
ivulgação

governo federal não é aplicado. Para se ter uma ideia, o estudo da 
Confederação mostra que, de 2004 a 2016, dos R$ 127,07 bilhões 
autorizados para infraestrutura rodoviária no Brasil, apenas R$ 
89,40 bilhões foram efetivamente desembolsados (70,4%). Com 
o recurso não investido (R$ 37,67 bilhões), a Confederação 
calcula que poderiam ser reconstruídos 1.136 km de rodovias 
com pavimento destruído, 27.681 km seriam restaurados e 
9.084 km de trechos desgastados teriam manutenção. Em 2017, 
até outubro, dos R$ 9,4 bilhões autorizados, R$ 5,4 bilhões 
tinham sido pagos pelo governo federal (57,5%).
Ao citar problemas graves detectados na pesquisa – como 
a falta de acostamento em 44,7% dos trechos; a ocorrência 
de curvas perigosas sem placas e defensas em 49,6% da 
extensão; e a deterioração do pavimento, que tem 78,4% da 
superfície com problemas –, o diretor executivo da CNT, 
Bruno Batista, destaca que, “quando existe um sistema de 
gerenciamento preciso das rodovias, situações como essas 
podem ser evitadas”. Foram identificados 363 pontos críticos 
pela pesquisa deste ano. São trechos com buracos grandes, 
quedas de barreira e erosões, que contribuem para elevar ainda 
mais os custos e para comprometer a segurança. 
Neste ano, até mesmo as rodovias concedidas apresentaram 
queda na qualidade, passando de 21,3% de extensão com 
o estado geral com alguma deficiência para 25,6%. A CNT 
considera que os problemas na modelagem dos contratos, 
além das dificuldades de acesso a financiamentos do 
BNDES, contribuíram para essa constatação. A queda no 
fluxo de veículos devido à crise também afeta a arrecadação, 
o que dificulta o investimento. “É necessário haver um 
planejamento confiável em relação às concessões. Os 
modelos definidos não devem ser baseados somente em 
valores de tarifas, mas em um projeto maior de investimento. 
Deve-se criar um ambiente adequado de segurança jurídica 
para que esses investimentos necessários sejam feitos”, 
afirma Flávio Benatti.
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Para dotar o país de uma infraestrutura rodoviária adequada 
à demanda nacional, são necessários investimentos da 
ordem de 293,8 bilhões, segundo o Plano CNT de Transporte 
e Logística. Apenas para manutenção, restauração e 
reconstrução dos 82.959 km onde a Pesquisa CNT de 
Rodovias 2017 encontrou trechos desgastados, trincas em 
malha, remendos, afundamentos, ondulações, buracos ou 
pavimentos totalmente destruídos são necessários R$ 51,5 
bilhões.

São Paulo
A Pesquisa aponta que, pelo 14º ano consecutivo as melhores 
rodovias do país são estaduais paulistas. A Rodovia dos 
Bandeirantes (SP-348) é considerada a melhor rodovia 
do país pelo sexto ano consecutivo. Em segundo lugar, 
aparecem as Rodovias D. Pedro I e a SP-340 que formam 
a ligação Campinas – Jacareí, seguidas da SP-225, que liga 
o município de Bauru à Itirapina. A pesquisa apresenta um 
ranking no qual 18 das 20 melhores rodovias do país são 
concessões estaduais paulistas fiscalizadas pela Agência 
de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Outro 
dado apurado pelos técnicos da CNT que foram a campo 
demonstra que a malha rodoviária que passa por São Paulo é 
a melhor do Brasil, com 77,8% de sua extensão classificada 
como ótima ou boa. Em todo o país, somente 38,2% das 
rodovias estão nas mesmas condições.
A 21ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias foi realizada 
em 30 dias, por 24 equipes de pesquisadores, com cinco 
equipes de checagem. Foram avaliados 105.814 km de 

rodovias, um acréscimo de 2.555 km (+2,5%) em relação a 
2016. As equipes percorreram toda a extensão pavimentada 
das rodovias federais e das principais rodovias estaduais do 
país. Além da avaliação do estado geral, do pavimento, da 
sinalização e da geometria da via, a pesquisa traz informações 
sobre infraestruturas de apoio, como postos policiais, postos 
de abastecimento, borracharias, concessionárias e oficinas 
de caminhões ou ônibus, restaurantes e lanchonetes.
Para conhecer mais detalhes do levantamento, como 
relatório gerencial completo, resultados por estado e 
galerias de fotos basta acessar: 
http://pesquisarodovias.cnt.org.br . Com informações CNT.

Rodovia MS-395, em Brasilândia, no Mato Grosso do Sul 

D
ivulgação

LIGAÇÃO RODOVIAS CLASSIFICAÇÃO

1 SÃO PAULO - LIMEIRA SP-310 / SP-348 ÓTIMO

2 CAMPINAS - JACAREÍ  SP-065/SP-340 ÓTIMO

3 BAURU - ITIRAPINA SP-225 ÓTIMO

4
SÃO PAULO – UBERABA 

(MG)
SP-330 ÓTIMO

5
BARRETOS – BUENO DE 

ANDRADE
SP-326 ÓTIMO

6
SÃO CARLOS – S. J. DA 

BOA VISTA – S. J. DO RIO 
PRETO

SP-215/SP-350 ÓTIMO

7
RIBEIRÃO PRETO – 

BORBOREMA
SP-330/SP-333 ÓTIMO

8
SOROCABA – CASCATA – 

MOCOCA
SP-075/SP-340/SP-

342/SP-344
ÓTIMO

9
SÃO PAULO – ITAÍ – 
ESPIRITO SANTO DO 

TURVO 
SP-280/SP-255 ÓTIMO

10
PIRACICABA – MOJI 

MIRIM
SP-147 ÓTIMO

LIGAÇÃO RODOVIAS CLASSIFICAÇÃO

11 SÃO PAULO – TAUBATÉ SP-070 ÓTIMO

12
ARARAQUARA – SÃO 
CARLOS – FRANCA – 

ITIRAPUÃ

SP-255/SP-318/
SP-334/SP-345

ÓTIMO

 13 TIETÊ – JUNDIAÍ SP-300 ÓTIMO

14
ENGENHEIRO MILLER 

(AVARÉ/SP) – JUPIÁ 
(CASTILHO/SP)

SP-209/SP-300 ÓTIMO

15
SÃO PAULO – SÃO 

VICENTE
SP-055/SP-150/

SP-160
ÓTIMO

16
LIMEIRA – SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
SP-310/ SP-330 ÓTIMO

17
CAMPO COXO – 

ELEUTÉRIO
SP-191/SP-352 BOM

18
RIO CLARO – 

ITAPETININGA
SP-127 BOM

19
RIO DE JANEIRO (RJ) – 

SÃO PAULO
BR-116 BOM

20
CURITIBA (PR) – PORTO 

ALEGRE (RS)
BR-101/BR-280/
BR-290/BR-376

BOM

Ranking das 20 Melhores Rodovias do País
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EMPRESAS

Jamef 
A Jamef Encomendas Urgentes lança dois aplicativos Mobile.  
Ao baixar o aplicativo Jamef Mobile, os clientes têm acesso a 
serviços como: acompanhe sua carga, prazo de entrega, área 
de atuação e central de relacionamento. Além disso, com o 
seu login e senha para acessar o Portal do Cliente, ele terá à 
sua disposição os comprovantes de entregas, pagamentos e 
informações sobre entregas pendentes. O Jamef Mobile está 
disponível para download no Google Play e App Store. Já 
para a equipe operacional da Jamef, o app Jamef Operacional 
(disponível para download no Google Play) tem como 
principal objetivo agilizar a comunicação entre os motoristas 
e a central de controle operacional, atualizando os status de 
coletas e entregas e disponibilizando as informações para os 
clientes em tempo real. 

Ativa Logística 
A Ativa Logística acaba de ampliar sua atuação na região 
metropolitana de Curitiba, no Paraná. A unidade tem maior 
capacidade de atendimento para os setores de medicamentos 
e cosméticos. Ela passa de 1000 mil metros para uma 
área de 2 mil metros quadrados, docas com plataformas 
niveladoras e pé direito de 12 metros. Além disso, terá a 
capacidade de 5 mil entregas mensais, diante de 2,5 mil 
entregas anteriores. Por mês, a Ativa pretende movimentar 
cerca de 2000 toneladas.  Segundo Adriano Campos, diretor 
comercial da Ativa Logística, as instalações fazem parte do 
plano de expansão entre as várias unidades ampliadas em 
2017 pela empresa. “Temos para 2018 a certeza que esse 
crescimento se manterá, pois, estamos atingindo as metas 
de 2017 que sempre se mostraram ousadas, mas que se 
tornaram possíveis”, destaca o executivo.

Braspress 
A Braspress mais uma vez inova no mercado ao acompanhar 
as atualizações tecnológicas e passa a utilizar a ferramenta 
“embedded’’ no site e no canal do YouTube. Com isso, 
os usuários poderão assistir aos vídeos da Braspress 
em qualquer dispositivo, seja ele desktop, smartphone, 
tablet ou ipad com facilidade. Segundo o diretor de 
desenvolvimento e novos negócios da Braspress, Tayguara 
Helou, a nova ferramenta interpreta a velocidade de 
conexão do usuário. “Com isso, automaticamente ocorre a 
adaptação à velocidade de conexão do portal da companhia 
ao dispositivo do usuário’’, afirmou.   A Braspress subiu 
vídeos para o YouTube e, em seguida, usou o código 
fornecido pelo serviço para incorporar o conteúdo em sua 
página na web, o www.braspress.com.br .

Panalpina Brasil 
Neste ano a Panalpina Brasil será uma das poucas empresas 
no mercado brasileiro a ter em seu quadro de colaboradores 

um despachante aduaneiro com certificação OEA (Operador 
Econômico Autorizado), concedida pela Receita Federal 
do país. “A partir deste mês, teremos um profissional 
certificado em nossa equipe. Existem apenas cerca de 30 
despachantes aduaneiros em todo o país que contam com 
essa certificação e o profissional que contratamos é um 
deles. Somos os primeiros agentes de cargas do Brasil a 
oferecer este diferencial ao mercado”, informa a diretora de 
desembaraço aduaneiro da Panalpina Brasil, Elaine Inácio. 
O profissional ficará à frente dos processos de exportação 
e de importação da Panalpina Brasil, atuando diretamente 
com os clientes de desembaraço aduaneiro da empresa e 
representando-a junto aos órgãos reguladores do setor. 

Grupo ID Logistics
O Grupo ID Logistics anunciou uma receita de 328,6 milhões 
de euros no terceiro trimestre de 2017, que representa um 
crescimento de 20,2%. Nos primeiros nove meses de 2017, 
a receita do Grupo foi de 986,9 milhões de euros, um 
aumento de 34,4%. Eric Hémar, presidente e diretor geral 
da ID Logistics, comenta: “Neste terceiro trimestre, a ID 
Logistics continuou a se beneficiar das receitas geradas pelas 
novas plataformas lançadas há um ano e de uma melhoria 
na conjuntura francesa e internacional. Por outro lado, a 
empresa também obteve novos contratos, especialmente 
no e-commerce. Esta dinâmica de crescimento permite que 
sejamos mais seletivos e exigentes com o nosso portfólio, 
e assim garantir a melhoria dos nossos resultados”. Nos 
primeiros nove meses de 2017, as receitas do Grupo 
totalizaram 986,9 milhões de euros, com aumento de + 
34,4%. No 3° trimestre do exercício de 2017, a ID Logistics 
registrou forte crescimento na sua atividade e as receitas 
subiram para 328,6 milhões de euros, um aumento de 20,2%. 

Sicredi 
O Sicredi conquistou o primeiro lugar do ranking de 
projeções econômicas “Broadcast Projeções Top 10 
Básico”, referente ao terceiro trimestre de 2017. O ranking 
conta com 65 participantes, entre instituições financeiras e 
consultorias de todo país, que enviaram suas expectativas 
para inflação (IPCA e IGP-M), taxa Selic e dólar para o 
período entre julho e setembro. A lista contempla as 
instituições financeiras que realizaram projeções do cenário 
macroeconômico que mais se aproximam da realidade. “Este 
reconhecimento demonstra o empenho dos profissionais 
do Sicredi em realizar projeções que auxiliem não só a 
nossa instituição, mas principalmente os nossos milhões de 
associados”, comenta o gerente de análise econômica, Pedro 
Ramos. Para o último trimestre de 2017, a área econômica 
do Sicredi projeta um cenário de estabilidade, com juros 
baixos, inflação ainda controlada e taxa de câmbio próxima 
ao patamar atual.
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FENATRAN 2017

O intenso movimento de visitantes com decisão de compra 
e os negócios fechados nos dias de realização da Fenatran – 
Salão Internacional de Transporte Rodoviário de Cargas, de 
16 a 20 de outubro, superaram as expectativas de expositores 
e da organização. 
A perspectiva desde o início era a de que a 21ª edição do 
Salão acompanharia os sinais positivos emitidos pela 
economia do país. “Pelo retorno que tivemos dos expositores, 
essa edição foi uma virada para o setor, e se consolida como 
a melhor plataforma de negócios em transportes de cargas 
e logística”, avaliou Gustavo Binardi, diretor de eventos 
da Reed Exhibitions Alcantara Machado, organizadora do 
Salão. O setor de transporte e de logística é um dos principais 
sinalizadores de desempenho da economia e, considerando a 
movimentação registrada na Fenatran 2017, em sinergia com 
a Movimat 32ª edição do Salão Internacional da Logística 
Integrada, há fortes indícios da retomada do crescimento.
O público, que superou os 50 mil visitantes esperados, pode 
ver as novidades em produtos e serviços preparadas pelos 350 
expositores e especialmente pelos principais fabricantes de 
caminhões, implementos rodoviários, autopeças, empresas de 
gestão de frotas e postos de combustíveis. Todas as sete marcas 
de caminhões que estiveram presentes na Fenatran fecharam 
negócios, informou o presidente da Anfavea (Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Antonio 
Megale. “O Salão foi um grande sucesso, tanto de público 
quanto no resultado comercial. As marcas estão aproveitando 
o momento de alavancagem da economia para retomarem a 
produção que estava parcialmente paralisada, e os frotistas 

estão aproveitando para renovar seus veículos”, afirmou. 
Megale disse ainda que a avaliação dos fabricantes sobre a 
organização do evento e sobre a infraestrutura do pavilhão 
também foram muito positivas.
Na avaliação da Anfir (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Implementos Rodoviários) o Salão também 
foi bastante positivo. “A Fenatran consolidou o movimento 
de recuperação que a indústria está experimentando 
nos últimos meses”, afirmou Alcides Braga, presidente 
da entidade. Durante o evento as empresas associadas 
realizaram negócios nos dois segmentos. No setor Leve 
(carroceria sobre chassis) foram negociadas em torno de 150 
unidades e no segmento Pesado (reboque e semirreboque) 
aproximadamente dois mil produtos. Além disso, são 
esperados para os próximos meses a venda de cerca de 
1.200 produtos, na sua maioria pesados. Braga também é 
diretor da Truckvan, que, de acordo com ele, acompanhou o 
forte movimento do Salão. “Abrimos muitas negociações  e 
fizemos novos contatos com clientes, com isso, já fechamos 
várias encomendas”, adiantou.
A palavra “sucesso” também integrou a avaliação do 
presidente da NTC&Logística, José Hélio Fernandes. Para 
ele, a Fenatran 2017 “superou as expectativas”. “Acredito que 
essa pode ser considerada a Fenatran da virada. Um marco 
na retomada da economia após uma crise sem precedentes. 
Estamos todos muito otimistas e esperançosos de que dias 
melhores virão”, disse. Fernandes afirmou ainda que todos os 
segmentos envolvidos com o transporte rodoviário de cargas 
demonstraram a intenção de voltar a investir.

MELHOR PLATAFORMA DE NEGÓCIOS DO TRANSPORTE DE CARGAS E LOGÍSTICA

Movimento de visitantes nos 350 expositores de fabricantes de caminhões, implementos rodoviários, autopeças, empresas de gestão de frotas e postos de combustíveis
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Sua fatura de pedágio está correta? 
Você já desconfiou? Desconfie Já!

contato@desconfieja.com

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1656 - 6° andar
Jd. Paulistano, São Paulo-SP CEP: 01451-918

(11) 98266-6346 

Acesse nosso site: www.desconfieja.com

INTEGRAÇÃO DAS CONTAS MÊS A MÊS
Através do nosso software exclusivo, 
realizamos o upload de todas as contas 
passadas, transformando suas faturas 
numa grande base de dados.

INPUT DE DADOS CONTRATUAIS
Nossa equipe jurídica analisa os contratos 
desde a primeira adesão às empresas 
gestoras de pedágio, inserindo as 
informações necessárias em nosso 
Sistema.

MAPEAMENTO DOS ERROS
Nosso software analisa as 
faturas, mapeando os erros existentes e 
compara suas cobranças com bases 
nacionais de valores de pedágio. Um 
relatório �nal automático dos erros 
encontrados é gerado.

ABERTURA E ACOMPANHAMENTO
DA CONTESTAÇÃO
Nossos Consultores realizam todo o 
processo administrativo e jurídico 
integralmente, desde o seu pedido até
o desfecho e devolução dos valores 
contestados.

MÉTODO DE REMUNERAÇÃO
Trabalhamos totalmente no risco.
Você não paga nada até que o crédito 
recuperado seja depositado em forma 
de descontos em faturas ou depósito 
em conta.

CONTESTAÇÃO RECUPERADO

PERCENTUAL 
DESCONFIE JÁ

PARTE DA
EMPRESA

Veja como nosso serviço funciona!


