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Editorial

Fazendo as 
contas

Após mudanças recentes em sua regulamentação, a 
cobrança do Difal (Diferencial de Alíquota do ICMS), 
gerou divergências no judiciário, sobre qual o prazo 
correto para início do seu recolhimento. 

Para que isso não seja motivo de confusão nas em-
presas, apresentamos a seguir, na matéria de capa, 
alguns esclarecimentos com as orientações de nos-
so especialista tributário em relação ao assunto. 

Agora, uma pergunta: sabe o que o tempo e o diesel 
têm em comum no transporte de cargas??? - O custo. 

A demora na descarga contribui para a ociosidade do 
veículo, diminuindo a produtividade. Já o combustí-
vel é responsável por um terço dos gastos com insu-
mos, e o seu aumento de preço pesa muito no caixa 
das transportadoras. Para mitigar esses dois efeitos, 
é que o SETCESP traz duas novidades para os seus 
associados.

Uma delas é o lançamento do Painel do Diesel, que é 
uma plataforma que serve para o transportador che-
car o preço do combustível nos principais municípios 
do estado de São Paulo, e fazer um planejamento 
melhor na hora de abastecer. Vem conhecer!

A outra boa notícia é o relançamento do serviço de 
Apoio Operacional, que pretende facilitar a comu-
nicação entre os transportadores e os Centros de 
Distribuição, para que o recebimento de cargas seja 
mais ágil. 

A atualização do Guia de Restrições de Circulação 
2022, MEI Caminhoneiro, e informações sobre as 
Portarias de medidas de prevenção à Covid-19, en-
tre outros assuntos, também são destaques neste 
exemplar. Não deixe de conferir.

Boa leitura!

Adriano Depentor

Acesse
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Parceria

Qualidade e agilidade: 
Concessionária 

Toriba Renault PRO+ 
vende utilitário  
mais premiado  

da categoria

Com quase 10 mil unidades vendidas no último 
ano, (de acordo com os dados divulgados pela 
Fenabrave), a Renault entra no mercado com 
mais uma promessa de sucesso. 

A vencedora de oito prêmios consecutivos 
como líder de mercado repensou seu inte-
rior e apostou em toda a tecnologia possível 
para torná-la ainda mais segura e atrativa, 
encantando os frotistas que buscam econo-
mia e segurança para seus motoristas. 

Sua nova motorização é 24% mais econômi-
ca que a versão anterior e mais potente com 
136 cv, torque de 360 N.m (Newton metros) e 
1.500 rpm (rotações por minuto).

A Nova Renault Master entrega um interior 
competitivo ao mercado de utilitários: ban-
co do motorista com regulagem de altura e 
profundidade, ar quente e ar condicionado, 
computador de bordo, multimídia com tela 
de 7 polegadas, touchscreen (conectável 
aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto 
+ TV digital), Airbag duplo, direção eletro-
-hidráulica com regulagem de profundidade, 
retrovisores elétricos de dupla visão, vidros e 
travas elétricas. 

Sem contar os freios ABS com BAS, contro-
les de estabilidade (ESP) e tração (TCS). O 
modelo também conta com a tecnologia an-
ti-capotamento, que atua detectando inclina-
ções excessivas e agindo para evitar acidentes.

Nova Renault Master Chassi
O utilitário ideal para fazer o seu negócio rodar!

Juntos salvamos vidas

Toriba Renault, a principal parceira do empresário.

@toribavendasdiretas @toribavendasdiretas www.toribarenault.com.br
M
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“Com a Master 2023, o clien-
te profissional Renault passa 
a ter um veículo ainda mais 
econômico, seguro e com de-
sign mais moderno, bem como 
contar com todo o suporte da 
rede PRO+ que entrega uma 
verdadeira solução para os 
desafios de mobilidade do seu 
negócio”, Bruno Hohmann, 
vice-presidente Comercial da 
Renault do Brasil.

A Toriba Renault PRO+, é es-
pecialista e líder de vendas no 
segmento para CNPJs e gran-
des frotista, e oferece con-
dições exclusivas para seus 

clientes, desde a compra do 
veículo com consultores ca-
pacitados e exclusivos até o 
pós-vendas com atendimento 
prioritário e revisões dos veí-
culos realizadas no mesmo dia 
quando agendado. 

E ainda, para adquirir a Nova 
Renault Master, você pode 
contar com o Banco Renault 
que possui as melhores taxas 
do mercado e aprovação sim-
ples e rápida. É também pos-
sível incluir as transformações 
no financiamento, um diferen-
cial exclusivo.

Para quem deseja adqui-
rir a menina dos olhos dos 
empreendedores, é possí-
vel conhecê-la e fazer um 
test drive nas concessio-
nárias Toriba Renault PRO+ 
com unidades nos bairros 
de Pirituba (zona norte) e 
Lapa (Zona Oeste). Na zona 
norte ela fica na altura do nú-
mero 1083, na avenida Fuad 
Lutfalla. Já na zona oeste, é 
possível encontrá-la na ave-
nida Ermano Marchetti, 712. 
Também é possível agendar 
uma visita pelos telefones 
abaixo. Entre contato: 

 (11) 2255-2700 (Lapa) 
 (11) 3469-9000 (Pirituba)
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Sustentabilidade

9

Se a sua empresa ainda 
não realiza nenhuma ação 

sustentável, descubra o que é 
possível de implementar. E para 

aquelas que já desenvolvem 
iniciativas de responsabilidade 

sócio ambiental, saiba como 
ampliá-las

20 dicas para 
tornar a sua 

empresa mais 
sustentável

O cuidado com a sustentabilidade que antes era 
uma tendência, agora é uma realidade. Se há algum 
tempo a preocupação com ações socioambientais 
ficava a cargo de grandes companhias, hoje em dia, 
estas iniciativas são intrínsecas ao desenvolvimen-
to de qualquer negócio, independentemente do ta-
manho dele.

Assim, pequenas e médias empresas têm voltado 
sua atenção à preservação do planeta e ao desen-
volvimento de pessoas e comunidades, isso em 
todos os setores, incluindo o transporte rodoviário 
de cargas.

Até porque o TRC já aprendeu: não há progresso 
econômico sem inclusão social e respeito à 
natureza. Além disso, as empresas que adotam 
práticas administrativas éticas e ecologicamente 
corretas saem na frente de seus concorrentes, pois 
passam a ser vistas de forma muito mais positiva 
no mercado.

Se a sua transportadora está prestes a dar o pri-
meiro passo nessa direção, mas teme que a mu-
dança seja alvo de complicações, não se preocupe; 

a sustentabilidade pode ser colocada em prática sem 
prejudicar os demais processos da organização. Na 
verdade, você descobrirá a seguir que nem toda mu-
dança precisa ser difícil e nem todo projeto mirabo-
lante, quando se trata de sustentabilidade. Existem 
ideias simples de serem executadas e que fazem 
toda a diferença para as pessoas e o planeta. 

Se o ponto de alerta for o econômico, saiba que a 
sustentabilidade não exige necessariamente em-
pregar grande aporte de recursos financeiros, 

mesmo porque, um dos pilares dela é o de gestão 
econômica sustentável, que passa por controlar o 
desperdício e fazer com que os processos sejam 
mais eficientes.  

Então, que tal adotar uma nova postura começando 
agora? E se a sua empresa de transporte já desen-
volve alguma iniciativa, veja em seguida se há algum 
ponto que pode ser aperfeiçoado ou acrescentado. 
Selecionamos vinte dicas valiosas de ações para se-
rem colocadas em prática o quanto antes.

1

3
2

Política dos 3R’s – Reduzir – Substitua o papel por serviços na nuvem (Google Drive, 
Dropbox) para armazenar e compartilhar documentos. Troque os copos plásticos por canecas 
e garrafas. Reutilizar – Recapar pneus é a forma mais comum de reutilizá-los, e é 15% mais 
barato que recauchutar e 50% mais barato que remodelar. Reciclar – Madeira e paletes podem 
ser reciclados em marcenarias para fabricação de cadeiras e mesas, assim também como 
todo material de alumínio, desde uma lata de refrigerante até a carroceria do caminhão.

Aproveitamento da iluminação natural – Telhas translúcidas em fibra de vidro leitosa 
permitem a entrada de luz com menor incidência dos raios solares e contribuem na economia 
de energia por favorecerem a claridade do dia.

Captação e reaproveitamento de água das chuvas – Com a armazenagem dá para uti-
lizá-la para a irrigação de áreas verdes, na limpeza de pátios e áreas de serviços ou na lavagem 
de frota de veículos, o que ajuda bastante na economia de água potável.

4 Instalação de lâmpadas de LED – Além de colaborar para a redução no consumo de 
energia, o LED tem um aproveitamento 80% maior do que a iluminação incandescente.
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Sensores nos ambientes – Sensores de presença, dimmers e temporizadores favorecem 
a economia, pois acionam e desligam automaticamente as lâmpadas.

Reflorestamento – Plantio de áreas verdes ajuda na captação e retirada do 
carbono da atmosfera.

Separar os vários tipos de lixo – A instalação de ecopontos ou lixeiras de co-
leta seletiva coloridas, que se distinguem para cada tipo de material: papel, plásti-
co, vidro e metal auxilia o processo de reciclagem. 

Parcerias que possibilitam a coleta dos recicláveis – Existem cooperati-
vas que coletam papelão e embalagens, algumas fazem isso in loco. Buscar esse 
tipo de parceria, além de um benefício para o meio ambiente ajuda também na 
organização da empresa.

Qualidade da frota – A manutenção preventiva evita falhas antes que acon-
teçam, reduz custo, economiza na mão de obra, consumo e tempo improdutivo 
do veículo.

Premiação pela prevenção – Premiar profissionais de áreas com zero aci-
dentes e motoristas com a condução mais segura incentiva a atenção e segu-
rança no trabalho.

Treinamento para direção econômica – Existem cursos para aperfeiçoamento dos con-
dutores, que ensinam a praticar uma direção que economize combustível e diminua também 
a emissão de CO2 (dióxido de carbono).

Captação de energia solar – A instalação de painéis fotovoltaicos no telhado, ou acima 
do baú dos veículos, transforma a radiação solar em energia, reduzindo o consumo de ener-
gia elétrica. 

Uso de combustíveis renováveis – Ao integrar na frota veículos que utilizam combustí-
veis considerados limpos como aqueles movidos a energia elétrica, biometano, GNV ou híbri-
dos, você contribui para a redução de emissão de poluentes.

Teste de opacidade – Fazer o teste de opacidade não só garante o atendimento aos limites 
de emissões veiculares e evita multas, como também, diminui o consumo de combustível e 
por consequência a emissão de carbono. 
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15 Cuidados com a saúde – Promover campanhas e treinamento de prevenção 
sobre uso de álcool e drogas ou o acompanhamento psicológico dos motoristas, 
colabora para prevenir acidentes.

16 Aprendizagem organizacional – Um programa que incentiva colaboradores 
mais experientes a serem instrutores dos mais novos, além de mostrar reconhe-
cimento àqueles que têm mais tempo de empresa, promove uma maior integra-
ção da equipe.

18 Doações – Campanhas com doações de alimentos, produtos de higiene, brin-
quedos e livros mostram um comprometimento da empresa com a comunidade e 
colaboram para fomentar a solidariedade entre os colaboradores.

20 Campanhas Solidárias – Arrecadação para o Natal Solidário, ou Campanhas 
do Agasalho no frio ou de Doação de Sangue provam a sensibilidade que organi-
zação tem perante a sociedade.

17 Formação profissional – Parcerias com faculdades que concedem descon-
tos e até bolsas de estudo para os colaboradores da empresa corroboram para 
o desenvolvimento profissional, apoiando o crescimento da empresa tanto indi-
vidualmente quanto coletivamente.

19 Voluntariado – Incentivar projetos com atividades específicas para doar talen-
tos: recreação com crianças, treinamento esportivo, assistência social em beleza 
e higiene ou confecção e distribuição de marmitas, demonstra a vontade de dimi-
nuir a desigualdade social.  

E aí gostou das dicas? Quantas delas sua empresa já realiza? Sua transportadora desen-
volve ações diferentes, que você não viu por aqui? Aproveite então, para compartilhá-las 
conosco se inscrevendo no 8º Prêmio de Sustentabilidade. 

As 20 iniciativas listadas aqui foram realizadas, testadas e aprovadas por outras trans-
portadoras. Elas foram retiradas do e-book exclusivo: “Boas Práticas de Sustentabilida-
de”, lá ainda tem muito conteúdo interessante que você pode conferir. 

Baixe o e-book

Boas Práticas deBoas Práticas de
SustentabilidadeSustentabilidade
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Bate-papo  
Empresarial

“UMA REVOLUÇÃO NA 
PROTEÇÃO DE VEÍCULOS 
E CARGAS”

utilizadas no Gerenciamento de Riscos e estão 
preparados para a desativação dos sistemas, utili-
zando os bloqueadores de sinal (jammers) e desa-
tivando fisicamente os equipamentos. No momen-
to em que um motorista é abordado e o caminhão 
fica em poder dos bandidos, é fundamental dispor 
de tecnologias que atuem de forma automática, de-
tectando a ameaça e imobilizando o caminhão. Um 
caminhão imobilizado de forma efetiva, que impõe 
aos bandidos horas para a desativação, coloca uma 
barreira praticamente intransponível para a continui-
dade do roubo, preservando o caminhão e a carga.

Como você avalia o mercado de imobilizadores 
e bloqueadores de veículos de cargas no Brasil? 
E como a 3S se diferencia no mercado?

É inquestionável que o roubo de caminhões e cargas 
é uma ameaça constante ao transporte de cargas 
no Brasil, diante deste cenário existe um amplo 
mercado a ser explorado. A 3S Tecnologia está pre-
sente no mercado de redundância para caminhões 
e cargas há 17 anos e se diferencia por inovação 
e excelência nos serviços de combate ao roubo no 
TRC. O conceito da imobilização efetiva de forma 
automática e segura, foi apresentado ao mercado 
pela 3S Tecnologia há seis anos, e fez uma verda-
deira revolução na proteção de veículos e cargas. 

Quais foram os principais desafios enfrentados ao 
longo dos 17 anos da empresa?

Formar e manter uma empresa implica em pas-
sar por desafios como: uma carga tributária pe-
sada e complexa com uma burocracia excessiva, 
a instabilidade da economia com muitos sustos 
ao longo dos anos, mas o mais difícil foi encon-
trar um caminho, e o encontramos, na pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologias próprias, que nos 
proporcionam diferenciais tecnológicos exclusivos 
patenteados e realmente efetivos. 

Pensando no futuro, quais são as perspectivas da 
3S para os próximos anos?

A oferta de produtos e serviços de grande retorno para 
os nossos clientes norteiam a empresa desde o iní-
cio e seguirão como base para o futuro. A proximida-
de com o cliente no dia a dia aliado ao uso de novas 
tecnologias garantirá que nossa oferta esteja sempre 
atualizada entregando o resultado desejado pelos 
transportadores. Vemos o futuro com otimismo, cien-
tes das oportunidades e responsabilidades da empre-
sa para com os clientes, colaboradores e a sociedade.

Quais são as opções de produtos e serviços que o 
transportador tem hoje à disposição no mercado, para 
se proteger de roubos de caminhões e cargas?

O mercado oferece ao transportador produtos e 
serviços para prevenção, atuação e pós roubo. Na 
prevenção estão os serviços de GR (Gerenciamento 
de Risco) e os chamados “rastreadores principais”, 
na atuação temos as tecnologias que detectam de 
maneira automática a situação de risco e imobi-
lizam o veículo e, consumado o roubo os equipa-
mentos de RF (Rádio Frequência) permitem a bus-
ca através de caçadores. Certamente na atuação 
ou seja, enquanto o crime ainda está ocorrendo, 
estão as maiores oportunidades tecnológicas para 
frustrar as ações dos bandidos.

Qual a importância da tecnologia para evitar estes 
tipos de sinistros?

Respondendo de maneira direta: é fundamental. Os 
bandidos conhecem os processos e as tecnologias 

Em entrevista, Clovis Manfio, que é sócio diretor na 3S 
Tecnologia, e possui mais de 35 anos de experiência 
em áreas tecnológicas, falou da aplicação de novos 
sistemas para a gestão remota de processos 
de segurança

3S CARRETAS
Tecnologia exclusiva: O melhor e mais 
completo sistema de rastreamento e 

gestão para as suas carretas!

Painel de Gestão Operacional 
Onde estão as 
minhas carretas?

Mais de 60 dias de autonomia
de bateria com a carreta 
desengatada

Gestão de Manutenção e Pneus 
KM Rodado  
Integração com TMS

Taxa de utilização:
KM Rodado e
Tempo de Utilização

Prevenção de Acidentes:
Velocidade / Jornada 
Restrições de horários

Rastreador de Redundância:
Segurança contra 
Roubos e Furtos

(11)98333-9720 - comercial@3stecnologia.com.br - www.3stecnologia.com.br

VEJA O VÍDEO:
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Núcleo Jurídico

A Portaria Interministerial nº 14 
trouxe algumas mudanças no teor 

da Portaria Conjunta nº 20.  
Saiba quais são elas.

Fique por dentro 
das Portarias que 

estabelecem medidas 
de prevenção  

à Covid-19

Desde o início da pandemia muitas ações foram 
tomadas para seguir os protocolos de segurança 
determinados pelos governos estaduais e federal. 
Neste ano, em 25 de janeiro, foi publicada a Porta-
ria Interministerial 14 dos Ministérios do Trabalho e 
Previdência e da Saúde, que alterou o Anexo I da Por-
taria Conjunta 20, que havia sido publicada em mea-
dos do ano retrasado, estabelecendo as medidas de 
prevenção, controle e mitigação dos riscos de trans-
missão da Covid-19 nos ambientes de trabalho. 

“No início, nós não conhecíamos direito a doença, 
aliás ninguém a conhecia, então fomos pesquisar o 
que a OMS (Organização Mundial da Saúde) estava 
fazendo em termos de publicações e normativos. O 
nosso primeiro trabalho foi no sentido de dissemi-
nar orientações. Foi quando a gente estabeleceu a 
Portaria 20”, explicou o auditor-fiscal do trabalho e 
engenheiro de segurança, Marcelo Naegele, durante 
uma live realizada pelo SETCESP, em 24 de fevereiro.  

Ele contou que pelo fato de terem surgido novas 
informações e também com o início da vacinação, 
foram realizados novos estudos e, a partir deles, a 
pasta sentiu a necessidade de atualizar as porta-
rias. “Todo esse trabalho foi feito com embasamen-
to técnico”, afirmou.

Mesmo assim, o assessor jurídico do SETCESP, 
Narciso Figueirôa Jr. lembrou que, “a Portaria 20 
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ainda está em vigor e deve con-
tinuar sendo cumprida pelas em-
presas, a Portaria Interministerial 
14 apenas alterou o anexo I dela”. 
Segundo ele, uma das mudanças 
que mais se destacou nesta atua-
lização foi a redução do prazo de 
afastamento dos trabalhadores 
com casos confirmados, suspei-
tos ou que tiveram contato com 
quem teve Covid-19.  

“Agora para os casos confirma-
dos sintomáticos de Covid-19, o 
afastamento é de dez dias, após o 
início dos sintomas, ou então sete 
dias, caso haja a remissão dos 
sinais respiratórios e sem febre 
há mais 24h sem o uso de anti-
térmicos. A maioria das situações 
estarão incluídas no afastamen-
to de sete dias. É o tempo usual 
para a volta dos trabalhadores, 
após contaminação pelo vírus”, 
afirmou Carlos Eduardo Ferreira 
Domingues, auditor-fiscal do tra-
balho e médico do trabalho.

O médico alertou que alguns si-
nais da Covid-19 podem perdurar, 
mas isso não é motivo para man-
ter o afastamento e deu o exemplo 
de que é bastante comum a pes-
soa que teve a doença permane-
cer ainda com tosse por algumas 
semanas. “Por isso a gente fala de 
remissão no sentido de uma me-
lhora, e não em razão da ausência 
total dos sintomas. Tem pessoas 
que perdem o olfato e o paladar, e 
isso pode durar por meses”, indi-
ca ele, acrescentando que o afas-
tamento prioriza o ponto de vista 
sanitário, para evitar que o traba-
lhador contagie as pessoas. 

“São as medidas necessárias para 
que nós possamos controlar o 
contágio da doença nos locais de 

trabalho”, concorda o assessor ju-
rídico, que realça a importância de 
as empresas divulgarem as orien-
tações e protocolos com indica-
ção das providências necessárias 
ao controle e mitigação dos riscos 
de transmissão nos ambientes de 
trabalho e em áreas comuns das 
empresas, como refeitórios e ba-
nheiros. “Essas instruções podem 
ser feitas por meio de treinamen-
tos, diálogos de segurança, meio 
físico ou eletrônico, evitando o uso 
de panfletos”, acrescenta.

“Só a disposição em realizar uma 
live sobre o assunto, demonstra 
uma preocupação do setor com 
a saúde dos seus colaboradores 
e com toda a sociedade. Todos 
nós sabemos que a doença não 
fica apenas restrita ao ambiente 
de trabalho, ela circula em todos 
lugares”, apontou o engenheiro 
de segurança. 

Enquanto isso, Domingues, infor-
mou ainda que quando o Ministério 
da Saúde decretar o fim do ESPIN 
(que é o estado de Emergência 
em Saúde Pública de Importância 
Nacional) as portarias deixarão de 

vigorar e tudo voltará ao normal 
dentro das questões trabalhistas.

“Nosso papel enquanto entidade 
é levar para as empresas esclare-
cimentos, que conduzam o dia a 
dia das organizações, e que pos-
sam contribuir com a segurança 
jurídica na tomada das decisões”, 
observou Ana Jarrouge, presiden-
te executiva do SETCESP, que foi 
a mediadora da live, aproveitando 
para abrir espaço às perguntas de 
quem acompanhava a transmis-
são; cujo as respostas abordaram 
como é o afastamento em casos 
de gravidez e se a vacina, pode ou 
não, ser obrigatória.

E você, também tem dúvidas 
sobre o assunto? Assista a live 

na íntegra e descubra mais 
sobre o tema.

Acesse

Uma solução

www.ctf.com.br/hotsite/campanha_ctf_uve/

Único que garante a presença do veículo 
no momento do abastecimento.

Única solução que coleta dados de forma 
totalmente automatizada.

Tecnologia que integra o abastecimento 
interno e externo.

Abastecimento 100% automático eliminando 
desvios de combustível.

Instalação fácil e rápida com cobertura 
em todo o Brasil.

SOLICITE UMA PROPOSTA!

SEGURANÇA, TECNOLOGIA E ECONOMIA!

FROTA PESADAS, 
SOLUÇÕES LEVES
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Recursos Humanos

Pessoas distintas com desejos diferentes e so-
luções para atender todos os gostos. A ideia de 
disponibilizar ao colaborador um cartão flexível, 
parece ser um modelo eficaz para lhe garantir a 
autonomia de gerir e empregar recursos onde faça 
mais sentido.

“A princípio, a intenção parece ótima, visto que por 
exemplo, o profissional que está em home office e 
recebe vale refeição, às vezes enxerga mais van-
tagem em um vale alimentação, com o qual ele 
pode comprar produtos para preparar suas refei-
ções em casa”, comenta a coordenadora jurídica 
do SETCESP, Caroline Duarte. Mas a questão não 
é só substituir um pelo outro, e pode esbarrar em 
demandas jurídicas, alerta a especialista.

Os cartões flexíveis ganharam força com a pande-
mia por conta do trabalho remoto.  O modelo que 
mais vem sendo utilizado, deste tipo de benefício, é 
o que funciona com sistema de pontos. 

Nele, cada benefício requer uma certa quantidade 
de pontos para ser adquirido, e o colaborador usa 
os pontos disponibilizados pela empresa como lhe 
convém. O funcionário recebe, por exemplo, 300 
pontos, e cada benefício pode “custar” entre 10 e 
50 pontos. Dentro do seu limite, o funcionário pode 
encaixar os benefícios considerando as opções 
preestabelecidas.

Mercado de cartões de 
benefícios apostam na 

modalidade flexível. Mas afinal, 
que implicações isso pode 

trazer para as empresas?

Quando dá ou 
não para ser 
mais flexível
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Até aí o plano de benefícios flexíveis parece sim-
ples e viável, não que ele não seja. Entretanto, “o 
problema começa em disponibilizá-lo em um 
formato que não esteja em conformidade com a 
legislação. De forma alguma, os benefícios ofere-
cidos podem ser configurados como parte do sa-
lário. Isso pode levar a empresa a ter problemas 
futuros com a Receita Federal”, lembra Duarte que 
explica que o órgão vê o risco de o benefício flexí-
vel ser integrado à remuneração, mas não discri-
minado no holerite, e que assim, haja a sonegação 
de contribuições previdenciárias. “É um assunto 
novo e polêmico”, alerta Caroline.

Outra coisa importante, é que a empresa que pre-
tende aderir ao modelo precisa estar atenta ao 
que está estabelecido na Convenção Coletiva de 

Trabalho (CCT), ou verificar a viabilidade por meio 
de Acordo Coletivo de Trabalho.

Duarte avisa que na Convenção Coletiva do 
SETCESP e os sindicatos profissionais da sua base 
territorial, por exemplo, está estabelecido o vale re-
feição no valor de R$22,93 por dia.

“O Vale Refeição tem que ser na modalidade es-
pecífica por força da Convenção, no momento 
não tem como fazer a portabilidade desse tipo 
de benefício.  Talvez, na nova Convenção Coletiva 
prevista para ocorrer nos próximos meses, traga 
alguma alteração em relação a isto, mas no mo-
mento, o VR não é adaptável a nenhuma outra 
modalidade e não pode ter a sua finalidade des-
virtuada”, esclarece.

Ela comenta que neste sistema de pontuação fica 
difícil fazer a comprovação do pagamento realizado 
pela empresa, logo não seria uma boa ideia atrelar 
a modalidade VR a ele. “Veja bem, como consigo 
comprovar em uma ação trabalhista, que a conta-
gem de 500 pontos são créditos que equivalem a 
R$22,93 por dia no mês?  Então a comprovação de 
finalidade, e como a pontuação pode ser converti-
da em créditos ainda não está clara. Em juízo isso 
poderá trazer prejuízos à defesa da empresa ou ser 
questionada pelo sindicato profissional”, alerta a 
coordenadora jurídica. 

Apesar disso, as empresas de benefícios que ten-
tam emplacar a modalidade no mercado garantem 
que existe toda uma tecnologia capaz de oferecer 
segurança jurídica, e alegam que o sistema ofer-
tado atualmente permite direcionar o dinheiro de-
positado para categorias selecionadas pela con-
tratante, em cumprimento à CLT (Consolidação 
das Leis Trabalhistas) e Convenções Coletivas 
de Trabalho.

“Agora, se ele tiver uma adaptação, em que se cum-
pra as regras e tiver a possibilidade de gerir o que 
está sendo creditado para aquela finalidade especí-
fica, então aí sim, a modalidade será uma excelente 
alternativa para agregar valor junto aos colaborado-
res”, afirma.

A coordenadora jurídica ainda lembra que para ou-
tros benefícios que não estão dentro do previsto em 
Convenção Coletiva, como vale cultura, vale combus-
tível ou vale creche, entre outros, as empresas têm 
plena liberdade para disponibilizá-los desde que, te-
nham atenção quanto à natureza fiscal e tributária 
de cada um.   

Para todos os efeitos, a composição dos benefícios 
deve ser viável em relação aos recursos disponíveis 
e estar de acordo com a legislação trabalhista. Com-
binando as melhores práticas, os benefícios flexíveis 
conseguem agregar valor às empresas do ponto de 
vista de seus colaboradores.

Benefícios 
Flexíveis
Veja a lista com as diversas opções 
de benefícios flexíveis, que podem ser 
disponibilizadas ao colaborador: 

 9auxílio-alimentação;
 9auxílio-creche;
 9auxílio-combustível;
 9auxílio-cultural;
 9auxílio medicamento;
 9auxílio home office;
 9 cartão de viagem;
 9 custeio de atividades de lazer;
 9 custeio de academia;
 9 custeio de educação;
 9descontos em produtos e serviços;
 9plano de saúde;
 9plano odontológico;
 9previdência privada; e
 9 seguro de vida.

Empresa que 
pretende aderir 
ao modelo 
precisa estar 
atenta ao 
que está 
estabelecido 
na CCT
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Opinião

A inclusão do caminhoneiro na formalidade é uma 
preocupação antiga de todos que vivenciam o TRC. 
A atividade outrora considerada como porta de in-
gresso ao empreendedorismo, foi o ponto de par-
tida de muitas das empresas de transporte rodo-
viário de cargas (aliás, são muitas as histórias de 
transformação de caminhoneiros que passaram a 
grandes empresários do setor). 

Só que com o aumento do número de transporta-
dores autônomos, manter-se nesse mercado tor-
nou-se mais difícil. Principalmente, por ser uma 
atividade extremamente competitiva, com pesada 
carga tributária, entraves e encargos burocráticos, 
razão pela qual a maioria desses profissionais aca-
bou sendo atirada na informalidade.

Embora sempre existisse a possibilidade de forma-
lização como trabalhador autônomo, os encargos 
tributários e previdenciários eram, e ainda, são im-
peditivos. Nem mesmo o tratamento diferenciado 
que considera a base de cálculo para efeito de con-
tribuição de imposto de renda (40% da renda bru-
ta) e para a previdência (20% da renda bruta, com 
incidência de alíquota de 11%), foram medidas su-
ficientes para atender as aspirações da categoria.

A atividade do TAC (Transportador Autônomo de 
Carga) é claramente uma atividade empresarial de 
natureza comercial. A legislação brasileira sempre 
admitiu o exercício por qualquer pessoa da ativida-
de empresarial individual, entretanto esse exercício 
como pessoa jurídica sempre teve o inconvenien-
te na legislação pela confusão e risco de todo o 

Por Marcos Aurélio Ribeiro

MEI Caminhoneiro: 
a formalização  

do TAC

Consultor Jurídico do SETCESP
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patrimônio do indivíduo, pois a lei 
civil nesse caso, prevê a respon-
sabilidade ilimitada do agente. 

Na legislação estrangeira buscou-
-se soluções para a transformação 
do transportador autônomo em 
empresário de transporte. Na 
Alemanha, em 1980, surgiu a 
primeira legislação admitindo a 
constituição de uma sociedade 
empresária de responsabilidade 
limitada constituída por uma única 
pessoa, posteriormente no mes-
mo sentido, surgiram leis idênticas 
na França, Espanha e Portugal. 

No Brasil em 2011, foi aprovada a 
Lei nº 12.441, pela qual criou-se 
a possibilidade da constituição 
de empresa individual de respon-
sabilidade limitada EIRELI, com 
o objetivo de incentivar a forma-
lização de empreendedores, que 
até então vinham atuando na 
informalidade. A EIRELI foi um 
passo importante, porém não re-
solveu dois problemas: a elevada 
carga tributária e os encargos e 
entraves burocráticos para in-
centivar a formalização do trans-
portador autônomo.

O passo seguinte foi dado com a 
criação da figura do Micro Empre-
endedor Individual (MEI), através 
da Lei Complementar 128 de 19 
de dezembro de 2008, permitindo 
ao empresário individual a opção 
pelo Simples Nacional, modali-
dade simplificada de apuração e 
recolhimento reduzido de tributos. 
Todavia, para o transportador au-
tônomo de carga a legislação em 
nada ajudou, pois o limite de fatu-
ramento para a adesão ao simples 
como MEI tem caráter claramente 
excludente em razão dos altos 
custos da atividade de transpor-
te. O limite atual de R$ 81 mil de 
faturamento anual exclui todo e 
qualquer caminhoneiro.

Por último, a Lei Complementar 
188, sancionada no último dia de 
2021, e que entrou em vigor este 
ano, criou a figura do ‘MEI Cami-
nhoneiro’ e encaminha solução 
que pode ser definitiva para a for-
malização do TAC. Eleva o limite 
do faturamento anual do cami-
nhoneiro para adesão ao valor 
de R$251,6 mil e prevê benefícios 
consistentes como incentivos ao 
MEI – Caminhoneiro. 

A formalização do caminhoneiro é 
tema de grande interesse do TRC, 
porque deverá colocar um ponto 
final em um dos mais graves pon-
tos de litígios sobre a natureza da 
sua contratação.  

A Lei 11.442, de 2007, estabe-
leceu a natureza comercial do 
contrato celebrado entre o TAC 
e a ETC (Empresa de Transporte 
de Cargas), sem vínculo de em-
prego, contemplando o interesse 
deste último, em ter uma relação 
com liberdade para o exercício 
da atividade e a possibilidade 
de receber melhor remuneração, 
que pode ser suportada pela 
empresa, em razão do menor 
custo em relação ao contrato de 
emprego. Essa contratação tor-
nou-se inviável pela quebra da 
boa-fé, que deve ser observada 
em todo e qualquer contrato, 
segundo o comando do código 
civil, pela esperteza e a má fé 
geradoras de insegurança jurí-
dica. Muito disso em razão de 
pedidos de vínculo de emprego 
admitidos por tendencioso en-
tendimento de inadmissibilidade 
de terceirização da atividade fim 
da empresa de transporte. 

Em momento oportuno, o Supre-
mo Tribunal Federal, no julga-
mento da ADI 3.961-DF, decidiu 
ser constitucional a disposição 
da Lei 11.442 de 2007, que prevê 

a terceirização pela ETC e a sub-
contratação do TAC, uma vez 
observadas as normas da lei na 
contratação, afirmando ainda a 
natureza comercial desse con-
trato, colocou um ponto final 
nesta esdruxula tese de ilegali-
dade da terceirização da ativida-
de fim da empresa.

Deste modo, a formalização do 
caminhoneiro inscrito como Mi-
cro Empreendendor Individual 
– MEI representa o afastamento 
em definitivo de qualquer dúvida 
sobre a natureza da relação entre 
a ETC e o caminhoneiro, pessoa 
jurídica especial, empreendedor e 
empresário de transporte. Haverá 
maior segurança jurídica nessa 
contratação protegida agora pela 
boa fé das partes, pela lei e pela 
jurisprudência do STF.

merecem   
ser destacados

Benefícios que

 9 Carga tributária fixa: 12% so-
bre o salário mínimo vigente, 
para o INSS;

 9 Recolhimento de Impostos 
em documento único, de fácil 
acesso, pela internet;

 9 Não está obrigado a manter 
uma contabilidade formal;

 9 Aposentadoria por idade;
 9  Auxílio-doença;
 9  Salário-maternidade para a 
mulher caminhoneira;

 9 Pensão por morte;
 9 Emissão de notas fiscais; 
 9 Custo zero na formalização e 
abertura do CNPJ; e

 9 Dispensa de alvará e licença 
de funcionamento

Juntos salvamos vidas.

Quem faz as contas, vai de Novo Actros.
Um caminhão desenvolvido para as estradas do Brasil, com tecnologia, robustez,  
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Robustez: Nova Suspensão Global Trac com   
capacidade técnica de 10 toneladas por eixo.
Econômico: Até 12% mais eficiente. Com melhorias aerodinâmicas,    
nova motorização OM 471 de 530 cv e inovações no motor OM 460. 
Conforto: Cabine ampla, ergonomia, climatização   
com ar-condicionado digital e norturno. 

Aponte a câmera 
do seu smartphone
e descubra por que 
o Novo Actros é o seu
melhor investimento.

NOVO ACTROS.
SEU MELHOR
INVESTIMENTO.

www.mercedes-benz.com.br | CRC: 0800 970 9090
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Indicadores

Por Raquel Serini

Raquel Serini é Economista do IPTC.

Como está o 
desempenho na 
carga e descarga?
Quando falamos em logística, o processo de carga 
e descarga é tão importante quanto o trajeto. Mal 
gerido, ele pode custar caro para sua empresa, afi-
nal, tempo é dinheiro, ou seja, trata-se de uma ação 
que requer muita atenção e planejamento.

Claro que, ser eficiente neste quesito está dire-
tamente relacionado à produtividade, por isso, 
sabemos que ter caminhões parados por horas 
pode gerar grandes problemas, causando um efei-
to cascata nas entregas. Só que são diversos os 
fatores e agentes envolvidos nesta operação que 
interferem no resultado final, como por exemplo: 
atraso por parte do recebedor, tempo de percur-
so, velocidade, áreas de restrição à circulação 
de caminhões, disponibilidade de mão de obra, 
entre outros.

Além disso, avarias, arranhões, batidas e a falta de 
cuidado dos profissionais, junto com a escassez 
de infraestrutura podem causar danos a mercado-
ria, elevando os custos no ressarcimento junto ao 
cliente. Fora o uso errado de máquinas e operado-
res de empilhadeiras sem um treinamento prévio de 
como utilizá-las. 

Tempo médio de carga e descarga

De qualquer forma, um dos pontos de maior impac-
to são os tempos excedentes nas operações. Se-
gundo dados levantados em recente pesquisa rea-
lizada pelo IPTC (Instituto Paulista do Transporte de 
Carga), o tempo médio de descarga foi de 3h12 em 
2021, contra 2h20 em 2020. 

Um aumento de 52 minutos no tempo de descarga, 
que parece inexpressivo, mas eleva os custos das 
operações onerando em 42% o bolso do transpor-
tador no quesito imobilização do veículo. Em núme-
ros absolutos o custo da hora parada de um VUC 
(Veículo Urbano de Carga) passa de R$101,22 para 
R$ 143,55 por hora. 

E reforçando esta temática, lembramos que a com-
pensação do valor do tempo de espera já está pre-
vista pela lei nº11.442/2007  e a nº 13.103/2015 que 
atualiza o texto, as publicações regulamentam não 
só a atividade de transporte, mas também a jorna-
da de trabalho do motorista. Estabelecem que após 
a quinta hora de atraso, deve ser cobrado R$ 1,86 
por tonelada/hora. O cálculo deve ser feito com 
base na capacidade total do veículo e não sobre a 
carga transportada. Por exemplo: se o caminhão 
pode levar 20 ton, mas só está transportando 5 ton, 
o valor é calculado sobre o total. No caso, R$ 1,86 
multiplicado por 20 toneladas, e pela quantidade de 
horas excedentes.

Dando continuidade a avaliação do tempo de es-
pera, podemos observar também esse desem-
penho por setores de atividades. Neste caso, os 
home centers lideram com o menor tempo de carga 
e descarga, em relação aos demais tipos de estabe-
lecimento, demorando em média 2h17 por entrega. 
Seu grande desafio é possuir um espaço amplo, 
com grandes expositores e que suporte cargas mé-
dias e pesadas, além disso este segmento neces-
sita estocar algumas mercadorias, que precisam 
estar disponíveis para pronta entrega.

Já os supermercados apresentaram o segundo 
melhor tempo, com 3h06 para o recebimento de 
carga, mas longe de ser o ideal. A diversidade de 
itens dificulta o processo de conferência e separa-
ção no momento do recebimento, exigindo desses 
locais mais mão de obra disponível para agilizar o 
trabalho. Além disso o prazo de validade dos produ-
tos faz com que o estoque seja praticamente zero, 
com frequente reposição para reduzir o desperdício.  
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Historicamente, os centros de distribuição são os locais com maior difi-
culdade e tempo elevado para carga e descarga. Mesmo, muitas vezes 
operando 24 horas por dia, os CD’s não conseguem dar vazão as mer-
cadorias, não obedecendo o horário agendado para entrega, refletindo 
na produtividade da transportadora. 

Boas práticas nos recebedores de carga
Por isso, algumas práticas adotadas pelos recebedores de carga, po-
dem contribuir para o bom andamento das operações de entrega. Mais 
do que oferecer uma infraestrutura adequada, é necessário ter proce-
dimentos capazes de facilitar esse processo no dia a dia, planejando o 
embarque e desembarque de mercadorias. 

Analisando de perto o impacto dessas medidas, podemos concluir que: 
“não exigir a exclusividade do veículo de carga” no ato da entrega, pode 
ampliar a quantidade de entregas realizadas em um único dia pela em-
presa em diversos recebedores, aumentando proporcionalmente o índi-
ce de aproveitamento do veículo. 

Outro ponto importante a ser considerado, é o recebedor aceitar a tri-
pulação da transportadora (ajudante) para efetuar o processo de des-
carregamento e/ou carregamento, evitando a cobrança adicional pelo 
serviço. Uma vez que virou uma prática de mercado, principalmente nos 
CD’s, ter uma empresa terceirizada no local fazendo este trabalho e co-
brando altos preços por isso, sem contar que muitas vezes, a empresa 
não fornece nota fiscal, dificultando que a transportadora possa solicitar 
o repasse junto ao cliente, justificando os gastos. 

Mais um processo adotado, que facilita o dia a dia das transportadoras, 
é a possibilidade do agendamento das entregas de forma remota (sistê-
mica) junto ao recebedor. Diversas vezes é dada a responsabilidade do 
agendamento ao fornecedor, que acaba por reservar uma data e horário 
sem saber da programação de entregas, ou seja, a transportadora tem 
que se adaptar a janela de recebimento pré-estabelecida sem conseguir 
se organizar com antecedência, adaptando melhor rota e tipo de veículo. 

Todas essas medidas trazem consequências para a performance da car-
ga e descarga de mercadorias. Tempo tornou-se uma questão vital no 
mundo corporativo, por isso seja comprometido com os indicadores que 
medem a eficiência dos processos internos. Isso pode ajudar muito no 
saldo final!

1 Home  
Centers

2h17 2 Supermercados

3h06 3 Atacadistas

4h09 4 Centro 
Distribuição

4h09

Tempo médio de carga e descarga

Não Exclusividade Veículo

Docas Pequenos Lotes

Plataformas Elevadas

Devolução Pallets no Ato

Estacionamento Interno

Área Interna Recebimento

Aceita Tripulação 

Agendamento pela Transportadora
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“No mundo dos negócios, tempo não significa só 
dinheiro, como também a sobrevivência”, afirmou 
a presidente executiva do SETCESP, Ana Jarrouge, 
demonstrando a importância do IER, o índice que 
mede a eficiência no recebimento de cargas, duran-
te a live realizada no dia 15 de fevereiro.

Há mais de 10 anos, o SETCESP promove um levan-
tamento com o objetivo de reconhecer os pontos de 
descargas que possuem a melhor infraestrutura, os 
processos mais ágeis e que demoram menos tem-
po para o recebimento, a fim de premiá-los por isso.

Nesta última edição, a Conibase Home Center foi 
um dos ganhadores que teve, de acordo com a pes-
quisa, o maior IER e o menor tempo médio para a 
descarga (TMD), cerca de 1h32. A outra vencedora 
foi a Americanas S.A. pela sua evolução no ranking, 
seu novo IER a fez sair da 23ª posição em 2020, 
para o 3º lugar em 2021, com um TMD de 2h29.

“A pesquisa passou por diversas evoluções técni-
cas e há quatro anos é realizada pelo IPTC (Instituto 

E o Prêmio IER deste ano vai 
para: “Conibase Home Center” 

e “Americanas S.A.”!

Os melhores 
recebedores 

de carga  
de 2021

Paulista do Transporte de Carga)”, explicou Jarrouge 
apontando que o tempo médio de descarga “ é con-
tabilizado do momento da entrada da Nota Fiscal até 
a saída do veículo de carga com o canhoto e compro-
vante de entrega”. 

As redes pesquisadas no levantamento são Centros 
de Distribuição (CD), Atacadistas, Supermercados e 
Home Centers (construção). No ano passado, foram 
214 pontos pesquisados, correspondente a 24 redes; 
a maioria concentrada na Grande São Paulo. 

“O IER é uma ferramenta de apuração e controle, 
para melhorar a operação do embarcador, do trans-
portador e do recebedor”, comentou o presidente do 
Conselho Superior e de Administração do SETCESP, 
Adriano Depentor. 

A demora 
aumentou 
e o custo 
também
O levantamento também apurou que em 2021, 
houve um aumento no TMD de 52 minutos. 
Em 2020, a demora para a descarga nos locais 
pesquisados ficou na média de 2h20, já ano 
passado o tempo verificado foi de 3h12.
De acordo com a economista, esses 52 mi-
nutos oneram em 42% a operação do veículo 
parado e “interfere diretamente nos resultados 
das empresas de transportes”, diz Serini.
Essa foi a primeira alta desde 2018, quando o 
TMD apurado foi de 3h22. “Toda vez que di-
minuímos o tempo de descarga é mais ren-
tabilidade, quando aumenta nós transporta-
dores estamos absorvendo o prejuízo deste 
custo”, destacou o diretor de Abastecimento 
e Distribuição. 
Segundo informações do diretor executivo 
do IPTC, Fernando Zingler, a análise direta 
dos dados coletados pelo instituto é passa-
da para o departamento de Apoio Operacional 
do SETCESP, para que seja realizado o serviço 
que auxilia o transportador a em suas opera-
ções de entrega. Para ele, a maior importância 
de todo o estudo é abrir o espaço para diálogo, 
a fim de discutir esses índices com as redes 
recebedoras.
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 Dando mais detalhes sobre 
a pesquisa do IER, a economis-
ta do IPTC, Raquel Serini, disse 
que a metodologia leva em conta 
questões operacionais e de infra-
estrutura, pelas quais os pontos 
recebedores ganham uma pontu-
ação que pode chegar a 100% do 
indicador. Entretanto, ele sofre o 
desconto dessa pontuação quan-
do há demora para o recebimen-
to. “Para nós não adianta ter uma 
boa infraestrutura e processos 
estruturados, sendo que o tempo 
de espera para fazer essa opera-
ção é demorado”, resumiu.

Na transmissão, feita pelo canal 
do YouTube da entidade, o diretor 
de Abastecimento e Distribuição, 
Marinaldo Barbosa, anunciou os 
vencedores de 2021.

Representando a Conibase, Danielle 
Nishida, gerente de logística, agra-

deceu o prêmio recebido e desta-
cou que ele é resultado do trabalho 
em equipe. “É fruto da união entre 
os setores, desde a controladoria 
até o departamento de contas. 
Aqui a gente faz o agendamento 
e quando o fornecedor chega, já 
estamos com a nota no sistema, e 
com um local definido de onde pa-
rar o caminhão, tudo isso agiliza o 
processo”, contou.

“Tão importante quanto quem 
teve o primeiro lugar foi quem se 
esforçou para a melhorar”, expôs 
Barbosa ao chamar a participação 
na live de Edson Shimada, diretor 
de operações, e Sidival Coimbra, 
diretor executivo de operações 
da plataforma de logística, da 
Americanas S.A.  

Ambos agradeceram o reconhe-
cimento e compartilharam que a 
nova meta da rede para este ano 
é diminuir o tempo de 2h29 para 

2h, no descarregamento no ponto 
de distribuição da Americanas.

“O nosso compromisso não é só 
com o cliente, mas com toda a 
cadeia logística”, observou Shi-
mada. Enquanto isso, Coimbra 
comentou que a tecnologia tem 
ajudado nos procedimentos de 
descarga. “Nós temos um siste-
ma de agendamento, que con-
segue conectar o fornecedor, a 
área comercial e a área de ope-
rações, e prepara todo agenda-
mento de carga considerando a 
volumetria”, revelou. 

Assista a live
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Uma semana após o mega reajuste de combustível, 
de quase 25% de aumento no valor do diesel, anun-
ciado em 10 de março, pela Petrobras nas refinarias, 
as empresas de transporte já estavam sentindo na 
bomba uma alta de 15%, segundo informações do 
IPTC (Instituto Paulista do Transporte de Carga). 

“O custo no momento é o maior calcanhar de Aqui-
les dos transportadores”, disse o presidente do 
Conselho Superior e de Administração do SETCESP, 
Adriano Depentor, ao comparar a lenda grega, que 
explica a origem do ponto fraco, às dificuldades 
enfrentadas pelos transportadores diante do preço 
dos insumos.

Para orientar os transportadores quanto à oscila-
ção no valor dos itens essenciais ao transporte, e 
quais as possibilidades de gestão para os negó-
cios é que o SETCESP promoveu a 11ª edição da 
Conferência de Tarifas: “Do custo do diesel à pro-
posta comercial”.

O evento foi realizado na manhã do dia 22 de mar-
ço, na sede do SETCESP. Contou com a presença de 

aproximadamente 150 pessoas entre empresários, 
especialistas, executivos do setor e autoridades.

Na ocasião, o presidente da FETCESP, Carlos Pan-
zan, falou da importância da participação de todos 
os associados com relação a este assunto, “precisa-
mos estar unidos, porque assim somos fortes, caso 
contrário, vamos ver muitas empresas sucumbirem 
frente aos custos”.

Enquanto isso, Marcelo Rodrigues, vice-presidente 
do SETCESP e diretor financeiro da NTC&Logística, 
lembrou que o assunto a ser discutido, foi tratado a 
nível nacional no CONET (Conselho Nacional de Es-
tudos em Transporte, Custos, Tarifas e Mercado) e 
agora, seria reverberado pelo SETCESP, para que os 
associados de sua base tenham esclarecimentos so-
bre uma visão macroeconômica.

Aumento do custo

Convidado para apresentar o panorama econômico, 
Lauro Valdívia, engenheiro de transporte e assessor 
técnico da NTC&Logística, listou os componentes ta-
rifários do frete. “Prestar serviço de transporte não é 
simples, e por isso, não dá para ser cobrado de for-
ma simples. O transporte está sujeito a muitas varia-
ções”, enfatizou o engenheiro.

Ele exemplificou algumas das situações que são sus-
cetíveis ao transporte: “o veículo pode ficar preso em 
um congestionamento, por conta de um alagamento, 
um deslizamento ou até um acidente. Estamos vul-
neráveis a estas coisas”, e insistiu que esses motivos 
têm que ser considerados quando o frete for cobrado.

Valdívia também revelou os números da pesquisa da 
NTC 2021, que mostra que a variação dos insumos, 
de março de 2021 a março de 2022, teve um aumento 
de 20,6% na carga fracionada e 28,6% na carga lota-
ção. 

Além disso, a variação do diesel atingiu um aumento 
de 78,7% desde dezembro de 2020, segundo os da-
dos da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis). Vale lembrar que o diesel 
representa 35% dos custos envolvidos no transporte.

O engenheiro destacou também a importância de adi-
cionar gatilhos no contrato para ajustes na cobrança 
de frete ocorram quando a variação dos insumos for 

11ª Conferência de Tarifas 
do SETCESP apresenta os 

impactos da alta do diesel no 
serviço de transporte

A urgente 
necessidade 
de repassar 

o custo 
do frete

muito alta, observando que há pouco a Tabela do 
Piso Mínimo de Frete foi atualizada, por conta da va-
riação do diesel. Aliás, um reajuste que varia de 11% 
a 14%, pois foi aplicado conforme o tipo de carga, o 
número de eixos do veículo, a distância e a operação. 
“Baixar frete não é a solução, é preciso baixar cus-
tos!”, avisou Valdivia.

Propostas Comerciais

“As pessoas entram em uma negociação mais preo-
cupadas com o mínimo que dá para aceitar, do que 
com o máximo que dá para conseguir”, alertou a eco-
nomista do IPTC, Raquel Serini.

Na ocasião, ela apresentou a pesquisa Sondagem 
Econômica 2021, encomendada pelo SETCESP ao 
IPTC. De acordo com o estudo, 46% dos transporta-
dores pesquisados renegociaram seus preços, pelo 
menos uma única vez no ano de 2021. 

Em sua apresentação, falou do seu objetivo de trazer 
ferramentas e conceitos relevantes, para que no pro-
cesso de negociação, o transportador possa alcan-
çar os melhores resultados possíveis. “Nunca opere 
quando o seu preço for menor do que o seu custo 
variável”, advertiu Serini. 
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Dentro da composição tarifária 
básica de frete, ela indicou que 
sejam considerados cinco fato-
res: frete valor, frete peso, taxa 
de redespacho (no caso da carga 
fracionada), gerenciamento de 
risco, e as taxas de generalidades. 

A economista aconselhou so-
bre os itens que uma proposta 
comercial deve conter: especi-
ficações da operação, retirada 
de equipamentos, condições de 
seguro e situações de sinistros, 
avarias entre outros. 

Além disso, compartilhou em de-
talhes um modelo adequado de 
proposta que servirá em caso de 
reajustes de insumos. Tal amostra 
contém sugestões de cláusulas, 
sinalizando algumas legislações, 
que respaldam o transportador 
na hora de argumentar e justificar 
o aumento do frete. 

E falou também dos métodos de 
reajustes, que podem ser feitos 
por índices de inflação já conhe-
cidos no mercado. Embora es-
ses sejam mais generalistas. Ou 
mesmo, se utilizar de um índi-
ce próprio, ou o do setor que é o 
INCT (Índice Nacional de Custos 
do Transporte). Para ela, isso é 
importante mesmo que exija um 
monitoramento constante dos in-
dicadores. “Como terceira possi-
bilidade, existe a alternativa de se 
trabalhar com a planilha aberta, 
que é a forma menos vantajosa”, 
apontou a economista.

“A gente sabe que o mercado re-
luta quando se fala de reajuste. 
Mas é preciso ser incisivo. Não 
estamos falando de recomposi-
ção de margem de lucro, e sim, 
de repasse de custo, porque não 

temos como absorver sozinhos 
esse peso a mais no caixa”, escla-
receu o presidente do SETCESP.

Painel do diesel

Diante do cenário de guinada nos 
preços, a entidade apresentou 
durante a Conferência uma nova 
ferramenta: o Painel do Diesel. 
Esta plataforma foi construída 
em parceria com o IPTC, e au-
xilia o transportador a acompa-
nhar o preço do combustível em 
106 municípios do estado de São 
Paulo. É exclusiva para a consulta 
dos associados, está disponível 
no site do SETCESP, e indica o 
mapeamento do preço médio do 
diesel na bomba.

De acordo com Bruno Carvalho, 
analista de dados do IPTC, a par-
tir da ferramenta o transporta-
dor consegue ter uma noção de 
onde o diesel está mais barato, 
para se organizar e planejar o 
abastecimento considerando a 
rota que percorrerá. 

“Alguns testes realizados na plata-
forma constataram que certos lo-
cais estavam com o valor mais ele-
vado, isso ocorre geralmente em 
municípios menores, mostrando 

que nas metrópoles a variação não 
é tão alta. Assim, conseguimos 
contribuir para diminuir um pouco 
desse impacto no setor”, diz.

O analista explicou que os dados 
são atualizados semanalmente, 
às terças-feiras, e levantados jun-
to à ANP. “É uma ferramenta de fa-
cilitação para que o transportador 
possa saber o lugar onde pode ser 
mais vantajoso abastecer”.

Para Depentor, esse momento 
nas transportadoras é de adapta-
ção, e cada esforço para mitigar 
o reflexo da alta dos insumos é 
bem-vindo. “O objetivo deste nos-
so encontro foi subsidiar o trans-
portador de informações, para 
que ele possa ir ao mercado e 
repassar a realidade sentida pelo 
setor”, concluiu.

Acompanhe o Painel do Diesel

Peças e mão de obra Scania

Prezar a qualidade
dos pequenos detalhes
é o que define a grandeza
dos seus resultados.
Adquirir uma peça ou serviço fora da Rede a curto prazo pode parecer economia, 
mas, a longo prazo, se mostra um custo maior na vida útil do veículo. Por isso, 
visando garantir o melhor para a sua operação, a Scania conta com um time de 
profissionais qualificados, em constante treinamento de fábrica, e atua sempre 
com a garantia de procedência de peças originais.

Para uma performance superior, a mais alta tecnologia.

Saiba mais em solucoesscania.com.br
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Empresários, autoridades, políticos e presidentes 
de instituições do setor se reuniram no Palácio dos 
Transportes, no dia 08 de fevereiro, para prestigiar 
a solenidade de posse da diretoria do SETCESP, que 
assume para o triênio de 2022-2024.

Adriano Depentor, o novo presidente do Conselho 
Superior e de Administração do SETCESP, rece-
beu das mãos de Tayguara Helou, ex-presidente 
da casa, em um gesto simbólico, as chaves do 
SETCESP, indicando confiança depositada na 
nova gestão.

“Me sinto completamente honrado em receber essa 
chave, sempre transitei pelas entidades e vi muitos 
empresários discursando, mas nunca imaginei es-
tar aqui”, contou Depentor, bastante emocionado. 

Em seu discurso, o presidente recém-eleito, refor-
çou que permanecerá lutando pelas bandeiras do 
setor como a redução do roubo de cargas e a dimi-
nuição da burocracia fiscal e tributária, também em 
defesa da inserção de mais mulheres e jovens no 
setor de transportes, além da busca constante pelo 
equilíbrio entre o capital e o trabalho. 

“Nós vivemos o transporte de cargas 24 horas por 
dia. Às vezes a pessoa nem nota, mas o remédio, a 
roupa, o alimento e tudo mais que necessita, pas-
sou pelo caminhão para chegar até ela. Carrega-
mos as riquezas deste país e a razão do SETCESP 
existir são os empresários do setor, por isso, conto 
com vocês para fazer uma gestão compartilhada, 
que atenda a demanda de todos”. Ele aproveitou 

A cerimônia de posse da nova 
diretoria do SETCESP teve a 

participação do Ministro  
da Infraestrutura,  

Tarcísio Gomes Freitas

Passagem  
de bastão

também para mencionar sua gratidão pela empresa 
na qual começou, a Jamef Encomendas Urgentes.

“O SETCESP sempre teve muita sinergia entre as 
gestões, e ela continua porque o nosso objetivo 
sempre será defender o transportador, buscando 
uma melhor mobilidade e soluções inteligentes”, 
comentou Helou.

Reafirmando a continuidade do trabalho que 
vem sendo desenvolvido, a presidente executiva, 
Ana Jarrouge, destacou que durante o tempo em que 
Depentor esteve como vice-presidente de governan-
ça corporativa do SETCESP, ele foi um dos grandes 
entusiastas do processo de profissionalização da 
entidade, e que isso deve ser seguido e ampliado nos 
próximos anos. 

Na cerimônia, Flávio Benatti, vice-presidente da CNT 
(Confederação Nacional do Transporte), lembrou a 
história do SETCESP, “esse sindicato pode ser consi-
derado o embrião do transporte rodoviário de cargas 
no país”, ele recordou que o SETCESP foi fundado por 
empresários do TRC que procuravam uma solução, 
para escoar a produção de café das regiões metro-
politanas ao Porto de Santos. 

“Às vezes a pessoa nem 
nota, mas o remédio, a 

roupa e o alimento e tudo 
mais que necessita, passou 
pelo caminhão para chegar 

até ela...”, Adriano Depentor.

Tendo a palavra, o Ministro da Infraestrutura (MInfra), 
Tarcísio Gomes Freitas, disse estar honrado em “par-
ticipar dessa passagem de gestão, daquele que é o 
maior sindicato patronal da América Latina. É uma 
entidade tradicional com muitos anos de estrada”. 

Na ocasião, o Ministro se dispôs a construir uma 
agenda em conjunto, já que a pasta possui vários in-
teresses em comum com o setor, como a desburo-
cratização e a melhoria da infraestrutura rodoviária. 
“Tenho certeza que essa união com o poder públi-
co vai gerar muito frutos”, disse. E apontou algumas 
mudanças já feitas pela pasta como a flexibilização  

Conheça  
a composição 
da nova diretoria 
do SETCESP
Presidente do Conselho Superior e de Admi-
nistração: Adriano Depentor.
Vice-presidentes: Marcelo Rodrigues, Roberto 
Mira, Antônio Luiz Leite, Cesar Francisco 
Pelucio e Hélio J. Rosolen.
Secretários gerais: Marinaldo Barbosa dos 
Reis, Barbara Pereira Calderani (1a Suplente) 
e Ramon Peres Martinez Garcia de Alcaraz 
(2º Suplente).
Tesoureiros:  Altamir Filadelfi Cabral, Gylson 
Ribeiro da Silva (1º Suplente) e Celso Rodrigues 
Salgueiro Filho (2º Suplente).
Membros do Conselho Fiscal: Thiago Menegon 
(1ºTitular), José Maria Gomes (2º Titular), Luis 
Felipe Machado (3º Titular), Paulo Estevam 
Scremim (1º Suplente), Antonio Tiburcio de 
Santana Neto (2º Suplente) e Armando Masao 
Abe (3º Suplente);
Conselho Superior: Rui César Alves, Urubatan 
Helou, Francisco Pelucio, Manoel Sousa Lima 
Jr. e Tayguara Helou.
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Adriano Depentor com o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
Freitas e Tayguara Helou
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 da pesagem de caminhões e a 
criação do DT-e (Documento Ele-
trônico de Transporte).

“Estamos conduzindo um progra-
ma de concessão que é bastante 
ambicioso, do início de 2019 até 
agora, 125 leilões de concessões 
foram realizados. Vamos come-
çar a perceber essa mudança 
quando estes investimentos co-
meçarem a se materializar. Posso 
afirmar sem medo de errar, que o 
Brasil terá em breve uma infraes-
trutura de melhor qualidade, e no 
caso das rodovias, essas serão 
bem mais modernas. Só na ro-
dovia Dutra serão R$15 bilhões 
de investimento”, informou o co-
mandante do MInfra. 

Presentes também na cerimô-
nia Carlos Panzan, presidente da 
FETCESP (Federação das Em-
presas de Transporte de Car-
gas do Estado de São Paulo) e 
Francisco Pelucio, presidente da 
NTC&Logística (Associação Na-
cional do Transporte & Logística), 
ambos garantiram que a nova 
gestão do SETCESP contará com 
o apoio total de suas entidades.

Nos últimos anos, houve grandes 
avanços para o SETCESP, que im-
plementou novos serviços como 
o Clube de Compras, Cursos EAD, 
certificado digital, teste de opaci-
dade e exame toxicológico. 

Além disso, foi através do traba-
lho realizado pela entidade, que 

conquistas importantes para o 
setor, como a emissão do com-
provante de entrega no formato 
eletrônico, o aumento do VUC (Veí-
culo Urbano de Carga) de 6,30m 
para 7,20m, a liberação dele do 
rodízio da cidade de São Paulo, e a 
permissão para a entrega noturna 
no município, foram possíveis.

Para Marco Antônio, diretor da 
Expresso Duda, a entidade faz 
um trabalho primordial na cidade 
de São Paulo. “A nossa sobre-
vivência depende do SETCESP, 
tanto por questões jurídicas, 
quanto pela representatividade 
que ele possui junto ao poder 
público, principalmente o muni-
cipal”, apontou.

Gestão 2022-2024

do transportador
Direcionando o caminho

Assista a 
transmissão 

do evento

Confira as 
fotos

O estado de São Paulo como um 
todo é um dos grandes polos do 
transporte de cargas brasileiro. 
A região também é considera-
velmente impactada por desa-
fios logísticos, de infraestrutura, 
segurança, que serão focos de 
melhoria durante a gestão do 
novo presidente.

Adriano, que participou ativamen-
te das últimas gestões, sabe que 
é um desafio manter o nível de 
representatividade adquirido pelo 

SETCESP, porém, está confiante 
em realizar um trabalho de suces-
so. “O Tayguara (Helou) deixou a 
régua bastante alta, pelo brilhan-
te trabalho que desenvolveu, mas 
tem um detalhe, também ficou 
fácil, porque essa entidade está 
muito estruturada”, afirmou.

Ao final do cerimonial, foram 
chamados ao palco os inte-
grantes da chapa eleita para a 
gestão 2022-2024.  

Composição da nova diretoria do SETCESP
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IPTC

Fernando Zingler é Diretor Executivo do IPTC

Confira a 
atualização 
das Restrições 
de Circulação 
em São Paulo

Para isso, nosso caderno técnico compila a legis-
lação municipal de forma sucinta e prática para 
análise do transportador quando for necessário, o 
ajudando a entender e consultar estas informações 
no dia a dia das operações. Desde 2019, a atualiza-
ção do guia é apenas digital, podendo o material ser 
baixado gratuitamente no nosso site.

No ano passado, não houve mudanças significati-
vas em relação às leis de circulação municipal. A 
principal mudança foi a proibição de circulação no 
Trevo do Bonsucesso em Guarulhos, onde os ve-
ículos pesados estão proibidos de circular desde 
de 1º de abril de 2021, de acordo com o Decreto 
nº 38.400. 

O SETCESP e o IPTC acompanharam os estudos 
técnicos desta regulamentação, que se mostrou 
essencial até as definições sobre a concessão da 
Rodovia Presidente Dutra e as reformas imprescin-
díveis para melhorar o fluxo de veículos na região, 
altamente saturado devido às condições de acesso 
à rodovia. A expectativa é que com futuras melho-
rias na interligação entre a malha municipal e a ro-
dovia federal estas restrições não se façam mais 
necessárias. Nos demais municípios, não houve in-
clusão ou exclusão de vias onde as restrições se fa-
zem efetivas, permanecendo os mesmos padrões 
anteriores relatados pela edição anterior do Guia. 

As principais alterações foram em relação ao ta-
manho do veículo e ocorreram nos municípios de 
São Paulo e Guarulhos. São Paulo atendeu a uma 
reivindicação antiga para aumentar a largura late-
ral do VUC (Veículo Urbano de Carga) e regulamen-
tou o tamanho máximo para 2,50 m, em dezembro 
do ano passado, por meio da Portaria SMT.GAB 
nº 057/2021. A justificativa para ampliação foi 
que, os veículos elétricos ou que utilizam baterias, 
possuem dimensões diferentes dos veículos con-
vencionais.  Com isso, se pretende incentivar que 
o abastecimento da cidade seja feito por veículos 
que usam energia renovável.

Guarulhos também atualizou o comprimento do 
VUC para 7,20 m, outra reinvindicação do setor 
para que houvesse a padronização dos tamanhos 
em toda a região de São Paulo. Este tamanho é o 
ideal para os veículos rodarem nas cidades confor-
me comprovado por vários estudos técnicos que 

Todo ano o IPTC atualiza seu guia técnico de restri-
ções de circulação de veículos de carga, informan-
do os eventuais ajustes, que são produzidos por 
cada um dos municípios da Grande São Paulo. A 
primeira edição foi lançada em 2017, com o intuito 
de alertar o transportador sobre o assunto e evitar 
multas nas operações municipais. 

As restrições de circulação são impostas pelas ad-
ministrações municipais, que tem poder de regular 
sobre as vias públicas e com isso, é fácil se perder 
entre tantas versões de legislação e normas que 
existem nos 39 municípios da Região Metropoli-
tana de São Paulo, e nos 50 municípios atendidos 
pelo SETCESP. 

Conheça o novo  
background check da Buonny!

Buonny Check é sinônimo de agilidade, economia e segurança.  
É muito mais confiabilidade para o seu negócio.

Aponte a câmera do celular para o 
QR Code ao lado e contrate agora mesmo!

Conte com o maior banco de dados de motoristas cadastrados;

Contrate o serviço líder de mercado de forma online;

Consulte o status do motorista em poucos cliques,  
de forma instantânea;

Conte com a tecnologia de reconhecimento facial para evitar 
fraudadores e o roubo de cargas.

www.buonny.com.br
São Paulo – SP 
11 5079.2500 / 11 3443.2500

Acompanhe as nossas redes sociais:Acompanhe as nossas redes sociais:

              /buonnyoficial/buonnyoficial

              /buonnyoficial/buonnyoficial

              /buonny/buonny
Tecnologia que aproxima

493_BUONNY_ANS_Setcesp_mar-22.indd   1493_BUONNY_ANS_Setcesp_mar-22.indd   1 03/03/2022   12:08:1803/03/2022   12:08:18
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atestaram a boa manobrabilida-
de do veículo, ao mesmo tempo 
que, consegue maximizar o total 
de carga que pode ser levada no 
compartimento. Outros municí-
pios que não haviam regulamen-
tado o VUC e, agora possuem le-
gislação efetiva são: 

 9 Taboão da Serra: que passa 
a ter um VUC regulamentado 
em 7,20 m;

 9 Itatiba: que passa a ter um 
VUC de 6,30 m, o antigo pa-
drão do VUC, e

 9 Nazaré Paulista: que passa 
a ter um VUC de 7,20 m.

Além de se informar sobre o ta-
manho e locais de circulação de 
veículos, é fundamental que o 
transportador fique atento à for-
ma que cada município exige o 
cadastro e a inscrição dos veícu-
los nos sistemas municipais. Al-
guns municípios exigem vistorias 
dos veículos, cadastro median-
te documentação, e renovações 
anuais ou bianuais. Portanto, 
consulte a regulamentação perti-
nente de cada município antes de 
circular com seu veículo de car-
gas, para evitar multas!

Baixe o  
Guia de Restrições 2022

Em caso de dúvidas,  
entre em contato com o IPTC 

  contato@iptcsp.com.br

Acesse

https://conteudo.setcesp.org.br/restricoes
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Informações completas das restrições à circulação 
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Tecnologia

Trânsito parado em trechos de estradas com pra-
ças de pedágio são comuns de serem observados. 
Mesmo quem passa pela cobrança automática é 
obrigado a reduzir a velocidade nas cancelas em 
dias de feriado prolongado.

Com todo o avanço da tecnologia nos meios de pa-
gamento, em que se pode fazer transferências de 
forma quase que instantâneas ou pagar uma com-
pra com cartão por aproximação, ficar estacionado 
na fila em frente às cabines de cobrança de pedágio 
parece ser algo bastante ultrapassado, e verdade 
seja dita, é. 

À espera de uma mudança nesse cenário, o siste-
ma free flow (fluxo livre, em inglês) tem sido ansio-
samente esperado pelos brasileiros. Foi em junho 
do ano passado, que o presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a Lei nº 14.157, que estabelece condi-
ções para a implementação da cobrança pelo uso 
de rodovias, por meio de sistemas de livre passa-
gem e sem cancelas. 

O free-flow opera por meio de pórticos, que são sis-
temas instalados na rodovia com identificação au-
tomática e eletrônica dos veículos.  Esse sistema já 
é uma realidade em mais de 20 países. Na América 
Latina, o Chile é o único que utiliza o pedágio de 
passagem livre de forma oficial.

O novo modelo free flow já valerá para as novas 
concessões federais e estaduais, mas deve chegar 
às atuais concessões na medida em que os contra-
tos em vigor sejam repactuados, caso a caso.

Pedágio free flow prevê 
cobrança automática e por 

distância percorrida

Com livre 
passagem

Omnisafe

4003 6754

A visão extra na 
sua operação e dos 
seus motoristas
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Pague pelo que usar, ou melhor, 
pelo trecho que passar!

Outro ponto aprovado em Lei que 
chama bastante atenção é a co-
brança do pedágio proporcional 
ao trecho que é percorrido pelo 
veículo. Atualmente, os pedágios 
cobram um valor fixo por veículo, 
conforme a categoria (moto, car-
ro, caminhão e carretas). 

“Para quem trabalha diretamente 
com isso, como transportadores 
e caminhoneiros, por exemplo, 
é mais vantajoso porque torna a 
cobrança mais pertinente a rota 
feita por determinado veículo. E 
quando falamos das empresas 
que organizam os transportes, 
a fluidez nas rodovias gera um 
desgaste menor das pastilhas de 
freio, o que pode aumentar a vida 
útil desse item”, afirma Alexandre 
Fontes, superintendente de Ope-
rações da Veloe. 

Segundo ele, “de modo geral, a 
Veloe, está bem otimista com 
essa possibilidade do free flow, 
pois traz uma cobrança mais jus-
ta para todos que utilizam a ma-
lha rodoviária”, isso porque será 
feita com base na quilometragem 
percorrida e não em pontos fixos 
pré-estabelecidos.

No free flow, o sistema também 
calcula a distância atravessada 
por cada veículo. Quanto à co-
brança, pode ser feita de dois jei-
tos, um deles é através de tags 
semelhantes às já existentes em 
sistemas de cobrança automáti-
ca, mas que serão identificadas de 
forma instantânea na passagem 
pelos pórticos, por meio de um 
sistema de RFID (radio frequency 
identification, em tradução: 

identificação por radiofrequência), 
composto por uma antena e um 
transceptor, que faz a leitura do si-
nal e transfere a informação para 
um dispositivo leitor, que deverá 
conter a informação do percurso 
do veículo.  

Uma outra maneira de realizar 
essa cobrança é por meio de 
equipamentos de captura e pro-
cessamento de imagens das pla-
cas dos veículos em movimento, 
por câmera de Reconhecimento 
Óptico de Caracteres (OCR), sis-
tema similar ao de controle de 
evasão de pedágio presente nas 
concessionárias de rodovias.

Fontes lembra que isso tende 
a mudar o quadro financeiro de 
novas concessões, ampliando 
as receitas, reduzindo evasão 
de pedágio por rota de fuga, que 
ainda são mais comuns do que 
se imagina. “Dessa forma, a em-
presa responsável pela rodovia 
em questão pode investir esse 
dinheiro em outras vertentes que 
sejam necessárias no momen-
to, melhorando a experiência 
e a segurança dos motoristas, 
por exemplo”.

Segundo informações do site 
“Agência Infra”, no momento, um 
caso que é exemplo de impossi-
bilidade de cobrança justa consi-
derando o percurso percorrido, é 
o que ocorre na Via Dutra, rodo-
via de maior movimento do país. 
Na rodovia só 10% dos usuários 
pagam 100% dos custos e finan-
ciam os 90% que trafegam sem 
pagar entre as praças de pedá-
gio, que, por sua vez, representam 
cerca de 30% do custo de opera-
ção das rodovias. 

Em outro trecho, a notícia publi-
cada pela Agência, afirma que os 
pontos críticos da rodovia são os 
centros urbanos que usam a es-
trada como ligação dos municí-
pios; de São Paulo e Guarulhos e 
o Vale do Paraíba e outras cidades 
do estado do Rio de Janeiro. O 
fluxo intraurbano exige a constru-
ção e manutenção de centenas de 
quilômetros de marginais e o pro-
vimento de serviços ao usuário. 

No caso, a Rodovia Presidente Du-
tra, será justamente a primeira con-
cessão federal com sistema de pe-
dágio de livre passagem. No início 
do mês de março, foi realizada a ce-
rimônia de assinatura do novo con-
trato de concessão com o Grupo 
CCR. Ao longo de 30 anos de con-
trato, são esperados R$14,8 bilhões 
em investimentos pelo grupo, que já 
operava a Via Dutra.

O projeto do free flow está previs-
to para o quarto ano de conces-
são da via, de acordo com infor-
mações da concessionária e será 
implementado, primeiramente no 
trecho de entrada e saída das ci-
dades de São Paulo e Arujá/SP.
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Desde 2015, o Difal, que é o Diferencial de Alíquota 
do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços), que incide sobre o serviço de trans-
porte, é recolhido pelas transportadoras. Sua re-
gulamentação se deu principalmente por conta do 
aumento do comércio eletrônico no país, que pos-
sibilitou a compra de produtos de outras regiões, e 
assim acarretou diferenças na arrecadação, já que 
o ICMS é um imposto cujo o valor da cobrança varia 
de estado para estado.

A incidência do Difal no transporte ocorre somente 
sob três circunstâncias: quando o transporte é inte-
restadual, em que o tomador do serviço é o consu-
midor final e também o pagador do frete. O assunto 
não é novo, mas uma recente mudança na regu-
lamentação dele vem gerando algumas controvér-
sias entre os estados e contribuintes, e sendo alvo 
de ações no judiciário.

Essas disputas foram o assunto da reunião da Co-
missão de Estudos Tributários do SETCESP, que 
ocorreu no dia 10 de março, por videoconferência 
e teve como relator do tema o assessor jurídico 
da entidade, Adauto Bentivegna Filho. A Comis-
são promove encontros mensais, que discutem e 

Mudanças recentes na 
regulamentação sobre o 

recolhimento do Diferencial de 
Alíquota do ICMS têm gerado 

ações no judiciário

esclarecem temas tributários envolvendo o setor de 
transporte de carga.

As divergências em torno do assunto, segundo o 
assessor, começaram quando surgiram questiona-
mentos junto ao STF (Supremo Tribunal Federal) de 
que a cobrança do Difal estava sendo feita baseada 
em convênio do Confaz (Conselho Nacional de Políti-
ca Fazendária), amparada pela Emenda Constitucio-
nal nº 87/2015, mas que para se fazer o recolhimento 
o mais pertinente seria também a edição de uma Lei 
Complementar, o que teve o aval da Suprema Corte. 

“O STF (Supremo Tribunal Federal) analisou 
e decidiu que o correto era sim, ter uma Lei 
Complementar, já que o ICMS é regrado no Brasil 
pela Lei Complementar nº 87/1996. Só que em sua 
decisão, o STF ratificou a forma como o Difal vinha 
sendo recolhido até o fim do ano passado, e que 
possíveis alterações referentes à Lei valeria após a 
sua sanção”, explicou Bentivegna.

O Congresso criou a Lei Complementar nº 190, que 
foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, no dia 
05 de janeiro de 2022. “Aí começou uma divergência 
entre dois entendimentos, há duas correntes jurídicas 
sobre a situação: uma delas se baseia no princípio da 
anterioridade, de que a norma tributária sancionada 
em um ano só entra em vigor no ano seguinte;  e a 
outra no princípio nonagesimal, de que como não foi 
criado um tributo novo e nem majorado um tributo 
existente, a norma tributária entra em vigor noventa 
dias após a sua sanção”, explica ele.

O princípio da anterioridade é defendido por alguns 
contribuintes e algumas entidades que já entraram 
na Justiça como a ABIMAQ (Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e Equipamentos), pedindo que 
o Difal seja cobrado apenas em 2023.

Em oposição a essa tese, estão os Estados  que in-
vocam o princípio nonagesimal, argumentando que o 
Difal deve ser cobrado após 90 dias da sanção presi-
dencial e, afirmam que não houve aumento de tributo 
e nem um novo tributo, e sim uma  regulamentação 
na forma de cobrá-lo, conforme o Artigo 150 Inciso III 
letra C da Constituição Federal. 

“Geralmente as alíquotas do ICMS nos estados do 
Norte, Nordeste e Centro-oeste são maiores, porque 

O transportador 
como fiel 
depositário 
Em sua explanação, Bentivegna também es-
clareceu uma situação que pode ocorrer en-
volvendo o transportador.
“Às vezes a transportadora está levando a 
carga para um determinado estado e é para-
da por alguma fiscalização que detecta que o 
destinatário está com um problema fiscal (dei-
xou de pagar algum imposto, ou não entregou 
alguma Guia, por exemplo). E, caso a trans-
portadora tenha filial naquele estado, pode 
ocorrer de ao invés de o agente fiscal aplicar 
a multa, ele pode sugerir que o transportador 
fique como fiel depositário da mercadoria, até 
que o destinatário seja notificado e regularize 
a situação dele. Em muitas situações para o 
embarcador isso é positivo, porque ele não 
fica com a mercadoria presa e não toma mul-
ta. Mas tem um detalhe: o transportador que 
concordar com a situação não pode entregar 
a mercadoria, porque se ele entregar também 
pode ser multado e responder criminalmente”, 
fica o alerta. 
O especialista avisa que essa pode ser uma 
situação ocasional, mas que alguns postos 
fiscais adotam esse critério e pode acontecer, 
inclusive, em relação ao Difal.  

ICMS
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ICMSICMS

ICMS

ICMS

ICMS

%

%%

%

Entenda a 
polêmica 

envolvendo 
o Difal
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 as empresas instaladas nestas 
regiões são consumidoras dos 
produtos dos estados do Sul e 
Sudeste. Imaginemos uma mer-
cadoria que foi comprada em 
São Paulo por consumidor final 
que contrata o frete, e vai para 
o Ceará, sendo que aqui em São 
Paulo a alíquota do ICMS é 12%, 
mas o ICMS do Ceará é de 17%, 
assim 17- 12 = 6. Então, este 6% é 
o que tem que ser recolhido para 
o estado do Ceará, e quem reco-
lhe é a transportadora, que deve 
repassar esse valor no frete para 

não ficar no prejuízo”, conta o as-
sessor. 

Ele reforçou que o aumento do 
e-commerce abalou as finanças 
dos estados, “à exemplo, antes a 
pessoa que mora no Amazonas 
comprava os livros que queria 
na livraria de lá. Hoje não, ela en-
tra no site de compras daqui de 
São Paulo e compra aqui e paga 
pela entrega”.

Bentivegna lembra que o consu-
midor final pode ser tanto pessoa 
física quanto jurídica. “Suponha-
mos que uma loja de sapatos, 
está comprando uma luminária 
para ser colocada no seu estabe-
lecimento, nesse caso, a compra 
é para a pessoa jurídica e consu-
midora final, porque o objetivo da 
loja não é uma revenda, e sim me-
lhorar a iluminação”.

A orientação do especialista é de 
que as empresas que não quise-
rem correr risco, devem seguir 
o princípio nonagesimal come-
çando a recolher a diferença de 
alíquota conforme a data defini-
da na legislação vigente pelo Es-
tado de destino da mercadoria. 
Ou, caso queiram seguir o prazo 
de se fazer o Difal só em 2023, o 
interessante seria ingressar com 
uma ação na Justiça. “Quem não 
for cumprir o prazo de 90 dias, 
é aconselhável que procure o 
Poder Judiciário”.

Entretanto ele avisa que, algumas 
entidades de transporte já toma-
ram essa providência e entraram 
com representação para defender 
os interesses do transporte, mas 
ainda, não há decisão.  

A 
incidência 
do Difal  
ocorre 
quando:

 9o transporte é inte-
restadual;
 9o tomador do serviço 
é o consumidor final; e
 9o tomador de serviço 
também é o pagador 
do frete.Fique por

Baixe a tabela 
de alíquotas do 
ICMS e consulte  
aqui também as 
orientações dos 
Estados sobre 
quando passa valer a 
cobrança do Difal.

dentro!

Consulte a nossa agenda e 
participe das reuniões de 

Diretorias de Especialidades e 
Comissões Técnicas.

Para mais informações entre 
em contato com a assessoria 

jurídica do SETCESP:
  juridico@setcesp.org.br 

   2632-1005 / 2632-1038

AcesseConfira
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Serviços SETCESP

Tempo é dinheiro! Para as empresas de transpor-
te esse mote não é diferente. A demora no descar-
regamento de entregas resulta em mais tempo de 
espera do motorista profissional, menos disponibi-
lidade do veículo de entrega, e consequentemente, 
maiores custos para as transportadoras.

Para mudar uma dinâmica de descarregamento, 
que estava se tornando cada vez mais onerosa e 
ineficaz ao TRC, é que foi criado há mais de 10 anos 
no SETCESP, incentivado pela Diretoria de Abasteci-

Totalmente reestruturado, 
serviço que auxilia os 

transportadores nos Centros 
de Distribuição é relançado  

no SETCESP

Conte com o 
nosso Apoio 
Operacional

mento e Distribuição, o serviço que agora remodela-
do, passou a ser chamado de Apoio Operacional.

O serviço que voltou a ser disponibilizado aos asso-
ciados, foi o ponto chave para a mudança do modus 
operandi de muitos Centros de Distribuição (CDs) da 
região metropolitana. A interlocução que ele promove 
entre CDs e os transportadores, permitiu entre outras 
coisas, a diminuição do tempo médio de descarga, 
que chegou no ano de 2016 a custosa marca de 
4h27, em média. 

Nos anos seguintes, esse tempo foi diminuindo, sen-
do o menor tempo registrado em 2020, que foi de 
2h20, a média para o descarregamento. Entretanto, 
por conta da pandemia, com as restrições de circula-
ção, o serviço in loco foi suspenso, e após cinco anos 
de queda no tempo da descarga, no ano passado foi 
verificado um novo aumento chegando às 3h12. 

Por essa razão, o SETCESP quer intensificar a reso-
lução de problemas no recebimento de cargas nos 
principais pontos de distribuição de mercadorias, a 
fim de que o tempo volte a diminuir. “Aproveitamos 
esta pausa que se deu por conta da pandemia para 
fazer uma remodelação deste atendimento e deixá-
-lo mais abrangente”, comentou Ana Jarrouge, presi-
dente executiva do SETCESP.

Reforçando essa ideia de ampliar o leque de supor-
te aos transportadores na operação, o presidente do 

Conselho Superior e de Administração da entidade, 
Adriano Depentor, anunciou o relançamento do Apoio 
Operacional no dia 10 de março, durante o evento 
Conexão SETCESP. “Nós estamos trazendo de volta 
o serviço que cuida exclusivamente de assuntos re-
lacionados às descargas de mercadorias”, disse.

Detalhando mais sobre como funcionará o Apoio 
Operacional, após a reestruturação, o diretor de 
Abastecimento e Distribuição do SETCESP, Marinaldo 
Barbosa, contou que o serviço fornecerá orientações 
que as empresas de transporte necessitam, para re-
alizar de um jeito mais eficiente a sua operação. 

“Iremos atender os transportadores que estão com 
problemas no cadastro de novos motoristas, pos-
suem alguma divergência fiscal, ou que se encon-
tram com dificuldades nos agendamentos e atrasos 
em entregas”, informou ele. 

O Apoio Operacional é oferecido em parceria com o 
IPTC (Instituto Paulista do Transporte de Carga).   O 
diretor executivo do Instituto, Fernando Zingler, afirma 
que o serviço é uma forma de aproximar o contato com 
os CDs, possibilitando a checagem de informações 
para compartilhá-las com as empresas de transporte. 
“O grande intuito é garantir uma plataforma de facilita-
ção e um auxílio ao transportador, porque existe uma 
complexidade nesse processo de entrega, e pontual-
mente, pode haver alguma complicação operacional”.
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A economista do IPTC, Raquel 
Serini, lista diferentes motivos 
que geram dificuldade e podem, 
por exemplo, resultar na perda do 
agendamento: “o caminhão pode 
quebrar, ficar preso em um con-
gestionamento ou até sofrer al-
gum acidente”. 

Essas situações podem, inclusive, 
acarretar o no-show (no inglês: 
não compareceu), e se aplica 
ao transporte de carga quando 
ocorre o não comparecimento da 
transportadora no carregamento 
ou entrega da carga que estava 
agendada. Em alguns casos, isso 
pode ocasionar em multas, se 
previstas em contrato.

Serini lembra que durante tais 
ocorrências, os transportadores 
também poderão contar com a 
interlocução do Apoio Operacio-
nal junto aos Centros de Distri-
buição; que o mais importante 
nesses momentos é ter uma 

comunicação clara e transparen-
te para justificar o ocorrido.

“Nós intermediamos a comunica-
ção com o CD, explicando o moti-
vo para a perda do agendamento, 
e tentamos contornar a situação. 
Às vezes o transportador não 
quer se indispor com seu cliente 
porque o veículo da entrega que-
brou. Então, facilita quando é pos-
sível avisar diretamente o CD de 
um atraso e resolver a ocorrência. 
Ganha-se no relacionamento e na 
rapidez”, informa ela.

Eliandro Rocha, colaborador do 
IPTC, será o responsável pelos 
atendimentos do Apoio Operacio-
nal. Ele descreve outras situações 
de divergências, que costumam 
ocorrer nos pontos recebedores 
de cargas. “Alguns transportado-
res nos procuram pela demora 
na devolução de paletes, outros 
também pela restrição que existe 

de circulação de motoristas pro-
fissionais dentro dos CDs”. 

Sobre as duas questões mencio-
nadas por Rocha, a economista 
comenta que os  paletes usados 
pelas transportadoras, na maio-
ria das vezes, não são retirados 
no mesmo dia em que é feita a 
descarga, que existem procedi-
mentos para a retirada deles que 
mudam de um ponto recebedor 
para outro.

Quanto à circulação dos motoris-
tas, ela indica que a maioria dos 
CDs exigem um cadastro. Ocorre 
que quando o motorista profis-
sional precisa ser substituído pela 
empresa, se o motorista substi-
tuto não tiver já cadastrado, ele 
corre o risco de ser barrado no 
Centro de Distribuição. 

“Para esses casos também pode-
mos realizar a intermediação com 
a intenção de fazer a liberação 

cadastral do motorista, e desenvolver alguma tratati-
va para liberar a sua entrada no ponto de recebimen-
to”, conta ela.

Entre as redes atendidas pelo Apoio Operacional 
do SETCESP estão Grupo Big, o Pão de Açúcar, Dia 
Brasil, Atacadão e Carrefour. Rocha relata que, uma 
lista de contatos com os demais Centros de Distri-
buição vem sendo atualizada, e que em breve no-
vos pontos serão adicionados ao atendimento. “Já 
tivemos alguns encontros e tratativas com outros 
pontos recebedores, logo acrescentaremos outros 
estabelecimentos a este portfólio, para o trabalho 
ser mais fluído”.

O Apoio Operacional ajuda também na elaboração 
da pesquisa anual do Índice de Eficiência no Recebi-
mento (IER), que avalia os Centros de Distribuição em 
relação à infraestrutura, processos e tempo médio 
de descarregamento de carga, visando não somente 
identificar os locais com melhor desempenho nesses 
quesitos, mas também, propor mudanças que os tor-
nem mais eficiente (Leia na pág. 32).

“Tanto a pesquisa revela como está a infraestrutura, 
quanto o relacionamento. Ao longo dos anos, obser-
vamos que o tempo para se fazer as entregas foram 
diminuindo e a forma para se executar as operações 
também. Antes haviam locais que não tinham nem 
banheiro ou bebedouros para os motoristas utili-
zarem, e eles aguardavam ali por horas e horas. Já 
hoje, alguns CDs contam até com sala de espera. 
Claro que essa melhora não se deve unicamente ao 
nosso trabalho, mas temos uma contribuição em 
nossa atuação para que isso venha melhorando”, 
conclui a economista.

Precisando de

Disponha do nosso 
atendimento em 
casos de:

 9Orientações em relação a cobran-
ças de descarga
 9Cadastro de motoristas
 9Divergências fiscais
 9Perda do agendamento (No-show)
 9Atrasos no agendamento para a 
descarga
 9Logística de paletes
 9Entrega assistida

Redes atendidas:
 9Grupo Big, 
 9Pão de Açúcar, 
 9Dia Brasil, 
 9Atacadão; e 
 9Carrefour

Entre em contato:
  apoio.operacional@setcesp.org.br

   (11) 2632-1063

um Apoio?
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Neta e filha de transportador, ela iniciou sua carreira 
no setor aos 16 anos. Passou por diversos departa-
mentos dentro da empresa da família, o que incluiu 
áreas administrativas e operacionais, junto aos 
motoristas e ajudantes de caminhões. Seu traba-
lho na transportadora, a possibilitou fazer parte das 
entidades de classe, e hoje, integra instituições em 

todas as esferas: nacional, estadual e municipal. 
Sua atuação mais abrangente é como presiden-

te executiva do maior sindicato empresarial do 
país, onde fundou um movimento de apoio 

às mulheres do TRC, o Vez & Voz. A revis-
ta SETCESP foi ouvir nesta edição, Ana 

Jarrouge, uma das vozes femininas 
mais potentes do transporte rodo-

viário de cargas do Brasil.

MARCANDO POSICIONAMENTO

Ana
Jarrouge

1 – Nos conte um pouco da sua trajetória profissional.  

Meu avô, dois irmãos dele e meu pai, foram moto-
ristas de caminhão. Eles puxavam carga para todo 
o Brasil. Então juntos, resolveram montar uma em-
presa, que é a Ajofer, inclusive, ela completa 50 anos 
agora em 2022. Após algum tempo, meu pai co-
meçou a administrar a empresa, e quando eu fiz 16 
anos ele me chamou para trabalhar lá. Entrei no setor 
administrativo, e daí em diante, passei por diversos 
departamentos. Trabalhei no operacional na parte do 
armazém, ajudava na conferência e na distribuição 
de cargas e o último setor que eu trabalhei lá, foi no 
Departamento Pessoal. Me formei em 2000 como 
advogada, e depois assumi todos os processos da 
empresa na parte contenciosa. Após isso, assumi a 
gerência Administrativa e Jurídica. Fiquei 20 anos na 
Ajofer, e neste meio tempo eu conheci o ambiente 
das entidades e passei a orbitar neles. Em 2004 fui 
participar da COMJOVEM. Na época só tinha eu de 
mulher, e eu fiquei um pouco chocada, mas eu es-
tava acostumada porque na transportadora, tirando 
a parte administrativa, todos os outros setores ain-
da são bastante masculinos. Em 2008, foi fundada a 
COMJOVEM Nacional e eu assumi a vice-coordena-
ção e, posteriormente, a coordenação até o encerra-
mento do meu mandato. Em 2019, fiquei sabendo da 
vaga aberta aqui no SETCESP para presidência exe-
cutiva, então resolvi tentar.

2 – Foram mais de 200 currículos recebidos de can-
didatos à vaga de presidente executivo do SETCESP. 
Como se sentiu sendo escolhida entre muitos?

Eu estava acostumada a fazer entrevistas  de sele-
ção com os outros, uma experiência bem diferente 
é quando você está do outro lado. Quando recebi a 
ligação dizendo que eu tinha passado, fiquei muito 
feliz. Deu um medo por ser um desafio novo, mas o 
fato de já ter trabalhado em uma transportadora, em 
diversos setores e transitar pelas entidades de classe 
ajudou muito com isso. Os desafios foram e estão 
sendo aceitos (risos).

3 – Poderia falar sobre a importância da COMJOVEM 
para desenvolvimento profissional dos sucessores 
e de novos líderes no setor?

Quando a gente fica apenas no nosso mundo a 
gente cai em um círculo vicioso, não consegue se 

desprender e imaginar como encontrar outras so-
luções diversas. A COMJOVEM possibilita ao jovem 
estar junto com pessoas do mesmo setor que pos-
suem dificuldade semelhantes, viabiliza encontrar as 
soluções a partir de outros pontos de vista. Dentro da 
COMJOVEM é possível encontrar experiências que 
não estão disponíveis em nenhum tipo de graduação, 
não está nos livros. E sem falar, na própria inserção 
que a Comissão promove para que as pessoas aden-
trem em outras entidades de classe. 

4 - Na sua visão, quais são os maiores desafios no 
TRC? E que alternativas vê como soluções para su-
perá-los?

O que se discute bastante é a própria valorização do 
setor. Nós, como entidade, sempre estamos falan-
do de tarifas adequadas e cobrança justa pelo frete. 
Porém, tem muitas empresas que acabam operando 
e trabalhando sob condições inadequadas, que as-
sumem compromissos que vão além da capacidade 
delas, seja financeira ou operacional, e isso é muito 
ruim para o mercado, porque cria uma concorrência 
desleal. Preço não é valor. Então tem que ter uma 
conscientização do empresário que não é só fechar 
as contas, qualquer negócio precisa ter rentabilidade.

5 - Desde 2017, as empresas não são mais obriga-
das a pagar a contribuição sindical. Como a entida-
de pode agregar valor às empresas, para que elas 
vejam vantagens em se associarem?

Hoje, a entidade sindical é semelhante a um Clube, 
em que o associado tem acesso a serviços e bene-
fícios. Um lugar onde as empresas vão encontrar 
o que elas precisam em termos de conhecimento, 
de boas práticas, de network, e outras soluções 
atrativas. Então, posso dizer que estamos todos 
os dias pensando em coisas novas para nossos 
associados. Nós os enxergamos como clientes, 
e queremos atender às necessidades deles. Nos-
so objetivo é aumentar o número de associados, 
porque a gente representa uma base grande. Não 
queremos apenas representá-los, queremos que 
eles estejam aqui usando os nossos serviços. 
Pretendemos ampliar o leque desses serviços 
para atender bem o público, principalmente, o de 
pequenas e médias empresas. 
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6 - Por que criar um movimento de apoio à mu-
lheres do TRC? Qual a sua visão sobre as empre-
sas terem uma diversidade maior de profissionais 
para serem mais inclusivas?

Quando eu comecei a participar da COMJOVEM eu 
era a única mulher, e por um bom período, haviam 
pouquíssimas. Daí tive a percepção de que havia a 
necessidade de se fazer algo para a valorização das 
mulheres no TRC. E, assim que sai da COMJOVEM, 
passei a integrar outro projeto que é o IT (Influen-
ciadores do Transporte) e o Vez & Voz cresceu de 
uma sementinha de ideias e discussões com esse 
grupo. Isso aconteceu justamente no período que 
eu estava entrando no SETCESP, então eu trouxe a 
ideia, e teve muita aceitação. Foi como aliar o útil ao 
agradável, porque encontrei uma entidade que pode 
dar sustentação a isso. E dentro dessa temática te-
mos falado de diversidade e inclusão no transporte. 
Se a gente vive em um mundo diverso, com pes-
soas diferentes e necessidades diferentes, não tem 
como não levar isso para dentro das empresas. As 
pessoas que vão atender o seu cliente que são di-
versos, também precisam ser diversas.

7 - Alguma vez já se sentiu intimidada ou teve al-
guma dificuldade de impor suas ideias e opiniões?

Sim, algumas vezes isso já aconteceu. No entanto, 
sempre tive essa postura, de que se eu estou aqui 
eu não posso sair despercebida. Porque senão será 
recorrente. Em todas as reuniões em que eu estou, 
nessa condição de única mulher, eu procuro falar 
alguma coisa, seja comentar, dar opinião ou até 
mesmo perguntar, justamente para marcar posi-
ção. Nunca me acuei, embora já tenha me sentido 
intimidada. Sempre procurei mostrar presença. Nós 
mulheres podemos estar onde queremos e sermos 
protagonistas de qualquer situação. Se temos ca-
pacidade de estar lá, por que não estar?

8 - Como funciona o trabalho da Seção II do Trans-
porte Rodoviário de Cargas da CNT – Confedera-
ção Nacional do Transporte, a qual integra?

Lá ocorrem reuniões a cada três meses, em que dis-
cutimos assuntos a nível nacional de alta comple-
xidade, que afetam todas as empresas do TRC. Eu 
tenho oportunidade de colocar assuntos na pauta e 
eu procuro sempre trazer as informações do que se 
discutiu para o SETCESP. É um trabalho que me ajuda 
muito a ter mais legitimidade nas decisões aqui na 
entidade.

9 - Pressão inflacionária e aumentos sucessivos do 
diesel. Qual a sua visão sobre a recuperação econô-
mica pós-pandemia?

O que aconteceu na pandemia afetou a todos, e não 
só o Brasil. A alta do diesel não é uma prerrogativa 
apenas do nosso país. Entretanto, o nosso ambien-
te político está bastante complicado, e isso traz uma 
insegurança para o investidor, que quer crescer, mas 
que não consegue vislumbrar uma estabilidade eco-
nômica. Fora isso, algumas reformas estruturais, que 
eram para ter acontecido, não aconteceram. Mas, o 
empresário brasileiro é bastante resiliente, a gente 
passa por diversas coisas e se mantém aos trancos 
e barrancos. O brasileiro é criativo e vê oportunidades 
onde não têm para sobreviver com os negócios.

10 - Este é um ano de eleições, e o país passa por uma 
onda de polarização. Você acredita que com o próxi-
mo pleito eleitoral isso deve diminuir ou aumentar?

Os extremos não ajudam em nada, aliás parece que 
estamos regredindo. Eu acho, que na questão políti-
ca ainda, vamos viver momentos turbulentos, porque 
as pessoas estão muito radicais, com seus posicio-
namentos e as redes sociais até propiciam isto, pois 
as pessoas falam o que pensam e acabam gerando 
desconforto e certas situações desagradáveis. Então 
eu não consigo ver uma melhora a curto prazo.

11 - Que mensagem gostaria de deixar para os 
transportadores?

A entidade representativa é uma excelente ferramen-
ta da sociedade organizada para conquistar melho-
rias. A partir do momento em que os nossos asso-
ciados estão conosco, nos demandando problemas 
para que a gente os ajude a resolver, nós vamos evo-
luindo e fazendo com que estas dificuldades desa-
pareçam. Então, fica o convite: participem das enti-
dades de classe, aqui é um centro de soluções e um 
meio eficiente para conseguir mudanças no setor. 
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Vez & VozVez & Voz

no TRC”no TRC”

“O protagonismo“O protagonismo
das das mulheresmulheres 1º Encontro presencial do 

Vez & Voz teve como foco 
o protagonismo da mulher 

no transporte rodoviário 
de cargas, abordando o 

empoderamento sem deixar de 
lado a sensibilidade  

O primeiro 
de muitos

com relação aos índices de igualdade de gênero, e o 
Brasil ocupa o 93º lugar.

“Apenas metade é uma parte igual e apenas igual é o 
suficiente”, mencionou a presidente executiva citan-
do Phumzile Mlambo-Ngcuka, diretora executiva da 
ONU Mulheres, defendendo a ideia de que para se ter 
mais oportunidades para o público feminino são ne-
cessárias diversas medidas, que estão diretamente 
ligadas ao do propósito do que busca o Vez & Voz.

O contexto

Jarrouge contou que foi em outubro de 2020 que sur-
giu a iniciativa, a partir de uma necessidade latente 
entre as mulheres do setor de terem vez e voz em 
seu ambiente profissional, com mais oportunidades, 
desenvolvimento e reconhecimento.  

Tal necessidade também foi confirmada, após uma 
pesquisa realizada pelo IPTC (Instituto Paulista de 
Transporte de Carga) sobre quem são e o que espe-
ram as profissionais do TRC, que revelou que 91%, 
das mais de 500 profissionais pesquisadas, desejam 
alcançar uma posição maior do que a atual. E, 35% 
delas, acham que a sua remuneração não é igual a de 
um profissional homem, que exerce a mesma função.

Um ano depois, uma segunda pesquisa também 
realizada pelo mesmo instituto, só que com o de-
partamento de Recursos Humanos das empresas 
associadas ao SETCESP, mostrou que as mulheres 
representam menos de um terço, do quadro de co-
laboradores nas transportadoras. Para a função de 
motoristas, elas são apenas 1%. 

Corroborando com esses dados, um relatório da 
Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) com os 
dados do Renach (Registro Nacional de Trânsito), de 
janeiro de 2022, aponta que 97,19% das CNHs (Cartei-
ra Nacional de Habilitação) emitidas para condutores 
de veículos pesados (nas categorias C e E), são para 
homens, enquanto apenas 2,81%  são para mulheres.

Um propósito em comum

  “O cenário denota a importância de difundir a pre-
sença da mulher no setor como protagonistas de 
suas carreiras.  Estamos longe da equiparação, mas 
precisamos mostrar que podemos desempenhar di-
versos papéis com excelência”, reforçou Jarrouge ao 
chamar ao palco apoiadoras do movimento, que atu-

am em transportadoras e que são protagonistas de 
histórias de sucesso.

Entre elas, Deborah Cardoso, gerente nacional da 
Pizzattolog, uma das primeiras parceiras do Vez & 
Voz. “Começamos quando ainda era um projeto, mas 
agora ganhou corpo e já somos um movimento. A 
união faz com que a gente consiga o que deseja”.

Assim como Cardoso, Joyce Bessa, head de gestão 
estratégica, finanças & pessoas  da TransJordano, 
concorda com o poder da unidade: “o foco é que esses 
movimentos tanto os de dentro das empresas, quanto 
este em específico que envolve todo o TRC, se somem 
para alcançarmos resultados extraordinários”.

Enquanto isso, Geisa Trevisan, gerente de projetos e 
comunicação da IC Transportes, destacou as carac-
terísticas complementares de homens e mulheres, e 
apresentou o ‘Rota Feminina’, projeto de formação 
de mulheres para o setor de transporte, desenvolvido 
pela empresa.
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Fernanda Leite, psicóloga e neurocientista

“O que vemos aqui hoje, é a materialização de um 
sonho que nasceu há algum tempo”, expôs Ana 

Jarrouge, presidente executiva do SETCESP ao 
abrir o primeiro evento presencial do Vez & Voz.

O encontro aconteceu no dia 29 de março, 
na sede da entidade, reuniu um públi-
co de cerca de 150 pessoas e já ficou 
marcado na história do movimento.  A 

programação do evento, envolveu co-
nhecer relatos reais de mulheres que 
trabalham no TRC e acompanhar uma 
palestra da psicóloga e neurocientista, 

Fernanda Leite. 

Dando início a apresentação, Jarrouge trouxe da-
dos do cenário do mercado de trabalho, informando 
que o que já era desvantajoso para o gênero femini-
no, foi atenuado pela pandemia. 

“Neste período, as taxas de demissões de mulheres 
foram mais altas do que a dos homens. E, mesmo 
com a retomada da economia, elas demoram mais 
do que eles para serem recontratadas”, afirmou 
mostrando os dados do World Economic Forum 
2021. O relatório avalia o progresso de 156 países 
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São parceiros do movimento Vez & 
Voz:  A Voz Delas (Mercedes-Benz), 
Anfir, Braspress, Fabet, Fetcemg, 
Fetcesp, Fetrancesc, IC Transpor-
tes, JEM Transferência de Car-
gas, NTC&Logística, Pizzattolog, 
Sindipesa e TransJordano.

Liderança, empoderamento e 
sensibilidade

Na sequência, a palestrante 
Fernanda Leite foi convidada para 
falar sobre três aspectos: liderança, 
empoderamento e sensibilidade.

“A história da mulher é de sobrevi-
vência. Há lugares que ainda não 
ocupamos, mas que precisamos 
estar. Só que toda vez que nós 
saímos do padrão, nós seremos 
julgadas, a mudança que neces-
sitamos deve estar concentrada 
neste pré-julgamento, que é algo 
estrutural”, explicou ela.

Leite apresentou uma linha do 
tempo com as conquistas reali-
zadas por mulheres ao longo dos 
anos. “Muitas lágrimas foram 
derramadas para que eu e vocês 
estivéssemos aqui, a nossa atual 
realidade já foi considerada uma 
utopia para muitas mulheres. 
Costumo dizer que somos res-
postas de muitas orações”. 

Sobre empoderamento, a especia-
lista indicou que não tem nada a ver 
com ser uma mulher maravilha, ou 
ser autossuficiente. “O empodera-
mento, na verdade, é uma questão 
de pertencimento”, esclareceu. 

A palestrante falou também da 
importância de influenciarmos 
o nosso ecossistema. “Even-
tos como esse são fundamen-
tais para modificarmos a nossa 
história. Publicar isso nas redes 

sociais ajuda a alcançar quem 
a gente nem imagina”, e acon-
selhou as empresas: “coloquem 
mulheres na tomada de decisão e 
iniciem programas de desenvolvi-
mento exclusivos para a liderança 
feminina, vocês só têm a ganhar”.

Histórias reais

A segunda parte do evento, foi em 
forma de bate-papo com algumas 
profissionais do transporte que 
falaram da sua relação com o tra-
balho e a superação dos desafios.

A primeira convidada foi Janaína 
Araújo, diretora-presidente do 
grupo Tora, que contou que nunca 
se sentiu intimidada no trabalho, 
mas destacou que às vezes, as 
mulheres sentem a necessidade 
de provar mais sua capacidade 
do que os homens.

Em seguida, as irmãs Maria 
Claudia Rocco, Luciana Rocco e 
Daniela Rocco, proprietárias da 
Expresso 9002, revelaram como 
fundaram a empresa, que é espe-
cializada no transporte de tintas, 
e compartilharam que a vocação 

para abrir o negócio, foi herdada 
do pai e do avô.

A gerente de logística da Majuck 
Transportes, Patrícia Fernandes, 
que trabalhou muitos anos na 
indústria com a contratação de 
frete, mas que hoje presta o ser-
viço de transporte, trouxe uma 
visão de quem esteve como con-
tratante, mas agora está na posi-
ção de contratada.

Com o seu relato, Sarita Magnan, 
gerente de Recursos Humanos 
da Braspress, detalhou sobre 
como funciona o recrutamento 
de motoristas mulheres dentro da 
empresa, e sobre o programa de 
incentivo que a organização de-
senvolve, o ‘Rainhas do Volante’. 

Como prova do sucesso des-
se programa, Solange Voss 
Emmendorfer, motorista de bitrem 
da Braspress, também esteve no 
palco narrando a sua rotina de tra-
balho nas estradas. “Hoje não me 
vejo fazendo outra coisa. Ser mo-
torista, é uma profissão que realizo 
com amor e paixão”, compartilhou.

“Precisamos trabalhar pela igual-
dade. Sempre acredito na força 
da mulher, na garra e na sensi-
bilidade. Elas têm um dom de 
trazer o equilíbrio”, encerrou o 
presidente do Conselho Superior 
e de Administração do SETCESP, 
Adriano Depentor.
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Assista como 
foi o evento

Confira as 
fotos

Adriano Depentor e Ana Jarrouge

Ana Jarrouge e as irmãs fundadoras da Expresso 9002
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Vacinação contra a gripe em 2022

O Ministério da Saúde incluiu os motoristas do 
transporte rodoviário de cargas na campanha na-
cional de imunização contra o vírus da influenza, 
causador da gripe. Esses profissionais estão na se-
gunda etapa da campanha, que será realizada entre 
os dias 3 de maio e 3 de junho.

Saldo positivo 

Janeiro registrou um saldo positivo de 740 vagas 
de empregos no setor, na comparação do número 
de admissões e desligamentos ocorridas no mes-
mo mês. Trata-se do primeiro saldo positivo desse 
período nos últimos três anos. Os dados foram pu-
blicados no Painel CNT do Emprego no Transporte, 
divulgado pela Confederação Nacional do Trans-
porte. De acordo com o levantamento, nos primei-
ros 30 dias deste ano foram realizadas 61.733 con-
tratações, contra 60.993 demissões.

Concessão da AET sofre reajuste

De acordo com a Portaria nº 933 do DNIT (Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de Transportes), 
publicada em março, houve um reajuste para as 
tarifas aplicadas às concessões de autorizações 
especiais. O reajuste médio foi de 11%. O valor da 
concessão da AET (Autorização Especial de Trân-
sito) era de R$ 68,94 e passou para R$ 76,93, para 
aquelas que necessitam de aprovação por enge-
nheiro. As demais tarifas passaram de R$ 67,09 
para R$ 74,87.

Inflação no transporte de carga 

Um estudo elaborado pelo Departamento de Custos 
Operacionais e Pesquisas Técnicas e Econômicas 
(Decope), da NTC&Logística, mostra que o ano de 
2021 registrou os maiores índices de inflação média 
dos últimos 25 anos no transporte.  No acumulado 
dos últimos 12 meses, o segmento de carga lotação 
(INCTL) alcançou inflação média de 27,65%, em igual 
período, a inflação no transporte de cargas fraciona-
das (INCTF) chegou a 18,58%. Segundo o relatório, o 
impacto no segmento de carga lotação foi maior em 
razão de ser uma categoria que utiliza caminhões 
maiores, e por isso, depende mais do diesel.

Dutra e Rio-Santos

A rodovia Presidente Dutra (BR-116/RJ/SP) está 
destinada a se consolidar como principal corredor 
rodoviário do Brasil tornando-se a estrada mais 
tecnológica do país, em uma concessão que tam-
bém agrega a Rio-Santos (BR-101/RJ/SP). Se-
gundo informações do Ministério da Infraestrutura, 
serão alocados na nova concessão R$ 14,8 bilhões 
em investimentos e R$ 10,8 bilhões em serviços 
operacionais aos usuários. 

Mais acidentes nas rodovias 

O índice de acidentes nas rodovias federais brasilei-
ras aumentou 1,6% em 2021 em relação a 2020, as 
ocorrências passaram de 63.447 para 64.452 ca-
sos. O mesmo se deu com as mortes, que cresce-
ram 2%, passando de 5.287 vidas perdidas na ma-
lha federal, em 2020, para 5.391, no ano passado. 
Esses dados constam no Painel CNT de Consultas 
Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários, divulgados 
pela Confederação Nacional do Transporte.
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COMJOVEM
Fevereiro / Março

Antes como vice-coordenadora, Carolina Resuto 
assumiu agora o cargo de coordenadora e Beatriz 
Souza, passou a dividir a vice-coordenação com 
Vinicius Domingos, que se manteve no cargo. 

Para Resuto, o grupo que ao mesmo tempo mantém 
aspectos tradicionais importantes que levaram as 
empresas ao sucesso, também busca por constante 
inovação. “Fazemos sempre o nosso benchmarking, 
assistimos aos cases de sucesso dos nossos pró-
prios colegas de núcleo e tentamos adaptá-los den-
tro da realidade das nossas empresas”.

O Núcleo de São Paulo 
da Comissão de Jovens 

Empresários e Executivos, 
iniciou o ano de 2022 sob nova 

coordenação. 

COMJOVEM 
SP tem nova 
coordenação
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Segundo a atual coordenadora, a ideia central do gru-
po é o cooperativismo e a troca de experiência, com 
a intenção do fortalecimento do setor. Tendo em vis-
ta as ações de responsabilidade social, que comu-
mente o núcleo de São Paulo costuma desenvolver, 
ela compartilha que o foco das atividades deste ano 
estará voltado para a capacitação profissional. 

“Já cogitamos inclusive apadrinhar alguns profis-
sionais para treinamentos específicos, estamos 
pensando na especialização da mão-de-obra para 
o mercado de trabalho e no desenvolvimento de 

Foto: Mauro Nery

A coordenadora da COMJOVEM SP, Carolina Re-
suto os vices Beatriz Souza e Vinicius Domingos, 
bem como a presidente executiva do SETCESP, Ana 
Jarrouge, se reuniram com o supervisor do conse-
lho regional de São Paulo do SEST SENAT, Rafael 
Marchesi, e todos os coordenadores de suas unida-
des operacionais na região.

Durante a reunião, que aconteceu em 23 de feve-
reiro, na sede do SETCESP, os representantes do 
SEST SENAT discutiram sobre as possibilidades de 
atração e capacitação dos profissionais do transpor-
te, principalmente para a inclusão de jovens no setor, 
através de programas de retenção de talentos e cap-
tação de jovens aprendizes.

Os membros da COMJOVEM SP também realizaram 
uma visita técnica na sede da De Nigris, rede de con-
cessionárias Mercedes-Benz, que atualmente possui 
nove unidades no Estado de São Paulo.

Na ocasião, os participantes foram recebidos pelo di-
retor comercial da empresa, José Luis Bertoco, que 
os deu as boas-vindas. “Acompanho o SETCESP e a 
COMJOVEM há muitos anos, e é um prazer para nós 
receber os futuros líderes do setor. Este é um momen-
to muito especial, pois é o nosso primeiro encontro 
presencial em dois anos de pandemia”, disse Bertoco.

Com o apoio do time de gestores da De Nigris, os inte-
grantes da comissão conheceram a gama de serviços 
oferecidos pelo grupo e a estrutura da concessionária.

talentos, a fim de suprir as demandas do nosso 
setor”, diz.

Ainda dando mais detalhes em relação aos encon-
tros que o grupo pretende promover, Resuto desta-
ca a retomada das atividades externas, que tiveram 
a programação paralisada por conta da pandemia. 
“Nossa energia estará concentrada principalmente 
na promoção das visitas técnicas, que ficaram sus-
pensas nestes dois últimos anos. Quem participa de-
las, mesmo achando que já sabe tudo, acaba saindo 
sempre sabendo mais um pouco”, compartilha.

Reunião com representantes 
do SEST SENAT

Visita técnica na De Nigris
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SETCESP em Ação
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Wikilogcargo e OTM Transportes são recebidas no 
SETCESP

O diretor da Wikilogcargo, Hugo Henderson, e o di-
retor operacional da OTM Transportes, Roberto dos 
Santos, foram recebidos pela presidência e equipe 
do SETCESP para um café da manhã especial, no 
dia 18 de março. Na oportunidade, os colabora-
dores da entidade se apresentaram aos represen-
tantes das empresas, e detalharam quais serviços 
estão à disposição delas. Ambas se associaram re-
centemente à entidade.

Visita ténica na Moove+

Membros da Diretoria de Especialidade de 
E-Commerce, visitaram no dia 15 de março, a 
Moove+, logtech do Grupo MOVE3, que atua com 
foco nos meios eletrônicos de pagamento, no 
transporte de encomendas urgentes e produtos re-
gulados pela Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA), como medicamentos, cosméticos, 
entre outros.

Antes do tour, os participantes foram recebidos pelo 
CEO da empresa e coordenador da Diretoria de Es-
pecialidade de E-commerce do SETCESP, Guilherme 
Juliani. “Hoje, o e-commerce representa 30% do 
transporte, e com a pandemia, tem sido cada vez 
mais valorizado”, destacou Juliani na ocasião.

Dia das Mulheres tem sessão pipoca 

Na data em que foi comemorado o Dia Internacio-
nal das Mulheres, o SETCESP promoveu uma pro-
gramação especial voltada para todos os colabo-
radores que trabalham no Palácio dos Transportes. 
Cerca de 47 pessoas puderam desfrutar desse mo-
mento de descontração e assistir ao filme “Estrelas 
além do tempo”, no melhor estilo sessão de cinema, 
com direito a pipoca.

Série de vídeos sobre LGPD

O SETCESP, em parceria com o escritório Palma 
de Natale & Teracin, preparou uma série de víde-
os com explicações e dicas práticas, que precisam 
ser observadas no processo de adequação e im-
plementação da LGPD (Lei Geral de Proteção de 
Dados). Os conteúdos estão sendo publicados no 
canal da entidade no YouTube. Acompanhe e des-
cubra o que a sua empresa precisa fazer para estar 
adequada à legislação.

Visita de representantes da ABR

A presidente da ABR (Associação Brasileira da Re-
forma de Pneus), Margareth Buzetti, e os diretores 
Giulio Claro, Luiz Antonio Coria e o Dr. Luiz Oliveira 
Santos foram recebidos no SETCESP, em 21 de fe-
vereiro, pelo presidente, Adriano Depentor, e demais 
membros da diretoria da entidade. O objetivo do en-
contro foi tratar de temas relativos ao transporte de 
cargas no Estado e a reforma de pneus, além de ou-
tras pautas comuns ao segmento rodoviário. Pos-
teriormente, no dia 17 de março, Adriano Depentor 
participou de uma live promovida pela ABR, para 
falar sobre as perspectivas do setor para este ano.

Encontro entre representantes do SETCESP e CNT

O presidente do SETCESP, Adriano Depentor, recebeu na sede 
da entidade, o presidente da CNT (Confederação Nacional do 
Transporte), Vander Costa, acompanhado pela diretora execu-
tiva do SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço de 
Aprendizagem de Transporte), Nicole Goulart, e a diretora ad-
junta do ITL (Instituto de Transporte e Logística), Eliana Waleria.

Durante a reunião, que ocorreu em 17 de fevereiro, Goulart des-
tacou os serviços e projetos realizados pelo SEST SENAT, que 
buscam valorizar e oferecer aprendizado e saúde aos profissio-
nais do transporte. Também foi abordado a abrangência do ITL, 
que oferece cursos de especialização voltados aos executivos e 
gestores de empresas do setor. Segundo Eliana Waleria, já são 
mais de 2.500 alunos formados. Também participaram da reu-
nião a presidente executiva do SETCESP, Ana Jarrouge e o dire-
tor de Abastecimento e Distribuição, Marinaldo Barbosa.

Assista
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SEST SENAT 
ganha reforço 
na formação 
de motoristas
O SEST SENAT recebeu da Scania Latin America, 
a título de doação, um caminhão Scania R450 
A6x4, para ser utilizado na formação de conduto-
res do projeto Escola de Motoristas Profissionais 
e para treinamentos específicos junto às empre-
sas de transporte. A entrega do veículo ocorreu 
em um evento na fábrica da montadora, no dia 24 
de fevereiro.

Estiveram presentes na cerimônia de entrega do ca-
minhão Scania, o presidente do Conselho Superior 
e de Administração do SETCESP, Adriano Depentor 
e o presidente da FETCESP (Federação das Em-
presas de Transporte de Cargas do Estado de São 
Paulo) e vice-presidente do Conselho Regional de 
São Paulo do SEST SENAT, Carlos Panzan, entre ou-
tros convidados, que puderam conhecer um pouco 
da história da montadora e do próprio veículo.

Depentor destacou, na oportunidade, que a doa-
ção auxiliará no desenvolvimento de novos mo-
toristas. “A retenção de condutores de veículos de 
carga tem sido um assunto muito discutido pelo 
setor de transportes em geral, devido à escassez 
de profissionais e a dificuldade de contratação de 
mão de obra qualificada”, disse. 

“É a nossa contribuição para o fomento da educa-
ção de profissionais fundamentais para o desen-
volvimento do Brasil”, afirmou o presidente e CEO 
da Scania Latin America, Christopher Podgorski. 

Para o diretor-adjunto do SEST SENAT, Vinicius 
Ladeira, foi gratificante estreitar o relacionamen-
to da instituição com a Scania e conhecer as suas 
principais lideranças.  “Somos os responsáveis 
pela qualificação dos profissionais que utilizam 
os produtos da montadora e, por isso, precisamos 
desses equipamentos para treinar a mão de obra 
de uma forma adequada”.

De acordo com supervisor do Conselho Regional 
de São Paulo do SEST SENAT, Rafael Marchesi, 
há uma deficiência de motoristas profissionais no 
mercado,   tendo em vista que os Centros de For-
mação de Condutores se limitam apenas a formar 
e não a treinar os motoristas, ocasionando assim, 
uma dificuldade para as empresas de transportes 
recrutarem condutores preparados.

“Nós, do SEST SENAT no estado de São Paulo e 
no Brasil, temos a Escola de Motoristas Profissio-
nais onde são realizados treinamentos práticos em 
ônibus e caminhões, que aperfeiçoam e capacitam 
os condutores. Daí a importância de termos esses 
veículos, juntamente com os simuladores de dire-
ção já disponíveis em nossas unidades, para for-
mar profissionais aptos a atender o setor transpor-
tador”, explica Rafael. 



Bem-vindos

Direcionando o caminho do transportador
(11) 94338-2121 (11) 2632-1072 comercial@setcesp.org.br

CAT
CARNEIRO ALMEIDA TRANSPORTES

Express

www.cattransportes.com.br
(11) 2413-4545

www.camilodossantos.com.br
(11) 2633-8800

www.logantransportes.com.br
(11) 2085-0414

www.e7log.com
(11) 3663-6327 / 11 91033-6489

www.sprintertransmodal.com.br
(11) 4193-5550 / 4193-6913

www.megamudancas.com.br
(11) 2909-3473

www.juliatransportes.com.br
(11) 2924-6450

www.wbllogistica.com.br
(11) 2901-3306

www.movibras.com.br
(11) 4486-5200 /  99415-1204
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gerentes, coordenadores e supervisores

ambientais no TRC

Liderança estratégica para

Legislação e crimes

Este é o curso ideal para desenvolver profissionais que exercem cargos de 
liderança ou aspiram ocupar posições estratégicas nas empresas onde atuam, 
discutindo e analisando as principais mudanças no contexto organizacional.

Quem está envolvido em operações de qualidade e segurança e busca respaldo 
jurídico, e conhecimento sobre normas, licenças e fiscalizações ambientais pode 
entender melhor do assunto com este treinamento.

Quem vai te ensinar? O curso será ministrado 
por Sonia Maluf, que é Personal & Professional 

Coaching, Comunicóloga, pós-graduada em 
Marketing pela ESPM e possui uma vasta 

experiência em desenvolvimento organizacional.

Quem vai te ensinar? O advogado e mestre 
em Direito Ambiental, Marco Gallão. Ele é pós-

graduado em Logística de Transportes e possui 
mais de 25 anos de experiência no setor.

Matricule-se pelo site

Inscreva-se!

Cursos

O que você vai aprender? Você vai conhecer as funções de 
um líder e como empregar o estilo correto na liderança de 
pessoas diferentes, fazendo com que as mesmas alcancem 
os melhores resultados organizacionais. 

O que você vai aprender? Você descobrirá os riscos 
ambientais envolvendo operações de transporte e como 
funciona a legislação para a prevenção, além disso 
acompanhará um estudo de vários casos reais e quais as 
soluções práticas para diferentes situações.  
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Pense Nisso

Para uma empresa ou profissional vencer no mer-
cado competitivo em que vivemos, é preciso que 
ela (empresa) ou ele (profissional) estejam atentos 
para três fatores essenciais do sucesso.

Fator tempo
Vencerá a empresa ou profissional que fizer o cliente 
ganhar tempo com ela ou ele. Não é “deixar de perder 
tempo”. Deixar de perder tempo era tarefa do século 
passado que já deveria ter sido feita. Agora, é preciso 
que o cliente sinta e perceba que ele ganha tempo 
sendo cliente desta empresa ou deste profissional.
Pode reparar que a maior irritação das pessoas se 
refere ao tempo. É o carro da frente que não anda; 
o sinal que não abre; o garçom que não traz a conta 
e etc. Assim, fazer o cliente ganhar tempo é um dos 
mais importantes fatores de sucesso nos dias atuais.

Fator marca
A marca será o maior capital das empresas no sécu-
lo 21. E é preciso lembrar que os profissionais tam-
bém têm sua “marca”. A marca é o fator que identi-
fica o produto ou serviço e todos os seus atributos.
Faça uma análise das maiores empresas do mun-
do e veja que o maior valor delas está na marca. 
Por isso é que é preciso cuidar muito da marca, pois 
uma marca vale o que ela consegue sustentar de 
preços para seus produtos e serviços.
E marca é medo! Digo sempre isso porque é preciso 
analisar quais os possíveis medos a nossa marca gera 
no mercado: os produtos são muito caros? A empresa 
é complicada para negociar? Não cumpre prazos?

Fator entretenimento
O cliente terá que sentir prazer em se relacionar 
com aquela empresa ou com aquele profissional. O 
século 21 é o século do entretenimento.
Para vencer a empresa tem que ser leve, agradável, 
diferente, descomplicada, rápida, alegre. E esses 
mesmos atributos servem para os profissionais.
Assim, a lição de casa é reunir os colaboradores 
para que proponham maneiras eficazes de fazer 
os clientes ganharam tempo conosco; como tirar o 
medo que nossa marca pode gerar no mercado e 
como sermos mais leves, agradáveis e diferentes, 
fazendo com que os clientes sintam prazer em se 
relacionar conosco.
Pense nisso. Sucesso!

3 fatores de sucesso
Por Luiz Marins

Teste de Opacidade
Controle a emissão de poluentes 

e evite multas ambientais

Solicite seu 
agendamento
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