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EDITORIAL

O Sest Senat, administrado pela Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), cumpre sua grande missão de promover a 
melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento profissional 
dos trabalhadores e busca ampliar e inovar a oferta de serviços. 
Neste ano que completa 25 anos de atividades uma avaliação de 
satisfação com usuários do Sest Senat, realizada entre janeiro 
e fevereiro, aponta números expressivos de aprovação. Nas 
áreas de desenvolvimento profissional e de promoção social e 
as instalações das unidades, 90% dos usuários avaliaram como 
ótima e boa. 
Na pesquisa, a qualidade dos cursos foi considerada ótima 
e boa por 96,1% dos entrevistados. Importante observar que 
o Sest Senat oferece um portfólio de 433 cursos presenciais 
gratuitos, além de mais de 207 cursos a distância.
Os atendimentos de fisioterapia receberam avaliação ótima 
e boa de 93,9%; odontologia 88,5%; nutrição 92,9%; e 
psicologia 91,3%.
A novidade que faço questão de destacar no momento está 
na Escola de Motorista em funcionamento desde 2016 e que 
busca aumentar a empregabilidade no transporte. Neste 
ano o projeto foi ampliado e oferece 10 mil novas vagas 
para os motoristas com CNH nas categorias D e E. A escola 
ainda aumentou os cursos oferecidos e regulamentados pelo 
Conselho Nacional de Trânsito.
Outro destaque é o serviço Emprega Transporte que ajuda o 
trabalhador a conquistar uma colocação nas vagas abertas pelas 
empresas. É tudo muito simples. Através de uma ferramenta on-
line, os profissionais cadastram seus currículos e as empresas 
informam seus processos seletivos. Bem dinâmico e com 
imediato retorno para todos os envolvidos. 
Continua ainda o programa de ampliação da rede de atendimento 
do Sest Senat com a meta de chegar a 200 unidades até 2019. 
No momento são cerca de 150 unidades que contribuem para o 
profissionalismo do transporte.

Flávio Benatti,
Presidente da FETCESP e do Conselho Regional São Paulo 
Sest Senat

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: 
Carlos Eduardo Bueno.

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 Eduardo Bueno; Carlos Humberto 
Monassi; José Alberto Panzan;  Kágio Miura; 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 
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- Ademir Pozzani; Adriano Lima Depentor; Artésio de Merlo Júnior; 
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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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REPRESENTAÇÃO

CARLOS EDUARDO BUENO ASSUME
PRESIDÊNCIA DO SINDIVAPA

Em janeiro deste ano, o empresário Carlos Eduardo 
Bueno assumiu a presidência do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas do Vale do 

Paraíba e Região (Sindivapa).  Integrante do núcleo regional 
da Comjovem Nacional, Bueno está motivado e conta com 
total apoio dos empresários da região, inclusive dos mais 
experientes da região, como o ex-presidente Laercio Lourenço. 
Bastante determinado, Bueno, revela que está empenhado 
na divulgação e conscientização dos empresários sobre 
o papel do Sindicato. “Muitos não sabem para que serve 
uma entidade sindical, nem da sua importante atuação 
em assuntos regionais, estaduais e nacionais e que afetam 
o cotidiano das empresas. Vou procurar trabalhar para 
melhorar esta resposta”, afirma.
Outro aspecto que também terá grande atenção de Bueno é a 
criação de situações para esclarecer, orientar e explicar sobre 
os custos de transporte, principalmente para o pequeno 
empresário, aquele que se tornou pessoa jurídica.  “Falar das 
diferenças de quando se tem apenas um caminhão e passa 
a ter uma estrutura, com outras despesas que precisam ser 
consideradas na formação do frete”, explica.  Com uma sede 
bem estruturada do Sindicato, em São José dos Campos (SP), 
Bueno passa a reservar as suas quartas-feiras para receber 
empresários, executivos e parceiros da região e cuidar de 
detalhes da gestão do Sindicato.  “O objetivo é buscar uma 
relação cada vez mais afinada com todos que se relacionam 
com o Sindivapa”, observa Bueno. 
O presidente do Sindivapa, ainda destaca que estes temas 
estarão a frente de sua atuação, sem deixar de lado outras 
tantas questões de interesse dos empresários como 
mobilidade urbana, segurança, infraestrutura, inovação 
tecnológica e reforma tributária. “Em todas estas 
questões a diretoria do Sindivapa trabalhará junto com 
as entidades estaduais e nacionais, como a Federação 
das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São 
Paulo (Fetcesp), a Confederação Nacional do Transporte 

(CNT), a NTC& Logística e os sindicados e federações 
regionais”, ressalta Bueno.  

Perfil
Carlos Bueno tem 41 anos, é neto de caminhoneiro e fundou a 
empresa Camafran Transportes, em 1999, junto com seu pai 
Francisco Carlos Bueno. “Uma vida no caminhão”, é como 
define sua trajetória profissional. Na empresa, José Carlos 
Bueno conta que no início o dia a dia na transportadora foi 
difícil e que superou momentos de adversidades. “Durante 
um bom tempo fazíamos de tudo na empresa. Meu pai 
no caminhão e eu carregando mercadorias. Emitia os 
conhecimentos, fazia serviços bancários, cobrança, enfim 
tudo”, comenta. Hoje a Camafran, localizada na cidade de 
Jacareí (SP),  é especializada no transporte de produtos 
químicos e de vários tipos de resíduos, tem equipamentos 
apropriados e funcionários capacitados para um serviço mais 
seguro e eficaz. Carlos Bueno é bacharel em Administração 
de Empresa pela Universidade de Mogi das Cruzes, pós-
graduado em Gestão Empresarial pela Faculdade Getúlio 
Vargas e pós Graduado em Gestão de Negócios pela 
Fundação Dom Cabral. 

Diretoria
O Sindivapa abrange todos os municípios do Vale do Paraíba, 
Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Uma importante 
região do estado de São Paulo que concentra um dos maiores 
volumes de transporte de cargas do país.
A diretoria para a gestão de 2018 a 2020 está formada pelos 
seguintes executivos: 
Presidente - Carlos Eduardo Bueno (Camafran Transportes);
Vice-Presidente - Maira Chaquib Assan (Transportadora 
Jacareí);
Secretário -  Adelcio Fernando Corrá (Milk Vale Logística);
Diretor Financeiro -  Fabiano Augusto Guedes (Lógica 
Transportes);
Diretor Adjunto -  Laercio Lourenço (Laercio Lourenço); 
tSuplente da Diretoria – Nivaldo Jodas Ernandes (Vale 
Cargas Transportes);
Suplente da Diretoria - Vanessa Ferreira (Intervali Logística); 
Conselho Fiscal - Wedson de Paula (Comercial Atlântica);
Conselho Fiscal Marcos Cunzolo (Cunzolo Transportes);
Conselho Fiscal - Charles dos Santos Barbosa (Estrela do Vale);
Suplente do Conselho Fiscal - Balafre Rubial Ribeiro Junior 
(Balafre Transportes);
Suplente do Conselho Fiscal - Wellington Sergio de Paula 
(Transpaula);
Suplente do Conselho Fiscal - Lullo Rebouças Varajão Neto
( Transportadora Varajão).

Carlos Eduardo Bueno, presidente do Sindivapa
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ARTIGO

O  setor de transporte rodoviário de carga, o TRC, 
foi fortemente atingido pela situação econômica 
do Brasil dos últimos quatro anos e mesmo 

considerando que o ano de 2017 não tenha sido tão ruim 
para alguns segmentos, ainda não dá para comemorar. 
A pesquisa nacional realizada em janeiro de 2018 pela 
NTC&Logística em conjunto com a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), envolvendo quase 2,5 
mil participantes, mostrou o desempenho das empresas 
transportadoras no ano de 2017:
• 62,0% tiveram queda no faturamento, em média de 8,9%
• 58,1% tiveram prejuízo médio de 7,5% do faturamento
• O valor do frete caiu em média 2,6%
• 47,6% das empresas diminuíram de tamanho
• 52,4% afirmaram estar recebendo seus fretes com atraso
Contudo, as perspectivas para 2018 são boas para o setor, a 
ponto de podermos considerar que este poderia ser um ano 
que teria tudo para ser excelente para as empresas do setor 
de transporte rodoviário de cargas:
•  O período de crise saneou o mercado, muitas transportadoras 
e autônomos que eram ineficientes fecharam as portas ou 
mudaram de atividade diminuindo a oferta de transporte;
• Por outro lado, se as previsões dos economistas se 
confirmarem, o PIB brasileiro deve crescer algo em torno de 
3,0%, o que significaria para o TRC um crescimento médio 
de 8,0% - um acréscimo no volume de carga transportada 
muito significativo.
Então, porque não afirmamos que 2018 será um excelente 
ano ou pelo menos um ano muito bom para o setor de TRC?
Não há como garantir este sucesso para o setor, 
simplesmente, porque a maioria das empresas que atuam 
nele infelizmente não irá aproveitar esta oportunidade. E os 
motivos principais são:
• Os transportadores não valorizam o serviço que prestam. 
Talvez, por estarem envolvidos na execução a muito tempo, 
eles acabam não percebendo o quanto a atividade de 
transporte de carga é importante e fundamental para o bom 
funcionamento da sociedade;
• Os gestores das transportadoras e seus acionistas ainda 
não compreenderam os riscos que este tipo de serviço tem 
e o quanto eles são altos. Por se tratar de uma atividade 
feita externamente traz como consequência uma total 
falta de controle do ambiente em que ele se desenvolve, 
assim, variáveis como: o clima, o tráfego, as condições 
das estradas entre outros, criam uma condição de risco 
grande – riscos estes que em boa parte a lei institui como 
sendo do transportador e os outros que a lei não imputam 

também acabam, em última análise, sendo impostos aos 
transportador através de acordos entre as partes (cláusulas 
contratuais, DDRs, PGRs, etc).
• Os transportadores não sabem custear de forma adequada 
o serviço que presta. E, o que é pior acham sempre que o 
serviço custa menos do que na realidade é.
Não só por isso, mas principalmente por estes três motivos 
é que o serviço de transporte é mal remunerado e acaba 
determinando resultados bem abaixo do potencial para as 
empresas do setor. 
Para agravar a situação os custos do serviço de transporte, 
apesar de terem se comportado relativamente bem em 
2017, - o INCT indicou uma inflação de 3,8%, os principais 
custos, veículo, combustível e mão de obra, apresentam 
tendência de alta para o ano de 2018.

Cobrança no TRC
Analisando a situação em que se encontra o setor fica fácil 
concluir que de fato o principal problema a ser enfrentado 
pelo transporte rodoviário de cargas passa, sem dúvida, 
pela valorização do serviço através de uma remuneração 
melhor do frete cobrado. Esta valorização é importante, 
mas somente isto não basta, deve-se aprimorar a qualidade 
da cobrança.
O preço cobrado por um produto ou serviço deve ser 
suficiente para cobrir todos os custos, os impostos devidos 
e os riscos envolvidos, além de sobrar alguma coisa para 
que sejam realizados os investimentos necessários, seus 
acionistas possam ser remunerados e principalmente para 
que o negócio seja atrativo para os investidores.
O serviço de transporte rodoviário de carga apesar de 
ser, aparentemente, algo de execução simples, na prática 
ele acaba sendo complexo e como já citado apresenta 

por Eng. Antonio LAuro VALdiViA nEto*
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vários riscos. E, ainda que estejamos falando do transporte 
essencialmente de peso e/ou volume, as cargas têm outras 
características que as diferem assim como os custos envolvidos 
no seu transporte. Portanto, encontram-se variações de:
Carga  - valor, sensibilidade, fragilidade, periculosidade, 
toxidade, instabilidade e atratividade ao roubo/furto, 
entre outras.
Condições de Trabalho - clima, relevo, condições das 
estradas, trânsito, restrições à circulação de veículos 
comerciais e formas diferentes de carga e descarga, entre 
outras.
Por tudo isto é que a cobrança do serviço de transporte 
de carga não deve ser feita utilizando apenas um 
componente tarifário, por exemplo, o quilômetro ou a 
tonelada transportada ou mesmo um percentual do valor 
da mercadoria, em suma, cobrando-se apenas o frete peso. 
É necessário que a cobrança englobe todas as condições 
operacionais, suas variações e seus riscos para que o 
resultado final seja positivo para o prestador do serviço e 
justo e seguro para quem o contratou.
Uma tabela de frete completa é composta por pelo menos 
quatro componentes tarifários e caso a operação seja de 
transporte de carga fracionada deve-se incluir um quinto 
componente que é a taxa de despacho.

Componentes Tarifários
Frete peso - O primeiro componente tarifário é o frete peso, 
que é onde efetivamente são cobrados os custos relativos 
ao transporte da carga em função da distância. E, caso o 
transporte seja de cargas fracionadas, onde há a necessidade 
da coleta na localidade de origem e a distribuição no destino, 
deve-se incluir a taxa de despacho, também chamada e 
conhecida como taxa de coleta/entrega e frete mínimo, para 
cobrir os custos envolvidos nesta atividade.
Estes dois componentes fazem parte da cobrança mais 
comum, a parcela que todos aprenderam a cobrar e pagar, 
contudo somente o seu recebimento não é suficiente, pois 
apesar de tratar dos custos da principal atividade do serviço 
de transporte, eles não garantem o resultado desejado, 
pois como já foi mencionado há os riscos e as diferenças e 
variações operacionais.
Frete valor -  Quanto aos riscos é importante destacar que 
o transportador é responsável, por lei (Decreto-Lei nº 73, 
de 21 de novembro de 1966), pela carga durante o período 
em que esta fica sob sua responsabilidade, ou seja, desde 
o momento em que ocorre a sua retirada até a sua efetiva 
entrega no destino. Em suma, tudo que vier a acontecer com 
a carga, com exceção de roubo ou furto, o transportador 
será responsabilizado e, caso seja necessário terá que 
indenizar o dono da mercadoria. A responsabilidade 
imposta pela lei não pode ser transferida a terceiros, a não 
ser as seguradoras e, sob este aspecto reproduz-se parte do 

texto da carta-circular 02/2015/SUSEP/DIRAT/CGPRO 
sobre este assunto:
“a) A carta de direito de dispensa de regresso (DDR) NÃO 
pode isentar a contratação do seguro Responsabilidade 
Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C) por 
parte do transportador rodoviário de cargas. O seguro é 
obrigatório, conforme o Decreto-Lei 73/66, artigo 20, alínea 
(m), obrigatoriedade reiterada pelo artigo 10 da CIRCULAR 
SUSEP Nº 354/2007, que regula o serviço de transporte.”
Portanto, como qualquer outro negócio os riscos devem ser 
avaliados e incluídos no preço, caso contrário, na ocorrência 
de um eventual sinistro o contratado não terá como arcar 
com a responsabilidade que a lei lhe impõe. Destaca-
se ainda que não são todos os riscos que estão cobertos 
pelas apólices de seguro, alguns deverão ser arcados pelo 
transportador e sendo assim, estes devem ser previstos e 
também incorporados ao frete.
O componente tarifário adequado para a cobrança desta 
obrigação do transportador é o frete valor.  O seu valor é 
definido em percentual do preço da mercadoria constante 
na Nota Fiscal, já que é ela que deverá ser indenizada, e é 
proporcional à distância, ou seja, quanto maior a distância 
maior será o percentual a ser cobrado, isto decorre do maior 
risco assumido à medida que o transportador acaba ficando 
mais tempo com a carga em função da distância superior. 
Mas não é só a distância que deve ser levada em consideração 
na hora de definir a alíquota do frete valor, outros fatores 
também são importantes, são eles: a fragilidade da carga, 
a qualidade da embalagem, a dificuldade de manuseio, 
condições das vias, entre outros.
GRIS - Outro problema enfrentado pelo transportador 
brasileiro é o alto índice de roubos de cargas que o país 
tem. Neste caso, o transportador não é responsabilizado 
diretamente, mas é cobrado para que tome medidas que 
minimizem o risco de ocorrência dos roubos, fazem parte das 
providências impostas: rastreamento e monitoramento do 
veículo, contratar ou ter uma equipe de gestão de risco, colocar 
iscas na mercadoria a ser transportada, arcar com a franquia 
do seguro, monitorar as suas instalações, contratar seguro das 
suas dependências (local onde ficam as cargas), ter seguranças 
treinados e armados, limitar o valor da carga transportada, 
fixar rotas e pontos de parada, restringir o horário de trabalho, 
transportar em comboios, entre outras. Tudo isto envolve 
custos que não estão cobertos nem pelo frete peso nem 
pelo frete valor, assim, para que os transportadores sejam 
ressarcidos destes custos é que se deve cobrar o componente 
tarifário denominado de GRIS (Gerenciamento de Risco).
A forma indicada e praticada pelo mercado é a cobrança do 
GRIS através de um percentual do valor da mercadoria. Ela 
difere do frete valor à medida que a sua alíquota é fixa e não 
varia com a distância, mas deve variar em função de outras 
condições, tais como: rota, atratividade da carga, restrições 

ARTIGO



7MAR/ABR - 2018

FETCESP EM DESTAQUE

impostas pela gerenciadora, índice de roubo, quantidade de 
exigências, entre outras.
Generalidades do transporte - O fato da atividade 
relativa ao transporte rodoviário de carga possuir muitas 
variações e diferenças operacionais faz com que na sua 
tabela de preço estas, de alguma forma, sejam previstas. 
Uma opção seria acrescentar o custo destas variações e 
diferenças em um dos já comentados componentes tarifários 
através de um custo médio ou previsão de custo, contudo, 
esta solução implica em cobranças e pagamentos que muito 
provavelmente serão maiores ou menores que o efetivamente 
devido ou justo.
Para não criar estas distorções no preço é que se torna 
imperativo que a tabela de frete contenha as generalidades 
do TRC. Mas, o que são generalidades do TRC?
Generalidades nada mais são que situações que fazem parte 
da atividade de transporte, mas fogem da normalidade, 
ocorrendo eventualmente, desta forma não acontecem em 
todas as viagens e, portanto, não devem ser calculadas ou 
incluídas no frete peso e sua cobrança ou pagamento está 
obrigatoriamente ligada a ocorrência de determinado fato.
Como exemplo de generalidades tem-se: taxa de devolução, 
taxa de reentrega, estadia ou hora parada, taxa de restrição 
ao trânsito de caminhões em vias ou regiões, taxa para 
entregas em áreas rurais, taxa para transporte em regime 
de DTA, entre outras.

Situação atual do frete
Apesar do valor do frete ter tido uma pequena recuperação 
em 2017, ela não foi suficiente para recompor a defasagem 
acumulada nos últimos anos. Sobre este assunto, a pesquisa 
NTC/ANTT indicou a existência de uma defasagem de 
13,95% no frete do transporte de cargas fracionadas e de 
20,60% na carga lotação ou fechadas.
Mas esta defasagem constatada pela pesquisa se refere 
apenas ao frete peso, como foi visto, ele é só um dos quatro 
componentes tarifários. 
Os números apresentados pela pesquisa nos permite 
resumir a situação do frete do TRC assim:
• O frete peso está abaixo dos custos incorridos;
• Não se recebe frete valor;
• Não se recebe GRIS;
• Poucas são as empresas que cobram e recebem as 
generalidades devidas;
• Em geral recebe-se o frete com atraso, comprometendo 
boa parte do faturamento das empresas.
Se tomarmos a situação do frete valor, as pesquisas feitas junto 
às empresas transportadoras indicam que só 30% o cobram. 
A situação do GRIS é ainda pior, só 20% o recebem 
e boa parte aquém do que deveria. O que prejudica o 
pagamento dos custos decorrentes dos procedimentos e 
das responsabilidades impostas ao transportador antes, 

durante e após o roubo. Com o agravamento da situação da 
segurança do país nos últimos anos e a falta de perspectivas 
de melhora destas condições no curto e médio prazo, 
o seu impacto aumentou sensivelmente os custos das 
transportadoras. Portanto, sua cobrança não deve ser em 
hipótese alguma negligenciada pelos transportadores.   
Por outro lado, observa-se que muitos usuários do serviço 
de transporte ainda não remuneram adequadamente o 
transportador com relação a situações anormais e aos 
serviços adicionais, que não estão contemplados nas tarifas 
padrões (frete peso, frete valor e Gris). Para se ter uma ideia 
de como a situação é grave, a Taxa de Restrição ao Trânsito 
(TRT) é recebida por apenas 5% das transportadoras, 
apesar de existirem mais de 500 cidades (todas as 
capitais) impondo algum tipo de restrição a circulação 
de caminhões em suas vias. E, o que é mais sério, quase 
70% das empresas desconhecem a própria existência da 
TRT assim como de outra generalidade a Emex (Taxa de 
Emergência Excepcional) que foi criada no início de 2017 
em decorrência da situação em em que encontra a região 
metropolitana do Rio de Janeiro com relação ao roubo de 
carga - que ultrapassou todos os limites do razoável, mesmo 
para a realidade brasileira.
Olhando pelo lado do embarcador, verifica-se que em 
função da situação em que se encontra o TRC é provável que 
alguns setores venham a enfrentar alguma dificuldade de 
conseguir transporte em 2018, pois, os transportadores que 
sobreviveram à crise econômica terão grandes dificuldades 
para atender a maior demanda decorrente da melhora 
das condições econômicas por não estarem capitalizados 
suficientemente para assumir tal incumbência - com 
relação aos investimentos que se farão necessários.
Enfim, vislumbra-se um mercado em crescimento para 
2018 com um aumento significativo de demanda para o 
setor de transporte de carga que pode ultrapassar em alguns 
segmentos os 10% e ainda, com o transporte tendo que ser 
feito com as deficiências na infraestrutura logística que 
continuam sem solução no curto e médio prazo. Em virtude 
disso tudo é que clama  ao transportador para que ele faça suas 
contas corretamente e adeque sua remuneração considerando 
os desafios que estão por vir e encontre junto com os clientes 
o equilíbrio comercial necessário, sobretudo neste momento, 
sob pena de se verem diante de situações difíceis e com 
soluções para as suas operações muito mais onerosas. 

Eng. Antonio Lauro Valdivia Neto é especialista 
em transportes; engenheiro de transportes, pós-
graduado e mestre em Administração de Empresas. 
Assessor técnico da Associação Nacional do 
Transporte de Cargas (NTC&Logística).
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TA
A todo cidadão brasileiro, sem exceção, é constitucionalmente 
garantindo o direito ao trabalho, mesmo que ele tenha algum 
tipo de deficiência. As empresas, por sua vez, precisam estar 
preparadas para receberem essas pessoas que possuem 
limitações permanentes, como é o caso de PcD’s (Pessoas 
com Deficiências).  A Lei determina que as empresas com 
mais de 100 funcionários tenham em seus núcleos entre 
2% e 5% de  PcD’s, mas é preciso que essa integração seja 
conduzida de forma a permitir que esses profissionais 
tenham uma ocupação compatível com sua capacidade física 
e as equipes possam interagir de forma que todos atuem em 
harmonia. Um programa que mantenha uma relação sólida 
entre gestores, áreas de RH e trabalhadores é essencial para o 
sucesso dessa situação.  A TA, engajada nesse movimento há 
anos e participante ativa nessa linha de geração de emprego 
por conta do programa de Gestão de Diversidade – “Levando 
Igualdade” -, desenvolve um trabalho de orientação e 
preparação envolvendo gestores e o setor de RH para recebê-
los e, consequentemente, serem contratados.  Atualmente, 
a TA conta com 57 colaboradores especiais, com a maioria 
deles trabalhando na filial Campinas (SP), mas também 
em outras regiões do Estado e país. A empresa mantém 
relação próxima com entidades que representam PcD’s, 
compartilhando experiência e trocando informações.  

Jamef 
Visando crescimento ao longo do ano, a Jamef Encomendas 
Urgentes está investindo em novas filiais, infraestrutura e 
tecnologia. Com isso, a empresa de transportes de cargas 
fracionadas, inaugura uma nova unidade em Barueri, 
São Paulo. A unidade, localizada na Rua Jussara, 1.422 
– Jd. Santa Cecília, conta com 8.000m2 de armazém, 
25.000m2 de pátio e 60 docas. Com nova proposta, a filial 
terá uma estrutura preparada para para operar coletas e 
entregas, com agilidade e segurança. Para isso, a unidade 
fez investimentos significativos em automação e tecnologia 
de ponta com equipamentos modernos para garantir um 
aumento na produtividade e elevar ainda mais os níveis 
de serviços. “Vamos movimentar mais de 40 carretas por 
dia, fazer mais de 2 mil serviços entre coletas e entregas 
e operar com mais de 750 mil volumes por mês”, finaliza 
Michael Oliveira, diretor de operações da Jamef. 

Multilog 
A Multilog  concluiu a aquisição das unidades de São 
Paulo da Elog S/A com investimento de R$ 90 milhões. 
O contrato de aquisição, aprovado pela Receita Federal 
e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE), foi assinado no último dia 6 de março, em São 
Paulo (SP) e seguido de comunicação de Fato Relevante 
pela Elog S/A. Com a integração das unidades, a Multilog, 

que tem sede em Itajaí (SC), se consolida como um dos 
maiores players de logística do país. A nova estrutura no 
estado de São Paulo intensifica a atuação da empresa no 
maior polo econômico e industrial do país, amplia de 14 
para 19 sites instalados e o número de empregos diretos 
cresce em 65%, totalizando 1.500 colaboradores. Djalma 
Vilela, presidente da Multilog, confirma que o faturamento 
anual - que em 2017 foi de R$ 350 milhões - tem previsão 
de crescer 50%, alcançando em 2018, os R$ 500 milhões. 
O presidente acrescenta que a presença da Multilog no 
estado de São Paulo é estratégica pela proximidade dos 
portos e aeroportos mais importantes do país e tendo em 
vista que 40% da movimentação de Comércio Exterior do 
Brasil acontecem neste estado. 
 
RTE Rodonaves 
A RTE Rodonaves, pensando em incentivar a permanente 
prática de ações sociais e ambientais, lançou o Projeto 
Semear, que consiste em uma série de ações que procuram 
proporcionar conhecimento e entretenimento para jovens 
através do esporte, cultura, música e outras atividades de 
integração social.   Fazem parte do Semear: o “Colaboradores 
do Bem”, que há mais de 10 anos promove ações solidárias 
diversas, como doar sangue; o “Semeando o Bem” que é 
uma gincana que ocorre duas vezes a cada cinco anos e tem 
como objetivo arrecadar alimentos, produtos de higiene e 
limpeza; o “Semeando o Futuro” proporciona ao público 
infanto-juvenil o desenvolvimento e a construção de um 
caminho consciente e um futuro promissor; já o “Tocando 
o Encantado” oferece atividades gratuitas à comunidade 
local, aproximando arte e conhecimento cultural e, por 
último, tem o “Recicle” programa de responsabilidade 
ambiental, cujo propósito é induzir a importância da coleta 
seletiva e a preservação do meio ambiente. 

Jadlog
A Jadlog contratou o executivo Bruno Tortorello como 
novo CEO da empresa. Ele sucede José Afonso Davo, um 
dos fundadores da Jadlog, que deixa as funções executivas 
e passa a atuar como conselheiro da empresa.  Tortorello 
chega à Jadlog em um momento muito positivo, após a 
empresa acumular períodos seguidos de crescimento e 
de ter crescido outros 20% em 2017, no primeiro ano sob 
a gestão e controle do grupo GeoPost - a segunda maior 
rede de distribuição de encomendas na Europa, através de 
sua rede DPDgroup. Com mais de 18 anos de experiência 
na área de logística e distribuição, Bruno Tortorello é um 
dos executivos mais destacados do setor. Graduado em 
Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP, com 
especialização em Administração pela FGV e MBA em 
Gestão Internacional pela FIA, Tortorello foi presidente da 
Total Express e, anteriormente, liderou áreas comerciais e 
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operacionais do braço logístico do Grupo Abril. Ele chega 
com a missão de alavancar ainda mais o crescimento da 
empresa, por meio das operações do e-commerce e do 
fortalecimento do negócio B2B de pequenas encomendas, 
contribuindo para que a transportadora alcance o 
faturamento de R$ 1 bilhão até 2020.

ID Logistics 
O grupo ID Logistics anunciou o resultado de 1,329 bilhão 
de euros de faturamento em 2017, o que representa 
um crescimento de 24,2%. De acordo com Eric Hémar, 
presidente e diretor geral da ID Logistics, “passamos por 
uma etapa importante em 2017, o ano em que alcançamos 
uma dimensão importante na Europa e convertemos a nossa 
marca numa referência mundial. Além disso, a nossa sólida 
expansão no e-commerce possibilita-nos hoje acompanhar 
os nossos clientes nos seus processos de desenvolvimento 
e na implementação de novos serviços”.  No 4° trimestre 
de 2017, a ID Logistics registou um crescimento de 2% nas 
atividades, com uma receita de 342,4 milhões de euros. 
Estes resultados integram o início de novos contratos 
alcançados com um efeito preço/volume positivo.

DHL 
A DHL ganhou a certificação Top Employer para suas três 
divisões que operam no Brasil: DHL Express, DHL Global 
Forwarding e DHL Supply Chain. As divisões, que atuam 
desde remessas expressas, gerenciamento de fretes até 
gestão de cadeias logísticas, armazenagem e distribuição, 
empregam conjuntamente no País mais de 10 mil pessoas. 
A DHL é a única empresa do setor de logística a receber 
a certificação Top Employer no Brasil este ano. Oferecida 
pelo Top Employer Institute, entidade holandesa fundada 
em 1991 e presente em mais de 100 países, a certificação 
visa reconhecer as empresas por suas condições de trabalho 
e boas práticas de gestão de pessoas. O processo para 
obter a certificação é bastante rigoroso e as empresas Top 
Employers devem demonstrar os mais elevados padrões de 
benefícios para seus colaboradores e um ambiente arrojado 
e inovador de recursos humanos. 

13ª Pneushow 
Único evento da América do Sul direcionado ao mercado 
específico de pneus, a PneuShow chega à 13ª edição para 
oferecer o que há de mais inovador em pneus novos e 
reformados, máquinas, equipamentos e soluções.  O 
evento, que acontece de 26 a 28 de junho, no Expo Center 
Norte, em São Paulo, contará com aproximadamente 70 
expositores de marcas nacionais e internacionais. O pneu é 
fundamental para todos os setores e teve aumento de 8,6% 
na venda do produto comparado em 2016. Só no ano de 
2017, segundo dados da Associação Nacional da Indústria 

de Pneumáticos (ANIP), foram vendidas 4 milhões de 
unidades para o segmento e 642 mil pneus para o ramo 
de reposição. Quanto às exportações, o superávit chegou a 
casa dos U$S 888,9 milhões, com saldo positivo de 220,9 
milhões de pneus (exportações menos importações). Todos 
esses números consolidam a importância da 13ª Pneushow 
- Feira Internacional da Indústria de Pneus como vitrine 
de oportunidades, fomentadora de negócios e universo 
para a redução de custos conciliados com altos padrões 
de segurança. A Associação Brasileira do Segmento de 
Reforma de Pneus (ABR) estima que o pneu esteja entre 
os três principais custos das empresas de transporte. A 
edição de 2018 trará grandes novidades no formato e na 
participação de novas empresas, oferecendo uma ampla 
diversidade de produtos como: pneus para transporte de 
cargas, industrial e de passageiros; insumos, equipamentos 
e acessórios para reforma e reparos de pneus; matérias 
primas; bandas pré-moldadas; camelbacks e soluções 
para reciclagem, eliminação de resíduos e segurança 
industrial. O encontro é uma grande oportunidade para 
que transportadoras, empresas de logística, agroempresas, 
usinas, borracharias, truck centers, centros de serviços, 
distribuidores, revendedores, indústrias automotivas e 
mineradoras se tornem ainda mais competitivas para 
enfrentar as dificuldades e aproveitar tudo o que o mercado 
reserva. 
O Painel Pneushow traçará um grande panorama da 
indústria, além das principais inovações do setor e, ainda, 
gestão e tecnologia em reformas e reciclagem, soluções, 
perspectivas da indústria e um franco debate do cenário 
político e comercial do mercado de pneus.  O evento, 
contará com uma série de palestras técnicas, encontros 
setoriais nacionais e internacionais, reuniões de negócios, 
além de um dia exclusivamente dedicado à indústria de 
pneus, para que os principais fabricantes do ramo possam 
mostrar as novidades e projetar suas perspectivas para os 
próximos anos.
Para evidenciar a importância deste mercado, durante 
a feira acontece mais uma edição do Prêmio Pneushow - 
Marcas Favoritas 2018, uma iniciativa da Francal Feiras 
com a cooperação da Associação Brasileira do Segmento 
de Reforma de Pneus (ABR) e Associação das Empresas 
Reformadoras de Pneus do Estado de São Paulo (Aresp).  
Com a participação dos profissionais do setor de pneus e 
transporte, das marcas favoritas e de transportadoras, seis 
categorias serão agraciadas como as empresas/marcas que 
mais contribuíram para o setor no período 2016/2017. 
Simultaneamente à PneuShow 2018, quem passar pelos 
17 mil m2 do Expo Center Norte poderá acompanhar os 
principais lançamentos do setor de borracha na Expobor 
2018 - Feira Internacional de Tecnologia, Máquinas e 
Artefatos de Borracha.
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ESCOLA DE MOTORISTAS OFERECE 
CAPACITAÇÕES GRATUITAS

SEST SENAT LANÇA EMPREGA TRANSPORTE

P ara aumentar a empregabilidade, a qualidade dos 
serviços prestados à sociedade e a segurança no 
trânsito, o Sest Senat amplia o projeto Escola de 

Motoristas Profissionais. Ao todo, 10 mil novas oportunidades 
foram disponibilizadas para motoristas habilitados nas 
categorias D e E que atuam nos setores de cargas e de 
passageiros. 
O número de cursos também cresceu. Em 2018, a Escola 
passou a ofertar cursos especializados e atualizações 
relacionadas ao transporte rodoviário, regulamentados pelo 
Contran (Conselho Nacional de Trânsito). No segmento de 
cargas, o projeto agora contempla, além do treinamento 
para o transporte de produtos perigosos, o de cargas e o 
de cargas indivisíveis. No segmento de passageiros, foi 
incluído o curso específico de transporte escolar. Em todo o 
Brasil, 84 unidades operacionais do Sest Senat oferecem os 
treinamentos do projeto. 
Para a diretora-executiva nacional do Sest Senat, Nicole 
Goulart, a ampliação da oferta de vagas e de cursos demonstra 
como a instituição se mantém atenta às necessidades do 
mercado de trabalho. “Ser um motorista profissional vai muito 
além de ter uma habilitação. É preciso ter conhecimento teórico 
e técnico. É isso que a Escola de Motoristas Profissionais do 
Sest Senat oferece. Nosso trabalho está diretamente voltado 

O Sest Senat lança o Emprega Transporte, ferramenta 
online gratuita que reúne, em um só lugar, talentos e 
oportunidades do transporte. Na plataforma, disponível 
no site empregatransporte.sestsenat.org.br, profissionais 
cadastram seus currículos, enquanto as empresas podem 
cadastrar processos seletivos e encontrar trabalhadores 
com o perfil adequado para as vagas abertas.  Com o 
Emprega Transporte, o Sest Senat busca facilitar a 
interação entre profissionais e empregadores e, assim, 
contribuir para a inserção de trabalhadores no mercado e 
para os processos de recrutamento das empresas. 
Para a diretora-executiva nacional do Sest Senat, Nicole 
Goulart, trata-se de uma iniciativa inovadora no setor de 
transporte, já que os departamentos de recursos humanos 
têm apostado em soluções tecnológicas nas suas seleções 
a fim de simplificar suas rotinas, ser mais assertivos na 
busca por profissionais que tenham aderência às vagas 
oferecidas e aumentar a eficiência. Segundo especialistas, 
os canais digitais vêm ressignificando o recrutamento, e 
boa parte dos empregadores e headhunters – especialistas 
em encontrar os melhores talentos para as empresas – já 

para a questão da segurança no trânsito e a redução de custos 
no transporte.”
Os conteúdos alinham teoria e prática e trabalham temas 
como visão sistêmica do setor de transporte, condução 
segura e econômica, transporte de pessoas com deficiência, 
relacionamento interpessoal e ética no trabalho, 
procedimento de engate e desengate de semirreboque 
e análise e leitura de tacógrafo. Desde outubro de 2016, 
quando a Escola de Motoristas foi lançada, é possível 
perceber uma redução de 29% da incidência de erros ao 
dirigir e de 9% de economia de combustível depois dos 
treinamentos práticos. 
Para participar da Escola de Motoristas, os interessados devem 
ter mais de 21 anos de idade, possuir CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação) na categoria D (para o curso de motoristas 
de ônibus) ou E (para o curso de condutores de caminhão) e 
residir na área de abrangência da circunscrição regional de 
trânsito correspondente à unidade operacional do Sest Senat 
onde cursarão os treinamentos. Os motoristas contribuintes 
do Sest Senat terão prioridade na seleção.  A lista completa 
com os endereços pode ser acessada em www.sestsenat.org.
br/Paginas/escola-motoristas.  
Mais informações: telefone (11) 0800 728 2891; site www.
sestsenat.org.br.

utiliza mídias sociais e plataformas digitais como formas 
de captação. 
Nicole Goulart comenta que o recrutamento é o primeiro 
passo para reunir profissionais aptos a assumirem 
as vagas em aberto, podendo as ações desse processo 
impactar positiva ou negativamente em toda a cadeia da 
gestão de pessoas.

Como funciona? 
No Emprega Transporte, os profissionais – alunos e ex-
alunos do Sest Senat – cadastram seus currículos, o que 
permite às empresas que busquem aqueles que tenham o 
perfil mais adequado aos postos de trabalho.
Já as empresas podem divulgar as vagas disponíveis 
e, assim, os trabalhadores ficam sabendo e podem se 
candidatar para as oportunidades que estão abertas. Todas 
as funcionalidades são gratuitas.
Entre as principais vantagens da plataforma, está o fato de 
que ela é voltada especialmente para o transporte, reunindo 
profissionais com qualificação tanto para as atividades-fim 
quanto para as atividades-meio das organizações. 



Participe do Programa
Ambiental do Transporte

Serviços

Unidades móveis:
FETCESP - São Paulo - Telefone: (11) 2632-1022
SETRANS -  ABCD - Telefone: (11) 4330-4800
SINDICAMP - Campinas - Telefone: (19) 3781-6200
SETCARP - São José do Rio Preto - Telefone:(17) 3232-1488
SETCARSO - Sorocaba - Telefone: (15) 3234-3430

Controle da emissão de poluentes da frota 
de veículos das empresas de transporte 

rodoviário de cargas

 Aferição veicular com o aparelho opacímetro

Selo Despoluir para os veículos aprovados 

Visita na empresa com hora marcada
Reconhecido para o Sistema de Avaliação de 

Segurança, Saúde, Meio Ambiente
e Qualidade (Sassmaq)

Coordenação Nacional
CNT (Confederação Nacional do Transporte) 

SEST SENAT

Despoluir no TRC em São Paulo
Coordenação: FETCESP



Pela vida. Escolha o trânsito seguro.

Ser líder é cuidar de cada cliente  
como se fosse único. 
Mercedes-Benz. Líder de mercado no ano de 2017 em todos os segmentos 
em que atua no Brasil: caminhões, ônibus, vans e automóveis premium. 
Um obrigado especial a cada um de nossos clientes.
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