
BOM PARA AMBAS 
AS PARTES
A terceira edição da revista no ano, é sempre marcada por conter as infor-
mações sobre as negociações trabalhistas. Apesar de realizarmos um novo 
acordo anualmente, posso dizer que este, de agora, foi bastante desafiador. 

Muito por conta da pandemia, que diminuiu o fluxo de caixa das empresas 
e trouxe uma espécie de retração econômica, que impacta os colaborado-
res e toda sociedade. Por isso, aproveito para justificar o atraso na publi-
cação desta edição da revista, que aguardou o desfecho das negociações para não deixar de cobrir 
o assunto, que é de máximo interesse dos empresários. 

Passado esse processo de negociação, posso dizer que temos muito a celebrar. Na nova Convenção 
Coletiva do Trabalho 2021/22, conseguimos alcançar um equilíbrio, beneficiando nossos colabora-
dores, mas também preservando a saúde financeira das transportadoras. Confira o que mudou nas 
páginas a seguir.

Saiba como chegamos nos termos do que ficou acordado, com o nosso convidado especial das Pá-
ginas Amarelas, o assessor jurídico do SETCESP, Adauto Bentivegna Filho, que explicou os detalhes 
da negociação.

Um outro ponto de discussão que vamos repercutir a seguir são as ações da Logística sem Papel. 
Várias entidades estão juntas para tentar diminuir a burocracia em nosso País e melhorar o fluxo de 
entrega de mercadorias. Sabemos que esta é uma questão fundamental no e-commerce, aliás um 
dos setores que mais cresce no Brasil.

E, para atender esse setor, muitos empresários e executivos do transporte rodoviário de cargas estão 
de olho nas melhores práticas do mercado, e foi isso que nos motivou a criar a Diretoria de Especia-
lidade de E-commerce. Veja como foi o lançamento. 

Gostaria de convidá-lo a acompanhar a cobertura do nosso webinar ‘Mapa do Emprego’, com outro 
lançamento, o Relatório de Cargos e Salários das principais funções no TRC. Isso e muito mais, para 
você se atualizar!
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Há pelo menos duas décadas, 
ele é um dos coordenadores das 

Negociações Salariais entre 
o SETCESP e os sindicatos 
profissionais de sua base. 

Adauto Bentivegna Filho é o 
assessor jurídico do SETCESP 

e diretor da CATC – Câmara 
de Arbitragem do Transporte 
de Cargas. Mestre em Direito 
pela Universidade Autônoma 

de Lisboa Luís de Camões, 
ele conversou com a revista 

SETCESP para contar os 
detalhes das Negociações 

Coletivas deste ano. 

“DIMINUIR O ANTAGONISMO E 
AUMENTAR O RELACIONAMENTO”
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Quais foram os principais índices levados em 
consideração para o cálculo dos reajustes 
salariais?

Neste ano, em face da pandemia de Covid-19, 
para preservar os empregos, por conta da queda 
da receita nas empresas, e também pelo fato da 
desoneração da folha de pagamento, prevista 
para acabar em dezembro, o que conseguimos 
foi repor a inflação do último ano que ficou em 
7,59%, usando o INPC (Índice Nacional de Preço 
ao Consumidor) para o cálculo. Esse índice é uti-
lizado pelo Tribunal Regional do Trabalho e indi-
ca, com maior precisão, o custo de vida. Contu-
do, melhoramos a PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados) como uma forma de compensar 
os pleitos dos trabalhadores, devido a esta fase 
ruim para toda a sociedade. Essa parada da 
economia atinge todos os setores do país.

Ano passado foi firmado um acordo aditivo, 
ao invés de uma nova Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT). Pode nos explicar a diferença e 
como isso funcionou?

Em maio de 2020, como estávamos no ápice 
da pandemia, nós fizemos esse acordo aditivo 
para prorrogar as cláusulas da última Conven-
ção – a de 2019. Por conta da doença, a eco-
nomia chegou a um estágio de quase recessão. 
E precisávamos entender o cenário que estava 
se desenhando no futuro, por isso, achamos 
por bem prorrogar a Convenção do ano anterior, 
esperando um cenário melhor para firmar uma 
nova CCT. 

Quais outros impactos a Covid-19 ainda trouxe 
para as negociações deste ano?

Na realidade, a Covid-19 não permitiu que pu-
déssemos aprofundar as discussões. Embora o 
cenário esteja mais claro, ele ainda permanece 
indefinido. Estamos esperando por uma tercei-
ra onda da pandemia, mesmo com a vacinação 
avançando devemos continuar, até o fim do ano, 
em uma situação de retração econômica. Volto 
a reiterar, que a desoneração da folha de paga-
mento foi um dos pontos, que não nos permitiu 
ir mais a fundo. 

Agora, a nossa CCT praticamente se ateve às 
cláusulas econômicas atendendo parcialmen-
te às reivindicações dos profissionais. Não 
permitiu que colocássemos em pauta discus-
sões como o home office, a nova lei da apo-
sentadoria e outros temas que, em um quadro 
normal, poderiam ser tratados em uma Con-
venção Coletiva.

Foi difícil chegar a um consenso para se esta-
belecer um acordo? Quanto tempo duraram as 
negociações?

As negociações duraram cerca de dois meses, 
em encontros quase que semanais. É da nature-
za das negociações termos uma certa dificulda-
de. Afinal, existe um universo de mais de 200 mil 
trabalhadores e 11 sindicatos representativos, 
em uma época de muita escassez, em que uma 
parcela do empresariado está com problemas 
para manter os seus negócios. Ao mesmo tem-
po, os profissionais também têm sofrido com o 
aumento da inflação e o desemprego aumen-
tando no país. 

Então, negociar nessa situação é delicado. É 
preciso não onerar muito a empresa, porque 
senão ela vai acabar demitindo. Enquanto 
que, é preciso que os profissionais tenham 
uma satisfação pelo trabalho que desenvol-
vem. É bem complicado um consenso quando 
se está em recessão. Eu não estou dizendo 
que, nas outras vezes foi fácil, mas na situa-
ção em que os dois lados passam por dificul-
dades é difícil avançar. Podemos considerar 
uma grande vitória a celebração da Conven-
ção, na qual os dois lados conseguiram cele-
brar um acordo. 

Quais os principais pontos de mudanças firma-
das na nova Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT)?

O destaque desta convenção foi a possibilidade 
de haver uma concessão de reajuste salarial, di-
ferentemente do ano passado. Acertamos a par-
te econômica e renovamos as demais cláusulas 
para não onerar as empresas. 
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Qual a diferença entre as Cláusulas Econômi-
cas e as Cláusulas Sociais? Poderia destacar 
as principais inseridas na CCT ligada à ativida-
de de transporte?

As econômicas se referem ao reajuste salarial, 
especificamente aos pisos salariais e o reajuste 
para quem ganha acima do piso. Já as cláusulas 
sociais não estão ligadas diretamente ao salário, 
mas trazem benefícios ao trabalhador como: o 
pagamento da pernoite, do almoço, do prêmio 
anual, a garantia do emprego quando o profis-
sional estiver a menos de 2 anos de se aposen-
tar, se ele tiver no mínimo 5 anos da empresa. 
Essa é a distinção. 

Existem algumas cláusulas desta CCT que se 
sobrepõem a CLT (Consolidação das Leis Tra-
balhistas)? Pode especificar quais?

A CLT, por exemplo, prevê que a homologação 
não é mais obrigatória. Isso, desde a Reforma 
Trabalhista, em que se definiu que o acordado 
se sobrepõe ao legislado. Hoje, porém, se a em-
presa quiser fazer a homologação no sindicato, 
ela pode fazer, e ainda terá a quitação da verba 
que pagou. Antigamente, fazia-se a homologa-
ção, o sindicato profissional conferia, mas o tra-
balhador podia, mesmo assim, ir na Justiça do 
Trabalho e tudo era rediscutido novamente.   

Por essa razão, colocamos a homologação na 
Convenção Coletiva. A fim de deixar mais seguro 
para a empresa e mais justo para o profissional. 
E eu explico o porquê; seguro pois a empresa 

paga uma única vez, e para o trabalhador justo, 
dado que os valores são pagos da forma correta. 
Aquilo que o sindicato dos profissionais entende 
que não está correto fica ressalvado. O processo 
de homologação permitiu dar maior legitimidade 
na demissão, visto que o próprio sindicato pro-
fissional é uma testemunha. Sem falar, na tran-
quilidade de não ter o custo da homologação e 
depois, aquele empregado entrar com uma ação 
trabalhista. Isso é um avanço interessante. 

Outras duas questões importantes são; primeiro 
que a CLT prevê as horas extras feitas apenas 
até 2h por dia, e nós conseguimos colocar na 
CCT que podem ser feitas até 4h, no dia, para o 
motorista e o ajudante. Isso é um fato de extre-
ma importância na nossa atividade. Em segun-
do, que os aplicativos para controle de jornada 
possam ser utilizados pelas empresas, embora, 
isso venha avançando nessa ‘Era digital’, isso 
foi acordado via Convenção Coletiva, enquanto 
a CLT, ainda exige marcação por meio de cartão 
de ponto.

Quais riscos empresas e funcionários correm 
ao descumprirem as cláusulas estabelecidas 
em uma CCT?

O descumprimento da Convenção Coletiva por 
parte da empresa gera multa prevista na própria 
Convenção, e também o sindicato do laboral 
pode entrar na Justiça do Trabalho com a cha-
mada Ação de Cumprimento, que tem o objetivo 
de obrigar a empresa a cumprir o que ela está 
descumprindo. Já quanto ao colaborador, pre-
cisa analisar qual cláusula ele não está respei-
tando. Por exemplo, quando o motorista comete 
infração de trânsito, como ultrapassar o limite 
de velocidade, entrar na contramão, furar o fa-
rol vermelho, entre outras infrações; a empresa 
está autorizada a descontar do salário dele, o 
valor da multa que ele causou para a mesma.

Que tipo de segurança jurídica a CCT firmada 
pelo SETCESP traz para as transportadoras?

A Convenção Coletiva tem o papel de trazer a paz 
social. Porque é natural do ambiente, onde há 
empregados e empregadores, desde a Revolução 
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Industrial, talvez até antes, quem sabe a contar 
do Estado democrático de direito, que os inte-
resses entre eles sejam conflitantes. Assim, a 
Convenção Coletiva traz uma tranquilidade, além 
disso a certeza por parte dos trabalhadores de 
que os direitos serão respeitados, e às empresas 
a segurança de que cumprindo com que está es-
tabelecido ali, não haverá greve, pelo menos do 
ponto de vista legal. Vale destacar que, para uma 
greve ser legal ela tem que ter uma justificativa 
de que a empresa não está cumprindo com que 
está na CCT ou na CLT. Por isso, eu afirmo que 
esse instrumento é para garantir a paz social. 

Também, quando o empreendedor vai abrir um 
negócio ele precisa saber qual o salário deve pa-
gar, se é obrigado a pagar o vale-refeição ou não, 
e tudo isso está disposto na CCT e ajuda a orga-
nizar o empreendimento prevendo o custo que 
terá. Sendo este um bom empresário, evidente-
mente, ele trabalhará com prevenção, cumprin-
do o que está na Convenção Coletiva podendo 
gerenciar o negócio de forma sadia, tendo a cer-
teza de que está mitigando e diminuindo o risco 
de greve, paralisações, de passivos na Justiça 
do Trabalho e multas do Ministério Público 
do Trabalho. 

Em sua opinião, quais são os fatores que mais 
dificultam o consenso para se estabelecer uma 
nova CCT?

Sem dúvida, os interesses antagônicos e tam-
bém quando as ideologias políticas acabam 
adentrando as negociações. Até certo ponto, 
ter interesses antagônicos é natural. É fato que 
o colaborador deseja ganhar o salário melhor 
possível, mas às vezes ele desconhece a capa-
cidade de caixa da empresa. Todo o processo 
de negociação vai se delineando quando você 
vai demonstrando, que aquelas bandeiras são 
possíveis ou não. Dessa forma, vamos apresen-
tando as condições que as empresas têm capa-
cidade de cumprir. Sempre falo na negociação, 
que é necessário analisar, não o faturamento 
da empresa e sim, o lucro, e o lucro às vezes é 
pequeno. A gente reconhece que tem empresas 
no setor que estão trabalhando no vermelho ou 

com o faturamento baixo. Então o grande de-
safio é diminuir o antagonismo e criar um rela-
cionamento de confiança, quando isso ocorre, o 
acordo começa a acontecer.

Também atrapalha muito quando algum sindi-
cato politiza a negociação e quando, na realida-
de, ele não está preocupado em trazer melho-
rias para o trabalhador, e sim, em criar conflito 
de classe. Neste caso ele quer apenas acirrar os 
ânimos e é preciso contornar esse desafio. Es-
ses são aspectos duros para o negociador, po-
rém resolvíveis.

Qual a mensagem gostaria de deixar para as 
empresas do TRC?

A mensagem principal é que confie no trabalho 
do SETCESP, a entidade sempre preservou o bom 
relacionamento com os sindicatos profissionais, 
buscando celebrar uma Convenção Coletiva que 
respeite o direito dos trabalhadores, e ao mes-
mo tempo, ajude as empresas a fazer uma boa 
gestão dos seus Recursos Humanos. 
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A família Constellation celebra quinze anos de 
sucesso como símbolo de tradição e confiança, 
despontando com seu caminhão mais potente: o 
extrapesado Constellation 33.460 6x4. A robustez 
da nova geração do motor MAN D26 de 13 litros, 
agora produzido no Brasil, e a cabine que faz his-
tória entre as favoritas no mercado unem-se neste 
modelo que atende primariamente às demandas 
do segmento off-road (em tradução: fora das es-
tradas) e também às aplicações on highway (em 
tradução: na estrada), em uso misto.

Com o maior espaço interno da categoria, a cabi-
ne da família Constellation já é reconhecida pelo 
conforto a bordo pelos clientes Brasil afora. E no 
novo extrapesado VW Constellation 33.460 6x4 ela 
ficou ainda melhor: posição de dirigir, empunha-
dura do volante, novos bancos para motorista e 
passageiro, painel de instrumentos, porta-objetos, 

PARA TODO DESAFIO: CONSTELLATION  
33.460 É O MAIS POTENTE DA VW

nova cama e espaço suficiente para transitar são 
destaques.

Com PBTC (Peso Bruto Total Combinado) e CMT 
(Capacidade Máxima de Tração) de 74 e 125 to-
neladas, respectivamente, o modelo foi testado 
e aprovado em condições reais por mais de dois 
anos e traz a melhor solução para uma aplicação 
tipicamente brasileira, sob medida para o agrone-
gócio. Com vocação versátil, o novo Constellation 
traz uma série de funcionalidades para o motorista 
superar as condições mais adversas de rodagem. 
Ideal para operações com elevada carga em es-
tradas de asfalto e terra, tem propulsor com 460 
cavalos de potência e 2.300 Nm de torque, com 
a nova transmissão automatizada V-Tronic com 
caixa Traxon de 12 e 16 velocidades.

O projeto do novo Constellation conta com materiais 
de alta tecnologia que agregam sustentabilidade  

 Novo 
Constellation  
33.460
Robustez e durabilidade  
para encarar qualquer terreno

Caminhões
Ônibus

Conheça nossa 
condição especialNo trânsito, sua responsabilidade salva vidas

Volkswagen Caminhões e ÔnibusVolkswagen Caminhões e Ônibus @vwcaminhoes

Nova caixa de transmissão  
automatizada

Novo Motor MAN D26  
de alta performance

Imagens meramente ilustrativas.
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e contribuem para a redução do peso do veículo 
e também para a segurança. A estrutura da cabi-
ne é um dos destaques: o habitáculo conta com o 
reforço dos aços de alta resistência, que a tornam 
mais segura e resistente, atendendo aos mais seve-
ros requisitos de segurança europeus (norma ECE 
R29/2).

CONFORTO A BORDO E ROBUSTEZ A TODA PROVA

Ao chegar ao cockpit o motorista já vive uma ex-
periência para lá de positiva: o banco do condutor 
prima pela ergonomia, traz apoio para o braço de 
série, apoio para cabeça integrado, ajustes preci-
sos e cinto de segurança integrado ao próprio ban-
co, condição fundamental para evitar solavancos 
durante percurso em terrenos irregulares ou muito 
acidentados, de modo que a condução seja a mais 
confortável possível. A suspensão nos bancos, o 
formato do assento e encosto colaboram para um 
percurso com menos desgaste a bordo.

Como o caminhão é muitas vezes a segunda casa 
do motorista, o momento de repouso a bordo tam-
bém recebeu atenção: a nova cama em posição 
mais elevada e porta-objetos próximos e de fácil 
acesso para otimizar o espaço, além do guarda-
-volumes sob a cama com aumento de 10% 
na capacidade de armazenamento.

Por fora, robustez a toda pro-
va para encarar os terre-
nos mais acidentados. 
O novo modelo tem um 
maior ângulo de ataque 
e o para-choque agora 
é metálico, o que evita 
a deformação e que-
bras, preservando o de-
sign singular dos modelos 
Constellation. Os faróis 
também contam com 
proteções extras, atra-
vés das grades metálicas 
frontais incorporada ao 
modelo sem detrimento 
da beleza do design.

CONSTELLATION 33.460 É FRUTO DE 40 ANOS DE 
PARCERIA COM O TRANSPORTADOR BRASILEIRO

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e 
MAN, a VW Caminhões e Ônibus completa 40 anos 
em 2021 como uma das maiores montadoras de 
veículos comerciais da América Latina. Desde 
1981, quando iniciou suas operações, chegar ao 
topo do mercado, respeitando e satisfazendo as 
necessidades dos clientes, sempre foi o foco da 
montadora. E é exatamente isso que oferece a 
seus clientes: produtos sob medida e um excelen-
te serviço de pós-vendas. A empresa também é 
referência em inovações tecnológicas com as que 
estão empregadas no Constellation 33.460. 

*Este conteúdo foi produzido pela 
VW Caminhões e Ônibus, empresa 

mantenedora do SETCESP
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Operador de Empilhadeira
MAI/2021 R$ 2.035,79
OUT/2021 R$ 2.086,01

Arrumador
MAI/2021 R$ 1.714,56
OUT/2021 R$ 1.756,85

Auxiliar de 
Departamento Pessoal
MAI/2021 R$ 1.490,33
OUT/2021 R$ 1.527,09

Motorista Operador  
de Guindaste

MAI/2021 R$ 2.035,79
OUT/2021 R$ 2.086,01

Motorista de Carreta
MAI/2021 R$ 2.234,79
OUT/2021 R$ 2.289,91

Auxiliar de Expedição
MAI/2021 R$ 1.386,36
OUT/2021 R$ 1.420,55

Auxiliar de 
Almoxarifado

MAI/2021 R$ 1.287,92
OUT/2021 R$ 1.319,37

Recepcionista
MAI/2021 R$ 1.287,92
OUT/2021 R$ 1.319,37Motorista

MAI/2021 R$ 2.035,79
OUT/2021 R$ 2.086,01

Auxiliar de Escritório e  
Auxiliar Administrativo
MAI/2021 R$ 1.287,92
OUT/2021 R$ 1.319,37

Auxiliar de Limpeza
MAI/2021 R$ 1.065,60
OUT/2021 R$ 1.091,89

Motorista Operador  
de Guindauto

MAI/2021 R$ 2.035,79
OUT/2021 R$ 2.086,01

Office-Boy
MAI/2021 R$ 1.122,95
OUT/2021 R$ 1.150,65

Motorista de Guincho
MAI/2021 R$ 2.035,79
OUT/2021 R$ 2.086,01

Ajudante
MAI/2021 R$ 1.451,35
OUT/2021 R$ 1.487,15

Motorista de “Bi-Trem” e demais 
composições com 7 (sete) ou mais eixos

MAI/2021 R$ 2.569,98
OUT/2021 R$ 2.633,37

Conferente
MAI/2021 R$ 1.807,67
OUT/2021 R$ 1.852,26

Confira os pisos 
salariais e as tabelas de 
proporcionalidade da PLR

CARGOS E SALÁRIOS 2021/22

× 12 (meses)

= Prêmio Anual

5% sobre o salário base do empregado 
- Limitado ao piso do Conferente  

(Cargos Administrativos) 
- Limitado ao piso do Motorista de Carreta  

(Cargos Operacionais)

DIÁRIAS 2021

A PARTIR DE MAIO

Almoço R$ 22,93

Jantar R$ 22,93

Pernoite R$ 33,89

Piso_salarial_2021.indd   1Piso_salarial_2021.indd   1 23/06/2021   15:22:1523/06/2021   15:22:15
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Chegar a um consenso nem sempre é fácil. É preci-
so que ambos os lados façam concessões até que 
se encontre um ponto de equilíbrio. Foram várias ro-
dadas de negociações entre o SETCESP e os 11 sin-
dicatos da sua base territorial para uma conclusão, 
que resultou no fechamento da CCT 2021/2022.

“As negociações deste ano foram as mais desafia-
doras de todos os tempos, pois ainda passamos 
por uma instabilidade econômica muito grande, só 
que não poderíamos deixar de valorizar os nossos 
colaboradores”, comentou o presidente do Con-
selho Superior e de Administração do SETCESP, 
Tayguara Helou. 

Ana Jarrouge, presidente executiva da entidade, 
contou que já imaginava as dificuldades que teriam 
pela frente. “Em 2020, devido a pandemia, não houve 
reajuste por conta da situação crítica pela qual es-
távamos atravessando. Ocorre que, ninguém cogi-
tava que entraríamos em 2021 na mesma situação, 
e que uma terceira onda chegasse com tamanha 
força, trazendo reflexos na economia, prejuízos 
acumulados para as empresas e colaboradores”.

Deste mesmo modo, o assessor jurídico da enti-
dade e um dos negociadores, Narciso Figueirôa 
Jr, também comentou que o cenário atual dei-
xou o entendimento mais difícil. “Foi complicado 

Após algumas rodadas de negociações, o SETCESP e os Sindicatos 
profissionais pertencentes a sua base territorial firmaram as novas 

definições sobre a Convenção Coletiva de Trabalho –  
CCT 2021/2022. Veja o que muda com as recentes determinações

O POSSÍVEL DIANTE  
DO CENÁRIO

MATÉRIA DE CAPA
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atender à reivindicação de reajuste salarial, consi-
derando as necessidades dos colaboradores e as 
possibilidades das empresas, tendo em vista que 
no ano de 2020 as negociações coletivas foram 
concluídas sem a possibilidade de atendimento 
desta reivindicação em função da crise decorrente 
da pandemia”, explicou ele.

“Deste modo, iniciamos as negociações cientes de 
que tínhamos o compromisso de reajustar algo, 

mas ao mesmo tempo, garantir sustentabilida-
de financeira às empresas, até porque teremos 
a reoneração da folha de pagamento em 2022”, 
destacou Jarrouge, concluindo que, no seu ponto 
de vista, o acordo feito agora foi bom. “Fizemos o 
possível na situação atual. Destaco o fato do par-
celamento em 2 vezes do reajuste, pois certamen-
te, é um diferencial e ajudará as empresas neste 
difícil momento econômico”. 

Tabela de Proporcionalidade 2021 - 2022
Mês de admissão do 

empregado
Índice referente ao 

Reajuste Salarial de 5,00%
Maio/2020 5,000%

Junho/2020 4,574%
Julho/2020 4,150%

Agosto/2020 3,727%
Setembro/2020 3,306%
Outubro/2020 2,887%

Novembro/2020 2,470%
Dezembro/2020 2,054%

Janeiro/2021 1,640%
Fevereiro/2021 1,227%

Março/2021 0,816%
Abril/2021 0,407%

P.L.R. – Mês da admissão
Mês de admissão do 

empregado
Valor referente P.L.R. de 

R$850,00
Maio/2020 R$850,00

Junho/2020 R$779,17
Julho/2020 R$708,33

Agosto/2020 R$637,50
Setembro/2020 R$566,67
Outubro/2020 R$495,83

Novembro/2020 R$425,00
Dezembro/2020 R$354,17

Janeiro/2021 R$283,33
Fevereiro/2021 R$212,50

Março/2021 R$141,67
Abril/2021 R$70,83

Tabela de Proporcionalidade 2021 - 2022
Mês de demissão do 

empregado
Índice referente ao 

Reajuste Salarial de 2,59%
Maio/2020 2,590%

Junho/2020 2,372%
Julho/2020 2,154%

Agosto/2020 1,936%
Setembro/2020 1,719%
Outubro/2020 1,503%

Novembro/2020 1,287%
Dezembro/2020 1,071%

Janeiro/2021 0,856%
Fevereiro/2021 0,641%

Março/2021 0,427%
Abril/2021 0,213%

P.L.R. – Mês da demissão
Mês de demissão do 

empregado
Valor referente P.L.R. de 

R$850,00
Maio/2020 R$70,83

Junho/2020 R$141,67
Julho/2020 R$212,50

Agosto/2020 R$283,33
Setembro/2020 R$354,17
Outubro/2020 R$425,00

Novembro/2020 R$495,83
Dezembro/2020 R$566,67

Janeiro/2021 R$637,50
Fevereiro/2021 R$708,33

Março/2021 R$779,17
Abril/2021 R$850,00

Participação nos Lucros e Resultados

Reajuste Salarial

(*) A ser pago da seguinte forma: 5% em maio/2021 e 2,59% em outubro/2021
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Reajuste Salarial
A nova Convenção Coletiva do Trabalho, com vi-
gência até abril/2022, definiu um reajuste de 7,59% 
para as categorias profissionais do transporte 
rodoviário de cargas, a partir do mês de maio de 
2021. O reajuste deve ser pago em duas parcelas, 
da seguinte forma: 5% calculado sobre o salário de 
abril/2021, pago no mês de maio/2021, e 2,59% 
pago a partir de outubro/2021, porém também 
calculado sobre o salário de abril/2021. 
O índice utilizado para a base de cálculo desse re-
ajuste é o INPC (Índice Nacional de Preço ao Con-
sumidor). E o repasse deve ser realizado de modo 
proporcional aos colaboradores que têm menos 
de um ano na empresa. 
Provisão das diárias
Assim também, os valores das diárias tiveram um 
reajuste de 10,2% em relação ao que havia sido de-
finido em 2019, ou seja, a provisão para o almoço 
ou jantar passou a ser R$22,93 e a pernoite pas-
sou para R$33,89, tanto para os cargos adminis-
trativos, quanto para os operacionais.
Auxílio excepcional
O benefício filho excepcional também foi reajusta-
do em 10,2%. Assim, os colaboradores que com-
provarem ter filhos excepcionais receberão o auxí-
lio mensal correspondente a R$234,60.
Participação nos Lucros e Resultados
Quanto ao valor da PLR* (Participação nos Lucros 
e Resultados) foi reajustado para R$850,00. Pago 
em duas vezes, sendo a primeira parcela no valor 
de R$425,00 no mês de outubro de 2021 e a segun-
da, com o mesmo valor, no mês de abril de 2022. 
Entretanto, vale destacar que as faltas não justifi-
cadas permitirão o abatimento de 10% da PLR* por 
falta no semestre. Isso tem por objetivo incentivar, 
ainda mais, a assiduidade e comprometimento 
dos colaboradores. 
Prêmio Anual
Já o Prêmio Anual*, que é uma bonificação recebi-
da todo ano pelos colaboradores, após o mesmo 
completar dois anos efetivos na empresa, confor-
me o registro na Carteira de Trabalho, permanece 
sob as mesmas condições. O valor dessa premia-
ção é calculado em 5% sobre o salário nominal, 
multiplicado por 12, e pago de uma única vez, 
no mês seguinte ao qual o colaborador completa 

aniversário de contratação. Desde a criação do 
Prêmio Anual, está extinto o PTS (Prêmio por Tem-
po de Serviço). Entretanto, os colaboradores que 
já recebiam o PTS (Prêmio por Tempo de Serviço), 
até 30 de abril de 2019, continuarão com o direito 
de receber este benefício até a rescisão contratual.
Horas extras / Prorrogação
As regras para a prorrogação da jornada do mo-
torista e do ajudante (quando este último estiver 
em viagem acompanhando o motorista) em até 
4h extras diárias*, permanecem na nova CCT.
Banco de horas
Para aderir ao banco de horas* as empresas po-
derão fazer acordo diretamente com o funcionário 
para compensar com folga, em até 6 meses, quan-
do haver comum acordo.
Apesar das condições gerais serem as mesmas, a 
convenção coletiva de cada sindicato profissional 
pode ter cláusulas específicas. Por isso, é impor-
tante que as empresas fiquem atentas e analisem 
detalhadamente o texto da convenção que abran-
ge sua cidade.
Os sindicatos da base territorial do SETCESP são: 
SINDILOG de São Paulo e de Itapecerica da Serra; 
SINDICARGAS de São Paulo e de Itapecerica da 
Serra; SIMTRATECOR da região de Osasco; SIN-
DIPESADO de Itapecerica da Serra e de São Paulo; 
SINTRACARGAS de Jundiaí e Região; SINDICAR-
GA de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e 
Poá; SINDRODOV de Mogi das Cruzes e Suzano; 
SINDICARGAS de Guarulhos; SINDIESCRIT de 
Mogi das Cruzes e Região; o SINDMAR de Atibaia 
e Região, e o SINETROSV  de Osasco e Região. 

Em caso de dúvidas sobre a aplicação 
das condições previstas nas Convenções 
Coletivas, entre em contato com o setor 
jurídico do SETCESP, em horário comercial:

  +55 (11) 2632-1005 ou (11) 2632-1038
  juridico@setcesp.org.br

Para ter acesso as Convenções 
Coletivas, na íntegra, aponte seu 
celular para o QR Code ao lado. 

*Com exceção ao Sindicargas de Guarulhos que possui cláusulas específicas.
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A entrega de uma mercadoria faz parte da jornada 
de compra do cliente. O objetivo das transportado-
ras que atendem o e-commerce é fazer com que a 
chegada do produto ao consumidor seja uma boa 
experiência para o usuário, que cada vez se rende 
mais as facilidades do comércio eletrônico.
Uma pesquisa realizada pela consultoria Ebit/Niel-
sen destacou que em 2020, as compras on-line 
bateram um recorde histórico no Brasil: 87 bilhões 
de reais, um crescimento de 41%.
E para atender esse setor, muitos empresários e 
executivos do transporte rodoviário de cargas es-
tão de olho nas melhores práticas do mercado. 
Inclusive, estudando a possibilidade de implemen-
tação de algumas operações logísticas, já usadas 
no exterior, como as entregas com uso de lockers 
e door to door (entrega porta a porta).
Nesse sentido, o SETCESP criou uma nova Dire-
toria de Especialidade, a de ‘E-commerce’, que re-
úne os transportadores deste segmento, para dis-
cutir questões tributárias, de desburocratização e 

securitárias. A reunião de lançamento foi online no 
dia 19 de abril.

“Esta é uma especialidade voltada para a logísti-
ca e transporte que contribuirá em vários senti-
dos, tanto operacionais quanto regulatórios, para 
quem trabalha com o e-commerce”, explicou 
Tayguara Helou, presidente do Conselho Superior 
e de Administração do SETCESP.

À frente da nova especialidade está Guilherme 
Juliani, que é CEO da empresa Flash Courier. “A 
enorme quantidade de encargos que temos neste 
mercado, acaba limitando o surgimento de novos 
players”, contou ele, chamando a atenção para 
a grande parcela de empresas que tem vontade, 
mas não consegue operar neste nicho, por conta 
das altas taxas e da burocracia.

Juliani sinalizou que um dos assuntos que estará 
no tema central da especialidade é a retirada do 
valor do Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal 
Eletrônica) na etiqueta do produto. 

SETCESP cria nova diretoria para atender as necessidades  
de um dos setores que mais cresce no país: o Comércio Eletrônico

NO RASTRO DO E-COMMERCE

E-COMMERCE

DIRETORIA DE ESPECIALIDADE
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Na primeira reunião oficial da diretoria, em 29 de abril, 
o ponto de destaque foi justamente esse. “O ideal é 
não expor o valor do produto que está sendo trans-
portado, porque é algo que chama atenção e deixa 
nossos entregadores mais vulneráveis. Se o que im-
porta é a chave de acesso, para fiscalização, o nome 
e preço do item na descrição é completamente des-
necessário”, afirmou Juliani introduzindo o tema.
O valor do produto na parte externa da embala-
gem, além de trazer um possível desconforto aos 
clientes, também contribui para o aumento de rou-
bo ou furtos na visão dos empresários do TRC, no 
entanto, atualmente é uma exigência fiscal que 
precisa ser cumprida.
Um dos participantes, Fernando Cardoso, diretor 
da Tecnolog Express, lembrou que a mudança nas 
etiquetas do Danfe é algo bastante complexo. “A 
SEFAZ (Secretaria da Fazenda) de cada estado 
tem o seu próprio sistema, e alguns são bastante 
defasados, qualquer atualização neste processo é 
sempre uma dificuldade”.
Reforçando o debate, Ariel Herszenhorn, vice-pre-
sidente de Vendas na Loggi, que foi indicado como 
vice diretor da especialidade, comentou sobre as 
barreiras fiscais, que imperam e fazem com que a 
operação de entrega de produtos seja mais buro-
crática e menos funcional. “Não é incomum encon-
trar um sistema da SEFAZ fora do ar. Queremos um 

processo legítimo, que seja aceito pelos estados e 
pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazen-
dária) para facilitar a circulação de mercadorias”.
“Vamos levar essa questão adiante, talvez propor um 
projeto de Lei que viabilize a mudança. Sem dúvida 
há prejuízo para o e-commerce quando sinistros fi-
cam mais suscetíveis, e o custo acaba sendo repas-
sado ao consumidor final. Toda troca de experiência 
aqui será muito valiosa. Nossas discussões serão 
bem ricas e vamos entrar nos temas específicos do 
transporte de e-commerce”, garantiu Juliani. 

Participe das reuniões 
da especialidade de 

E-commerce no SETCESP, 
com o diretor  

Guilherme Juliani.

Fique atento ao calendário 
de reuniões de Diretorias  
de Especialidades.  
Acesse pelo QR Code
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Encontro virtual do lançamento da Diretoria de Especialidade de E-commerce
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Imagine as operações de transporte mais fluídas. 
Com todos os documentos compilados, em uma 
única etiqueta impressa, sem a necessidade de 
emissão e armazenamento de diversos papéis. 
Tudo feito de forma segura, sem deixar de constar 
informações importantes referentes ao produto.

Seria um cenário ideal, para a logística, transpor-
tadores, embarcadores, varejistas, consumidores 
e até para o governo fiscalizar. A ideia é tão boa, 
que a gente até se pergunta, o que falta para que 
isso seja feito?

Simulações realizadas pela FecomercioSP, mos-
tram que a burocracia envolvendo as obrigações 
acessórias para entrega de uma mercadoria po-
dem consumir, em média, 9% do faturamento 
das empresas. A digitalização de processos, sem 
dúvida, é a resposta mais eficaz para reduzir esses 
impactos.

Em uma live da Federação, realizada em 14 de abril, 
Vitor Magnani, coordenador-executivo do Con-
selho de Comércio Eletrônico da FecomercioSP, 
destacou que apenas cerca de 5% dos varejistas 
do país vendem on-line, e que com a pandemia a 
expectativa é que esse número dobre, entretanto, 
ainda é uma parcela bastante pequena. 

“Temos 32 milhões de brasileiros conectados, que 
são potenciais clientes e podem gerar receita para 
o comércio, então existe uma capacidade grande 
de crescimento. O que dificulta o aumento das 
vendas no comércio eletrônico é justamente a bu-
rocracia”, apontou.

Uma única mercadoria comprada on-line pode ge-
rar até 16 documentos impressos, para chegar ao 
seu destino final. É um número expressivo, levando 
em conta uma única transação de e-commerce. 

SEM PAPEL E COM EFICIÊNCIA

TECNOLOGIA
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Fiscais

Projeto Logística Sem Papel, sugere a dispensa da impressão dos 
documentos fiscais auxiliares e substituição por novas tecnologias
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1. Nota Fiscal eletrônica (NF-e);
2. Documento Auxiliar da Nota Fiscal 

Eletrônica (Danfe);
3. Conhecimento de Transporte 

eletrônico (CT-e);
4. Documento Auxiliar do 

Conhecimento de Transporte 
Eletrônico (Dacte);

5. Manifesto Eletrônico de 
Documentos Fiscais (MDF-e);

6. Documento Auxiliar do Manifesto 
Eletrônico de Documentos Fiscais 
(Damdfe);

Veja a lista a seguir de quais seriam estes documentos:
7. Programação de coleta;

8. Romaneio de coleta;

9. Etiqueta AWB;

10. Ordem de coleta;

11. Etiqueta do embarcador;

12. Etiqueta do transportador;

13. Etiquetas de controle interno;

14. Protocolo de entrega;

15. Romaneio de embarque na 
expedição; e

16. Roteiro Last-mile (última milha). 

TECNOLOGIA
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Isso ocorre, segundo Magnani, porque diversos es-
tados impõe algumas obrigações para que a carga 
possa transitar de uma federação a outra. Tais exi-
gências servem para a fiscalização do poder público.
Para o transportador, todo esse excesso de buro-
cracia aumenta o tempo investido na separação e 
no manuseio de documentos, além do espaço para 
o arquivamento de comprovantes físicos de entrega. 
“Adicione a isso, as questões regionais de rodízio, as 
alíquotas distintas de ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços) e os procedimentos dife-
rentes na fiscalização. São situações que enfrentamos, 
rotineiramente, e complicam a operação”, afirmou Gui-
lherme Juliani, diretor da especialidade de E-commer-
ce do SETCESP, durante sua participação na live. 
Diante deste panorama, os setores de representa-
ção do comércio eletrônico e da logística e transpor-
te de cargas, se reuniram em torno das propostas de 
mudanças encaminhadas aos órgãos reguladores.
Surgiu assim, o projeto Logística Sem Papel, ela-
borado pelo Conselho de Comércio Eletrônico da 
FecomercioSP, em iniciativa da própria Federação, 
do SETCESP e de outras entidades representati-
vas: a Associação Brasileira de Comércio Eletrôni-
co (Abcomm), a Associação Brasileira de Logística 
(Abralog), a Associação Brasileira Online to Offline 
(ABO2O) e a Associação Nacional do Transporte de 
Cargas e Logística (NTC&Logística).
O atendimento a essas questões, resulta em redu-
ção de custos, mais segurança e menos burocracia 

aos contribuintes, além de tornar mais rápido o pro-
cesso logístico, simplificando e integrando toda a 
cadeia. Ganha o varejo, o transporte e o consumidor.
“No ano passado, o e-commerce brasileiro teve o 6º 
maior crescimento no mundo. Com esse aumento 
é importante pensar em novas políticas públicas, 
porque a transformação no comportamento de 
compra do consumidor é real. Para destacar alguns 
impactos positivos, se a gente de fato digitalizar, ao 
menos, parte dos documentos fiscais, os governos 
irão arrecadar mais, porque a informação será just 
in time (na hora), e o consumidor será beneficiado 
pela diminuição do custo do frete e do tempo de en-
trega, e mais, o ganho ambiental com menos docu-
mentos impressos”, destacou Magnani. 
Por sua vez, Juliani reforçou a importância de tra-
zer para a discussão o poder público. “Temos que 
estar mais próximos do governo, e promover ini-
ciativas, que podem melhorar o nosso trabalho, 
o ambiente de negócios e o nosso país. Hoje, as 
mudanças que necessitamos só serão possíveis 
usando a tecnologia”.
Já foram realizadas diversas reuniões em instâncias 
técnicas e políticas para apresentar o Logística Sem 
Papel. Desde de 2019, ele tem sido discutido com o 
Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária). 
Em evento mais recente, foi enviado em novembro 
de 2020, um ofício ao Encat (Encontro Nacional dos 
Coordenadores e Administradores Tributários Esta-
duais) com considerações sobre o Danfe Etiqueta.

O Logística Sem Papel propõe 3 pontos de mudanças:

1. Substituição da impressão do Dacte (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), 
do Damdfe (Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) e do Danfe (Docu-
mento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) pela disponibilização das informações em formato digital. A 
proposta é de que o acesso às informações seja realizado por meio de smartphones, tablets ou outro 
dispositivo, que permita a assinatura do destinatário e que também sirva como comprovante de entre-
ga ou de prestação dos serviços.  

2. Dispensar a informação do valor total da operação no Danfe Simplificado e no Danfe Etiqueta, possibilitando o 
acesso às informações de valor da mercadoria transportada por leitor de QR Code ou algo do gênero (acesso 
via smartphones ou tablets).

3. Retirada de informações sensíveis na nota fis-
cal de qualquer local exposto no pacote ou na 
mercadoria. 

Acesse o QR Code e conheça 
todos os detalhes do 
Logística Sem Papel
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De tudo que se possa ter dentro de uma empresa, o 
recurso mais importante sem dúvida são as pesso-
as, afirmou Tayguara Helou, presidente do Conselho 
Superior e de Administração do SETCESP, durante a 
apresentação do webinar ‘Mapa do Emprego’. 

“Não adianta ter a melhor frota, uma excelente in-
fraestrutura, ótimos equipamentos, se não houver 
gente motivada para trabalhar”, disse ele.

O webinar que teve como foco principal as estraté-
gias para a contratação e retenção de talentos, foi 
ao ar no dia 26 de maio, pela plataforma EaD da en-
tidade. Além de Helou, contou com a participação 
de outros cinco convidados especiais: a presiden-
te executiva do SETCESP, Ana Jarrouge, o diretor 
executivo do IPTC (Instituto Paulista do Transporte 

de Carga), Fernando Zingler, a vice-diretora da es-
pecialidade de RH no SETCESP, Ellen Santiago, a 
gerente de RH da Transpanorama, Roseli Baroni e 
Wagner Brunini, Conselheiro da ABRH (Associação 
Brasileira de Recursos Humanos) e docente da FIA 
(Fundação Instituto de Administração).

Em sua introdução, Jarrouge destacou os novos 
desafios que a área de Gestão de Pessoas vem 
enfrentando com a pandemia. “Independente-
mente se sua empresa está contratando ou subs-
tituindo colaboradores, em nenhum momento a 
estratégia de retenção da força de trabalho foi tão 
fundamental quanto agora”, disse ela aproveitan-
do para mencionar os resultados da pesquisa da 
Talent Trends Report de 2021, que apontou que 
65% dos líderes e diretores de capital humano, em 

EVENTOS

SETCESP e IPTC apresentam relatório sobre os Cargos e Salários  
com detalhes sobre a remuneração e o perfil das 200  

principais ocupações no setor

UM RAIO X DAS  
CONTRATAÇÕES NO TRC
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entrevista, reconhecem que o papel do RH mudou 
drasticamente com a crise de Covid-19.

Também apresentando dados, desta vez mais 
específicos do TRC, o diretor executivo do IPTC 
mostrou o levantamento feito pelo instituto sobre 
o perfil das contratações e da retenção de talentos 
no transporte rodoviário de cargas. 

“Essa análise é uma espécie de termômetro para 
medir o desempenho do setor de forma geral, e 
para subsidiar com informações o RH das empre-
sas na hora de elaborarem suas políticas de con-
tratações”, esclareceu Zingler.

O que revelou a pesquisa

Segundo a amostra, realizada a partir de dados do 
Ministério do Trabalho e do CAGED (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados) no ano de 2020, 
considerando os 50 municípios da base territorial 
do SETCESP, cerca de 54 mil postos de serviços fo-
ram fechados, enquanto que aproximadamente 63 
mil foram abertos, acumulando um saldo positivo 
de mais de 8 mil contratações no ano.

As posições que mais demandaram contratações 
no ano passado foram as de caráter operacional. 
Só a contratação de motoristas de caminhão re-
presentou 22% do total de admissões, com 10.849 
posições preenchidas para esta função.

O estudo que vem acompanhado do relatório cha-
mado Cargos e Salários do TRC detalha os valo-
res médios de salários pagos para assistentes ad-
ministrativos, ajudantes, motoristas e outras 200 
ocupações, em seis principais áreas de atuação 
dentro das empresas de transporte: operacional, 
administrativa, comercial, de tecnologia, manuten-
ção, segurança e de serviços gerais. 

“Às vezes a gente não consegue conversar sobre 
este assunto com outras empresas. Então um ma-
terial consolidado nesse sentido é excelente. Hoje 
o salário não é o fator mais importante para o co-
laborador ingressar em uma companhia, ele consi-
dera principalmente o próprio bem-estar”, revelou 
Santiago, que também é a coordenadora de Saúde 
e Segurança do Trabalho na RTE Rodonaves. 

Zingler esclareceu que o material já havia sido 
bastante requisitado pelas empresas: “como po-
dem perceber é um conteúdo essencial para que 
elas tenham uma noção do que está sendo prati-
cado no mercado, ajudando com que as estratégia 
de contratação se tornem ainda mais assertivas, e 
assim diminua o turnover”, esclareceu.

O turnover – que é a rotatividade de pessoas, teve 
uma média 3,72% nas transportadoras da base do 
SETCESP, tendo um pico registrado nos meses de 
outubro e novembro, que chegou a quase 5%.  
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Para Zingler, essa dinâmica se justifica por conta 
do aumento da demanda no transporte de carga, 
durante o período de final do ano, em que surgem 
muitas vagas, momento em que os profissionais 
aproveitam para trocar de empresas.

Estratégias para retenção de talentos

Programas de capacitação, benefícios, premiações 
e outros tipos de reconhecimento podem incenti-
var o profissional na empresa e se traduzem como 
boas estratégias de retenção de talentos, garantem 
os especialistas. Durante sua apresentação, Baroni, 
contou em detalhes as ações que a Transpanorama 
vem desenvolvendo, entre elas o Programa ‘Podium’ 
e o ‘Rei ou Rainha da Boleia’, que concedem bonifi-
cações aos motoristas profissionais. 

“Enquanto RH, a gente sempre se pergunta se o 
salário está de acordo. Mas garantir um ambiente 
estruturado e saudável, é o que na realidade pode 
fazer a diferença para que o colaborador permane-
ça na empresa”, expõe a gerente de RH.

Neste sentido, Brunini, que também é especialista 
em Recursos Humanos, docente e consultor, falou 
que o processo de retenção do profissional come-
ça na seleção do novo colaborador. “Atualmente, 
os candidatos são mais exigentes, e por sua vez, 
as empresas estão preocupadas em ter uma boa 
imagem como empregadoras. Buscar os melhores 

também e ser a melhor, para atrair os bons profis-
sionais nas vagas em aberto”.

Ele lembrou que para uma gestão de pessoas efi-
ciente é necessário estratégias que precisam ser 
planejadas. E planejar significa ter ferramentas e 
estudos para análise. 

“O relatório de Cargos e Salários no TRC apre-
senta indicadores para que os responsáveis pelas 
contratações nas empresas possam se basear e 
implementar ações positivas. Hoje, os bons pro-
fissionais escolhem as empresas em que querem 
trabalhar. Por isso, os gestores devem valorizar 
seus colaboradores, investir no desenvolvimento 
deles e recompensá-los pelos seus esforços”, re-
forçou Brunini.

Para as empresas associadas ao SETCESP, o ma-
terial completo de Cargos e Salários no TRC é gra-
tuito e está disponível no portal. Entre no site do 
SETCESP com seu login e senha, e fique por dentro 
da remuneração média realizada pelas empresas 
do setor para diversas ocupações. 

Caso sua empresa ainda não seja 
associada, mas deseja ter acesso 
ao material, acesse o QR e saiba 
como obtê-lo. 

EVENTOS
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A nossa Confederação Nacional do Transporte – 
CNT conta, em sua estrutura, com seis Seções, 
que representam os diferentes modais de trans-
porte, incluindo uma de Infraestrutura de Trans-
porte e Logística.
A Seção II – do Transporte Rodoviário de Cargas é 
composta pelos representantes das doze Federa-
ções de Cargas do Brasil, cinco Associações e um 
Sindicato Nacional, além de Diretores eleitos. Ou 
seja, temos nesta Seção a representação nacio-
nal do TRC, com entidades e pessoas que atuam 
no setor há muito tempo, aliando conhecimento, 
competência, dedicação e experiência.
Geralmente, são realizadas quatro reuniões por 
ano, podendo também ser agendadas reuniões 
extraordinárias, conforme a necessidade, por con-
ta de temas e prazos, que precisem ser atendidos.
Um ponto a destacar na estrutura e funcionamen-
to da Seção de Cargas, que vem tendo êxito, foi a 

criação de três subgrupos, compostos por volun-
tários, que podem ser membros da própria Seção 
ou profissionais convidados, os quais se dedicam 
aos assuntos específicos das áreas: Tributária, co-
ordenado pela Dra. Valdete Marinheiro; Regulatória, 
coordenado pela Dra. Ana Jarrouge, e Trabalhista, 
coordenado pelo Dr. Narciso Figueirôa Junior.
Os subgrupos reúnem-se mensalmente, por vide-
oconferência, analisando e debatendo temas que, 
depois, são levados à Presidência da Seção e da 
CNT, além de serem incluídos na pauta das reuni-
ões ordinárias, quando necessário, para os devi-
dos encaminhamentos.
A Seção de Cargas conta, ainda, com importante 
apoio da Frente Parlamentar Mista de Logística e 
Infraestrutura – Frenlogi, cujo papel é o de reali-
zar a mediação entre o Poder Executivo Federal, 
a Câmara dos Deputados e o Senado para viabi-
lizar ações e projetos, que contribuam para o  

OPINIÃO

ATUAÇÃO DA SEÇÃO II DO TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE CARGAS NA CNT

por Eduardo Rebuzzi
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desenvolvimento e a integração dos sistemas de 
transporte do Brasil, sendo seu presidente o sena-
dor Wellington Fagundes e, como representante do 
Setor de Cargas, o deputado Diego Andrade.
São incluídos na pauta da Seção II assuntos pro-
postos pelas entidades e lideranças dos diversos 
estados do País, como temas técnicos específicos 
e projetos de lei, por exemplo, que precisam ser 
acompanhados com a máxima atenção.
Atualmente, a Seção II, contando com o apoio da 
assessoria da CNT e dos profissionais especializa-
dos da NTC&Logística e de outras entidades, tem 
tratado do PL 6093/2019, referente à polêmica pro-
posta de implantação do DTe – Documento Eletrô-
nico de Transporte, o qual causa grande apreensão 
às empresas de transportes. Reuniões técnicas da 
CNT com o MINFRA – Ministério da Infraestrutura 
vêm sendo realizadas e, inclusive, na primeira quin-
zena de maio, o deputado Diego Andrade protoco-
lou PL substitutivo na Câmara, com ajustes impor-
tantes para o setor. O ponto principal é que não se 
pode aceitar a criação de mais um documento, en-
tre tantos já existentes, aumentando a burocracia e 
o custo direto das empresas. A ideia inicial era a de 
se criar um Documento Único de Transporte, mas 
tal PL passa longe deste objetivo.
Temos, também, o PL 3757/2020, referente ao 
Marco Regulatório dos Operadores Logísticos, 
o qual poderá interferir em nossa atividade ge-
rando desequilíbrios e revogando importantes 

conquistas obtidas com a Lei 11.442/2007, mere-
cendo, portanto, um acompanhamento próximo de 
nossa parte, em especial, junto à relatoria na CVT 
– Comissão de Viação e Transportes.
A falta de motoristas profissionais foi incluída na 
pauta da Seção de Cargas, com a apresentação, 
pela Dra. Ana Jarrouge, de pesquisa realizada pelo 
SETCESP, demonstrando os gargalos para a con-
tratação desses profissionais. 
Decidiu-se, então, aprofundar esta análise em 
reunião específica, que foi realizada em 25 de 
março, com consequente encaminhamento à 
DEX – Diretoria Executiva do SEST SENAT para 
que fosse feito um levantamento de propostas 
para mitigarmos os problemas apontados pelas 
lideranças e empresários. 
Esse estudo está em fase de conclusão, e as su-
gestões serão apresentadas na próxima reunião 
da Seção II, quando se espera estabelecer uma 
estratégia de médio e longo prazo, com medidas 
de menor e maior impacto, visando o aumento do 
interesse dos jovens no ingresso nessa atividade 
profissional, com a necessária qualificação.
Temas como a avaliação quanto ao uso de uber 
na distribuição de cargas, a adição de biodiesel no 
diesel, o PL do Marco Regulatório do TRC e a tabe-
la de piso mínimo de frete também estão presen-
tes na pauta da Seção de Cargas.
É importante ter em vista, que a atuação da Seção 
é dinâmica e intensa, voltada aos problemas que 
surgem específica ou pontualmente, quer digam a 
respeito as regiões ou a segmentos de transporte. 
Ou ainda a questões mais abrangentes, como as 
dificuldades que as empresas vêm enfrentando 
por conta da pandemia, o que exige a implantação 
de medidas como a criação de linhas de crédito 
oficiais e a flexibilização dos recolhimentos tribu-
tários, proporcionando condições para a supera-
ção desse momento e a manutenção da estrutura 
imprescindível para a retomada do crescimento da 
economia nacional.
O setor de Transporte Rodoviário de Cargas é es-
sencial, único presente em todos os cantos do 
país, sendo também o meio de ligação entre os 
demais modais. 

Eduardo F. 
Rebuzzi é 
Presidente da 
Seção II do 
Transporte 
Rodoviário 
de Cargas da 
Confederação 
Nacional do 
Transporte – 
CNT.
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Como sabemos, o segmento de transportes envol-
ve diversos bens e serviços inerentes à sua ativi-
dade principal, que podemos chamar de insumos. 
A gestão e controle dos gastos com esses itens 
é extremamente importante, porque possibilita um 
melhor aproveitamento dos recursos, além de im-
pactar diretamente nos resultados dos negócios.
Por isso vamos analisar a variação de preços dos 
insumos determinantes para atividade de trans-
porte rodoviário de cargas, bem como realizar 

comparações do período acumulado de 12 meses 
para carga fracionada e lotação. Veja:

VEÍCULO E IMPLEMENTO
Considerados como custos fixos, o conjunto ‘veí-
culo + carroceria’, gera despesas que não variam 
de acordo com a sua produção, ou seja, existe 
mesmo com o veículo parado. No entanto são in-
dispensáveis para a transferência de mercadorias, 
chegando a representar 15% dos custos mensais. 

Fonte: Insumos NTC&Logística – gráfico elaborado pela autora

13,88%

19,71%

10,10%

10,57%

*Raquel Serini é Economista do IPTC.
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Apurado o período de 12 meses, entre abril/2020 
e março/2021, a variação de preços dos insumos 
na operação de carga fracionada foi de: veículo 
19,77% (MB ATRON 2324) e carroceria baú duralu-
mínio 10,57%. Já para carga lotação o cavalo me-
cânico (SCANIA G400) teve variação de 13,88% e o 
semirreboque 10,10%.

Os preços de ambos os itens apresentaram osci-
lações lineares, com exceção do preço do veículo 
utilizado na operação de carga fracionada, que en-
tre os meses de out/20 e nov/20 despontou, che-
gando a valer R$337.500,00. Após esse período, os 
preços voltaram a cair, mas no início do primeiro 
trimestre de 2021 já apresentaram nova retomada 
de crescimento, e devem permanecer assim nos 
próximos meses. 

Fonte: Insumos NTC&Logística – gráfico elaborado pela autora

PNEU E COMBUSTÍVEL

Estes são custos variáveis da frota, e só existirão 
se a operação estiver em funcionamento. Os veí-
culos com menos de 5 anos de utilização, e média 
de rodagem de 10.000 km/mês, gastam em média 
8% com pneus e 35% com combustíveis. Soma-
dos, estas despesas representam quase a metade 
dos custos de transporte. 
Na operação de carga fracionada o pneu - 275/80R22,5 
apresentou variação acumulada em 12 meses de 
17,94%; e de 20,25% para os pneus - 295/80R22 
utilizados nas operações de carga lotação.
Logo no início deste ano, comparando jan/21 con-
tra fev/2021, o segmento pneumático apresentou 
uma alta de 10,37% na carga fracionada. O desem-
penho na comparação com jan/20 contra fev/20, 
no entanto, foi menor com alta de apenas 1,18%. 

20,25%

17,94%
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No caso do diesel S-10, em particular, registrou-se 
aumento de 2,05% no mês de março/21, quando 
comparado com o mês anterior, sendo comerciali-
zado a R$4,337 por litro. No período de 12 meses, 
a variação acumulada é de 20,81%, resultado di-
tado principalmente pela nova regra de política da 
Petrobrás, a partir de setembro de 2015. 

Incluindo ainda, os constantes reajustes nas refi-
narias ao longo do período. Só de jan/21 a mar/21 
a Petrobras apresentou cinco reajustes na gaso-
lina, que encareceu 41,3% aos distribuidores. Por 
sua vez, o preço médio de venda de diesel nas 

refinarias passou a ser de R$2,71 por litro, repre-
sentando aumento médio de R$0,13 por litro. O 
óleo diesel já foi reajustado quatro vezes em 2021, 
e acumula alta de 34,1%.

No início de maio/21, a estatal informou a redução 
do preço médio do litro do diesel e da gasolina nas 
refinarias, marcando o primeiro reajuste, desde a 
posse (em 19 de abril) do novo presidente da em-
presa, o general Joaquim Silva e Luna. No entanto, 
vamos observar em que momento esse repasse 
chegará ao consumidor e até quando essa redu-
ção permanecerá.

Fonte: Insumos NTC&Logística – gráfico elaborado pela autora

22,25%
20,81%

Posto de Combustível
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Fonte: Insumos NTC&Logística – gráfico elaborado pela autora

SEGURO E MANUTENÇÃO

Ambos têm seu papel importante dentro dos cus-
tos uma vez que envolvem, de certa forma, os gas-
tos com o risco da operação. O seguro do casco 

do veículo de transporte de carga fracionada vem 
apresentando variação de alta ao longo dos me-
ses, acumulando um aumento de 18,90%. Apre-
sentando seu maior crescimento em out/2020, 
onde atingiu a casa dos 10,10%. 

13,34%

18,90%
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Os gastos com manutenção da frota, principal-
mente a preventiva, são essenciais para o dia a dia 
das operações. A partir do final do ano passado, 
tal item apresentou uma tendência de alta que se 
manteve até os dias atuais. Tanto para carga fra-
cionada, quanto para carga lotação, os percentuais 
de variação de preços são similares, acumulando 
em 12 meses, 6,48% e 6,22% respectivamente. 

Definitivamente, é necessário estar a par de todo 
o movimento do mercado em que se está inserido, 
principalmente quando falamos dos custos. Isso 
foi apenas uma amostra dos itens mais relevantes 
de ‘consumo’ dos transportadores. 

Sem contar que a formação do preço de frete é 
bastante complexa e deve levar em consideração, 

além dos fatores de mercado, justamente os gas-
tos operacionais diretamente ligados aos insumos. 
E assim, tornar possível determinar uma tarifa que 
seja suficiente para compensar todos os gastos 
do transportador em seu trabalho e garantir sua 
rentabilidade. Tudo isso cumpre um papel impor-
tante diante da saúde financeira dos negócios. 
Fiquem atentos! 

Fonte: Insumos NTC&Logística – gráfico elaborado pela autora

Associados ao SETCESP 
acompanham na íntegra a evolução 
da inflação do setor e os impactos 
que ela pode gerar. Acesse e o 
painel do TRC e confira

6,22%

6,48%

Torre de Operações Pamcary. 
A evolução da gestão de riscos
no transporte de cargas.

O que só a Torre de Operações Pamcary tem:

Torre de Operações Pamcary. 
A evolução da gestão de riscos.

Para saber mais,
ligue (11) 3889-1488 ou acesse 

www.pamcary.com.br

Capacidade de predizer o risco de uma 
viagem antes mesmo dela começar.

Isso é possível em função da extensa e 
atualizada base de dados de sinistros e 
do uso de algoritmos para a previsão

de ameaças durante a viagem.

Otimização dos custos com serviços  
de gerenciamento de riscos.

Processo de cooperação e sinergia de esforços 
com centrais conectadas à Torre de Operações. 
Acionamento isento e criterioso de recursos de 
campo para situações comprovadas de risco.

Anúncio_Pamcary_210x280mm.pdf   1   30/06/20   10:35
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A sigla que tem ganhado cada vez mais notorie-
dade no meio empresarial “ESG”, não é recente, 
e vem sendo discutida há mais de 20 anos, entre 
executivos, empresários, especialistas e organiza-
ções não governamentais.

O ESG resume três cuidados que as empresas de 
hoje precisam estar atentas: Environmental (Am-
biental), Social (Social) e Governance (Governan-
ça). Ela surgiu pela primeira vez, em um relatório 
de 2005 intitulado “Who Cares Wins” (em tradu-
ção livre -  Ganha Quem se Importa), resultado de 
uma iniciativa liderada pela ONU (Organização das 
Nações Unidas).

Daí em diante, passou a ser usada para ativos de in-
vestimentos com critérios de sustentabilidade. Em 
vez de analisar apenas índices financeiros, por exem-
plo, gestores também observam fatores ambientais, 
sociais e de governança de uma companhia.

“Imagine um executivo responsável pela gestão de 
US$8,7 trilhões em ativos. Você levaria o que ele 

diz em consideração?”, questionou Rafael Tello, 
que é economista e consultor em Sustentabilidade 
Corporativa. 

O especialista foi um dos participantes da reunião 
da Diretoria de Sustentabilidade do SETCESP, re-
alizada em 30 de abril, e explicou como uma pes-
soa que detém essa quantidade de ativos pode in-
fluenciar na prática o mundo dos negócios.

“Larry Fink, CEO da Black Rock, desde a crise 2008, 
vem escrevendo cartas anuais falando sobre o 
mercado e a inclusão de temas socioambientais, 
reforçando junto às companhias, a necessidade de 
considerar questões de sustentabilidade; afirman-
do que as empresas que fizerem isso, terão mais 
lucratividade a longo prazo”, detalhou Tello.

Durante sua apresentação, ele explicou que as 
métricas ambientais, por exemplo, estão ajudan-
do o investidor a entender o relacionamento da 
empresa com o mundo e a sua dependência de 
recursos naturais. As sociais compreendem suas 

SUSTENTABILIDADE

Critério para investimentos ou melhores práticas? Descubra o que é o ESG 

GOVERNANÇA DE MÃOS DADAS COM  
A SUSTENTABILIDADE
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preocupações em relação aos direitos humanos. 
Assim como, a boa governança aponta institui-
ções mais confiáveis.

“As empresas que serão competitivas no futuro, 
são aquelas capazes de gerar valor a todos os 
seus stakeholders, isso foi a conclusão central de 
Fórum Econômico Mundial”, disse ele, lembrando 
que, gradativamente os gestores de investimento 
e financiadores estão se voltando para esse tema 
e se movimentando a caminho do ESG.

O motivo de tamanha movimentação é simples: 
sobrevivência; o que obviamente se traduz na pe-
renidade dos negócios. Empresas com ações lis-
tadas na bolsa de valores sofrem cobranças por 
parte de acionistas e investidores, por práticas que 
garantam a transparência e a continuidade. 

Thiago Budni, diretor de Sustentabilidade do 
SETCESP, aponta que essa rota vem sendo seguida 
pelas empresas do TRC. “A sustentabilidade vem 
crescendo dentro das empresas de transporte rodo-
viário de cargas, e esperamos por um crescente en-
gajamento”. Ele destacou que o Prêmio de Sustenta-
bilidade tem incentivado as empresas neste sentido.

“Nossas categorias de premiação têm como base 
alguns dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável) da ONU, e estão integradas também 
com os três pilares do ESG. São ações socioam-
bientais e de governança que, ao mesmo tempo, 
geram valor para as empresas”, lembra Budni.

O Prêmio de Sustentabilidade do SETCESP compre-
ende as categorias: Responsabilidade Social, Res-
ponsabilidade Ambiental, Responsabilidade da Se-
gurança Viária ou do Trabalho e Gestão Econômica.

Caso a sua empresa desenvolva algum projeto que 
se enquadre em uma destas quatro esferas, não 
perca a oportunidade de inscrevê-la na maior pre-
miação, que reconhece as boas práticas de sus-
tentabilidade realizadas pelas empresas do trans-
porte rodoviário de cargas. 

Acesse as inscrições  
pelo QR Code

AMBIENTAL

GOVERNANÇA
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O transporte rodoviário de produtos perigo-
sos no Brasil é regulamentado pelo Decreto nº 
96.044/1988, que disciplina as exigências para a 
realização desta atividade com as condições míni-
mas de segurança.

Em regra, os veículos necessitam possuir rótulos 
– alguma marcação ou aviso, que informem o tipo 
de produto que estão transportando e o risco ine-
rente ao mesmo, bem como equipamentos para 
mitigar situações de emergências.

Os motoristas que carregam este tipo de carga 
deverão fazer o curso MOPP – Movimentação de 
Produtos Perigosos, que os prepara para dirigir o 
veículo na velocidade máxima permitida, adotar 
condutas preventivas e saber utilizar os kits de se-
gurança e emergência.

Além dessas medidas acima citadas, entre outras 
de iguais importâncias, o operador de transporte 
de produtos perigosos deve se preocupar com o 

itinerário a ser percorrido pelo veículo de cargas 
como determina os artigos 9º a 13º do Decreto nº 
96.044/1988.

Nesse sentido, o veículo que transportar produto 
perigoso deverá evitar o uso de vias em áreas den-
samente povoadas ou de proteção de mananciais, 
reservatórios de água ou reservas florestais e eco-
lógicas, ou áreas próximas delas. 

O expedidor de mercadorias perigosas deverá in-
formar anualmente os fluxos de transportes es-
pecificando a classe do produto e quantidades 
transportadas, bem como o ponto de origem e 
destino. As informações ficarão à disposição dos 
órgãos e entidades do meio ambiente, da defe-
sa civil e das autoridades com jurisdição sobre 
as vias.

Recentemente, por meio da Instrução Norma-
tiva nº 11/DNIT de 09 de abril  de 2021, o DNIT 
(Departamento Nacional de Infraestrutura de 

DNIT ESTABELECE REGRAS PARA 
CADASTRAMENTO DE ROTAS NO 

TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS
por Adauto Bentivegna Filho

*Adauto Bentivegna Filho é assessor jurídico do SETCESP.

Novidades da versão 1.9:

Revista ed 61.indd   42Revista ed 61.indd   42 24/06/2021   10:44:2124/06/2021   10:44:21



43JUN - JUL 2021  |  Revista SETCESP 43

NÚCLEO JURÍDICO

Novidades da versão 1.9:

Revista ed 61.indd   43Revista ed 61.indd   43 24/06/2021   10:44:2824/06/2021   10:44:28



44 JUN - JUL 2021  |  Revista SETCESP44

Transportes) regulamentou a forma de como o ex-
pedidor de cargas perigosas deve informar as rotas 
rodoviárias, que envolvam as vias federais e esta-
duais no território nacional, nos termos do artigo 
10º do Regulamento para o Transporte Rodoviário 
de Produtos Perigosos, Decreto nº 96.044/1988.

O expedidor da carga deverá cadastrar as rotas no 
site oficial do DNIT no Sistema de Transporte Ro-
doviário de Produtos Perigosos - STRPP, de forma 
individual para cada CNPJ que a empresa tiver, até 
o dia 30 de setembro do ano seguinte ao que ocor-
reu a operação.

Entende-se como expedidor aquele que entrega a 
carga ao transportador para efetuar o serviço de 
transporte. Equipara-se ao expedidor o redespa-
chante da mercadoria. No caso de subcontratação 
da transportadora, permanecerá como expedidor 
aquele que preparou a carga.

Estarão dispensadas do cadastramento das ro-
tas utilizadas para o transporte de produtos pe-
rigosos, as operações que tenham as seguintes 
características: 

I. Que tenham origem e destino no mesmo 
município, mesmo que utilizem trechos ro-
doviários para efetuar a rota entre estes; 

II. Que tenham origem e destino em muni-
cípios conurbados (para os efeitos desta 
Instrução Normativa, entende-se por co-
nurbação quando duas ou mais cidades se 
“encontram” formando um mesmo espaço 
geográfico), mesmo que utilizem trechos 
rodoviários para este fim; 

III. Que contenham produtos perigosos que 
se enquadrem nas condições previstas 
no item 3.4.3.4. da Resolução ANTT nº 
5232/16, e que não ultrapassem o peso 
bruto total (soma dos pesos da embala-
gem e produto), estipulado como limite 
para essa isenção, conforme o capítulo 3.2 
da mesma resolução; 

IV. De produtos perigosos da Classe de risco 7 
(radioativos); 

V. Que contenham produtos de óleo lubrifi-
cante usado ou contaminado (OLUC), os 
quais são regidos pela Resolução CONA-
MA 362/2005; 

VI. De resíduos e embalagens sujeitos à lo-
gística reversa obrigatória, os quais estão 
compreendidos pelo Decreto nº 9.177, de 
23 de outubro de 2017. 

Após o cadastramento dos fluxos anuais, será dis-
ponibilizada a emissão automática de um certifi-
cado atestando que a empresa declarou as rotas 
do ano anterior.
A Instrução Normativa nº 11/DNIT de 09 de abril de 
2021 entrou em vigor no dia 03 de maio de 2021. 
Ano que vem, até 30 de setembro, o expedidor 
da carga deve cadastrar as rotas percorridas em 
2021. Portanto, fica a informação para o conhe-
cimento dos transportadores deste segmento. 

Em caso de dúvidas, entre em contato:
  +55 11 2632-1005
  juridico@setcesp.org.br

NÚCLEO JURÍDICO

UMA NOVIDADE QUE JÁ VEM
CARREGADA DE VANTAGENS!

Planos até 100 meses;
Sem juros e sem entrada;
Taxa de Administração diluída ao longo do plano;
Possibilidade de descontar até 30% do crédito para pagamento do lance
vencedor;
Entregas por sorteios, lance livre e lances fixos de 50% e 30%;
Isenção de diversas taxas: abertura de cadastro, aprovação de crédito,
transferência simples, substituição de garantia e cessão de direitos.

Administrado pela Scania Administradora de Consórcios
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Elas são tech e 
do transporte!

VEZ & VOZ

Embora, cresça cada vez mais o número de mu-
lheres na área de tecnologia,  este campo profis-
sional ainda é muito ligado ao universo masculino.

Uma pesquisa recente, divulgada pela Gupy, em-
presa de tecnologia para recursos humanos, iden-
tificou um alto volume de contratação de mulheres 
nas áreas de tecnologia (193%) e logística (229%), 
em 2020.

Em relatório divulgado, a Gupy afirma que a pre-
sença feminina nestas áreas indica que, gradual-
mente, estamos caminhando para a equidade pro-
fissional entre homens e mulheres. “Os números 
são otimistas e apontam a importância das em-
presas empregarem mulheres, nas diferentes áre-
as de atuação, principalmente em tecnologia, onde 
existe o paradigma de ser uma área pertencente 
ao público masculino”, diz o estudo.

Mesmo com o otimismo deste quadro recente 
é preciso se atentar a outras estatísticas, ainda 
nada animadoras. Quase a metade das mulheres 
que trabalham com tecnologia acabam deixando 
a área, antes de chegarem aos 35 anos. Em com-
paração, a mesma situação ocorre somente com 
17% dos homens. Os dados fazem parte de uma 

pesquisa realizada pela Accenture, multinacional 
de consultoria de gestão, e segundo o levanta-
mento, a principal causa desse abandono é a cul-
tura organizacional não inclusiva das empresas.  

E para falar sobre este assunto, o Vez & Voz pro-
moveu uma live com as profissionais que se re-
cusam a fazer parte dessa estatística de evasão, 
e se mantém firme no trabalho que desenvolvem 
unindo logística e tecnologia. 

Participaram do encontro, que ocorreu no dia 12 
de maio, Joyce Bessa, head de gestão estratégi-
ca na Transjordano, Juliana Petri, gerente nacional 
de automação na Braspress Transportes Urgentes 
e Juliana Suzuki, que é empreendedora e presta 
serviço de tecnologia para diversas empresas do 
TRC, além de Ana Jarrouge, presidente executiva 
do SETCESP.

“A tecnologia está permeando o futuro dos nos-
sos negócios. Se o setor de transporte ainda conta 
com a maioria dos cargos ocupados por homens, 
percebemos que, no campo tecnológico, essa dis-
paridade é ainda maior”, destacou Jarrouge, re-
forçando a importância de criar mecanismos que 
tragam um equilíbrio à área de tecnologia.  

Live do Vez & Voz debate sobre  
mulheres na tecnologia

Com a tecnologia pioneira de 
reconhecimento facial, o Teleconsult 
já evitou perdas de mais de R$ 150 
milhões para os nossos clientes. 
Conheça as vantagens de contar com 
o maior cadastro de profissionais do 
mercado e proteja a sua operação da 
ação de fraudadores.

PORTO ALEGRE – RS
55 51 3072.1375
GOIÂNIA – GO
55 62 3645.3400
SALVADOR – BA
55 71  3271.4680

Fale com os nossos especialistas

www.buonny.com.br

/buonny

/buonnyoficial

/buonnyoficial

Melhor custo-benefício: 
só quem possui o maior 
banco de dados pode 
entregar mais economia.

SÃO PAULO – SP
55 11  5079.2500 
55 11  3443.2500
BELO HORIZONTE– MG
55 31 3653.6317
CURITIBA – PR
55 41  3015.7109

Tecnologia que entrega
os melhores resultados

O mais efetivo: 
mais de 600 tentativas 
de fraude evitadas;

273_ANS_Setcesp_Abr-21 V4.indd   1273_ANS_Setcesp_Abr-21 V4.indd   1 28/04/2021   17:23:2128/04/2021   17:23:21Revista ed 61.indd   46Revista ed 61.indd   46 24/06/2021   10:45:2624/06/2021   10:45:26



47JUN - JUL 2021  |  Revista SETCESP

VEZ & VOZ

Com a tecnologia pioneira de 
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Enquanto isso, a gerente de automação, comparti-
lhou que sua habilidade para exercer essa ativida-
de vem desde pequena, de quando a curiosidade a 
persuadia a desmontar os brinquedos para saber 
como funcionavam por dentro. E fez questão de 
chamar a atenção para que se incentive mais me-
ninas a atuarem nesta área. “Se queremos mais 
mulheres em tecnologia, devemos encorajá-las 
ainda pequenas, o que a gente cresce vendo, é o 
que nos influencia sobre quem queremos ser no 
futuro”, afirmou Petri.

Por sua vez, Bessa falou sobre como se sentiu nas 
vezes em que teve que implementar novos proje-
tos na empresa e como superar alguns desafios 
trazidos pela insegurança. “Na empresa eu sabia 
que seríamos consequência ou tendência. Se que-
ríamos ser modelo precisávamos inovar, e foi essa 
a responsabilidade que eu assumi: a de promover 
uma transformação digital. Neste momento, tive 
muitas incertezas, mas fui com a cara e coragem, 
desenhei o projeto Transjordano 4.0, busquei aper-
feiçoamento e deu tudo certo”, disse.

“Também passei por diversos episódios em que 
me senti testada”, relembrou Suzuki, “Ás vezes era 
perguntada se de fato sabia o que estava fazendo. 
Se realmente entendia mesmo, como resolver um 

problema em um servidor que eu ‘mesma’ havia 
configurado. Não uma, mas várias vezes, tive que 
provar que tinha capacidade técnica para algo, que 
já deveria estar claro, que eu sabia fazer. Essas são 
situações que os homens, não costumam ter que 
provarem”, relatou a empreendedora.

“Talvez por estarmos tão acostumadas em ter que 
estar provando o que sabemos é que nós mulhe-
res já estudamos um pouco mais que os homens”, 
ponderou Bessa tentando ver algo positivo em 
meio a situação. “Mas até quando a gente vai ficar 
tendo que provar um conhecimento que domina-
mos?”, questionou também.

Mesmo diante dos episódios desafiadores, foi 
unanimidade entre as participantes acreditar que 
o conhecimento e embasamento técnico são ar-
gumentos sólidos capazes de dar credibilidade ao 
que fazem. Isso para todas mulheres independen-
te da área em que atuem. 

Acesse o QR Code e assista a 
live na íntegra 
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SERVIÇOS SETCESP

TOXICOLÓGICO
EXAME

Depois de um tempo, o Exame Toxicológico vol-
tou a ser notícia, muito por conta das recentes al-
terações no CTB que entraram em vigor em abril 
deste ano.

Apesar disso, não é um assunto novo. Este exa-
me é exigido desde 2015, para todo o motorista 
que mantém ou pretende obter a CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação) nas categorias: C, D ou E.

O que é o exame?

O Exame Toxicológico é um procedimento realiza-
do em laboratório. Para sua realização é coletada 
uma pequena amostra de cabelos ou pelos. Isso 
porque, quando há o uso de substâncias tóxicas, 
ela é absorvida e fica armazenada na queratina 
presente nos fios do corpo. Caso exista a ausência 
de pelos ou cabelo, a análise é realizada pela unha.

O que mudou com a atualização do CTB?

A primeira coisa que as empresas do TRC precisam 
saber, é que as mudanças no CTB não alteram as 
disposições regidas pela CLT (Consolidação das 
Leis Trabalhistas). A Lei Trabalhista determina que 
ao ser admitido o motorista profissional deve rea-
lizar o Exame Toxicológico, assim como, periodi-
camente, a cada 2 anos e 6 meses e na demissão. 

Agora, para os motoristas profissionais que pos-
suem CNH nas categorias C, D e E, as recentes 
mudanças estabelecem que, o condutor que não 
efetuar o exame no ato da renovação, ou seja, 
flagrado conduzindo o veículo com o exame ven-
cido há mais de 30 dias, configura infração ao 
artigo 165-B do CTB, com multa aplicada no va-
lor de R$1.467,35, por ser considerada infração 

Com a recente atualização do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), muitas 
perguntas surgiram sobre o Exame Toxicológico. Quem é obrigado  
a fazer? Quando e onde realizar? E de quem é a responsabilidade  

de arcar pelo custo do serviço? Descubra a seguir as repostas  
para estas e outras dúvidas

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE  
O EXAME TOXICOLÓGICO
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de natureza gravíssima e com suspensão do di-
reito de dirigir por 3 meses. Aplicando-se esta 
penalidade também com relação aos exames 
toxicológicos periódicos.

Lembrando que, o Exame Toxicológico deve ser 
realizado por motoristas com menos de 70 anos, 
a cada 2 anos e 6 meses, e também para obtenção 
ou renovação da CNH. No caso de motoristas com 
70 anos ou mais, o toxicológico será realizado no 
ato de renovação da carteira, e a cada 3 anos. 

De quem é a responsabilidade do Exame Toxico-
lógico?

A manutenção da CNH é um requisito profissional. 
Sem ela não dá para o profissional condutor exer-
cer a atividade de motorista, portanto o Exame To-
xicológico feito para a renovação da CNH ou o que 
precisa ser realizado a cada 2 anos em 6 meses 
(periódico) é dever do condutor.

Já nos processos de admissão, demissão e reali-
zação do exame periódico de motoristas profissio-
nais são de responsabilidade das empresas.

E se o teste deu positivo, o que fazer?

O resultado positivo incorre na aplicação da pe-
nalidade de suspensão do direito de dirigir. En-
tretanto, será assegurado ao condutor o direito à 
contraprova. No caso de permanência do resul-
tado positivo no exame de contraprova, o moto-
rista terá que cumprir a penalidade de suspensão 
por 3 meses.

A condição para retomar o direito de dirigir, nes-
se caso, é o cumprimento da penalidade ou, para 

retornar antes do período, a inclusão, no Renach, 
de resultado negativo em novo teste.

Posso realizar o exame toxicológico em qualquer 
laboratório?

Não. Vale lembrar que para a realização do exa-
me é preciso recorrer a um laboratório credencia-
do ao Denatran que possa registrar o resultado no 
Renach (Registro Nacional de Condutores Habili-
tados). É responsabilidade do laboratório incluir o 
resultado no Renach, seja positivo ou negativo, e a 
partir das informações atualizadas a fiscalização 
verificará se o condutor incorreu ou não, nas pena-
lidades previstas.

Minha empresa precisa de um laboratório para a 
realização do exame, como faço?

Com isso o SETCESP pode ajudar! A entidade 
possui uma parceria com a rede Caeptox, labo-
ratório credenciado pelo DENATRAN e que ofe-
rece o melhor custo benefício do mercado para 
as transportadoras. 

A rede Caeptox também possui mais de 2.000 mil 
postos de atendimento para a coleta e o resultado 
sai em dois dias úteis após a coleta. 

Entre em contato e solicite já 
seu exame toxicológico pelo 

 +55 11 2632-1044
Confira os valores no site. 
Acesse o QR Code.
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SETCESP EM AÇÃO   ABRIL/MAIO
SETCESP INICIA ADEQUAÇÃO À LGPD

O SETCESP iniciou os procedimentos para a adequação às exigên-
cias da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. As medidas adota-
das pelo sindicato possibilitarão o aprimoramento de seus serviços 
garantindo, ainda mais, eficiência nas relações com os associados, 
parceiros, mantenedores e demais interessados. E, para este tra-
balho, foi escolhida uma consultoria especializada que conduzirá 
e acompanhará todas as medidas legais que garantam o cumpri-
mento da Lei. Trata-se da consultoria, na área jurídica, Palma, De 
Natale & Teracin, que fará, também, o atendimento especializado 
ao associado, sendo esta a assessoria indicada com exclusividade 
pelo SETCESP quando o assunto for LGPD.

PREPARAÇÃO

Como parte do processo de adequação à LGPD, todos os colaboradores do SETCESP participaram do curso 
‘LGPD Descomplicada’, lançado pelo SEST SENAT, que tem o objetivo de traçar um panorama sobre a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais, com destaque para aplicações no setor de transporte.

7º PRÊMIO DE SUSTENTABILIDADE É LANÇADO

Em 15 de abril, o SETCESP realizou o lançamento do 7º Prê-
mio de Sustentabilidade, durante uma live no canal oficial da 
entidade no YouTube. A premiação que acontece desde 2014 
tem o objetivo de reconhecer iniciativas sustentáveis das 
transportadoras. As empresas podem inscrever seus projetos 
até o dia 16 de julho nas categorias: Responsabilidade Social, 
Responsabilidade Ambiental, Gestão Econômica Sustentável 
e Responsabilidade na Segurança Viária e do Trabalho.

CAMPANHA “QUEM INDICA, AMIGO É!”

O SETCESP preparou uma campanha especial para valori-
zar ainda mais a parceria entre as transportadoras e bene-
ficiar todas as empresas do setor de transporte rodoviário 
de cargas que participarem dela. Trata-se da promoção 
“Quem indica, amigo é!”, em que as transportadoras que 
já são associadas ao SETCESP podem indicar aquelas 
que ainda não são. Caso a indicada se associe à entidade, 
as duas ganham 50% de desconto em uma mensalidade.

A campanha é válida até o dia 30 de junho. Para fazer a 
sua indicação, basta entrar em contato:

Silmára Uva
  silmarauva@setcesp.org.br 
  (11) 9 4338-2121.
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SETCESP EM AÇÃO

CONTRATOS INTERMITENTES

Em uma transmissão ao vivo, no canal oficial do 
SETCESP no YouTube; o assessor jurídico do SETCESP, 
Narciso Figueirôa Jr. e a economista do IPTC, Raquel Se-
rini esclareceram as dúvidas relacionadas ao Contrato 
Intermitente de trabalho, destacando os aspectos le-
gais e práticos desta modalidade. A live foi ao ar no dia 
06 de maio e apresentou um estudo indicando um au-
mento dessa modalidade dentro do setor de transporte.

ASPECTOS TRABALHISTAS DO EXAME TOXICOLÓGICO

No dia 22 de abril, foi realizada a live ‘Aspectos trabalhistas do exa-
me toxicológico, e agora?’, que contou com explicações do assessor 
jurídico da entidade, Narciso Figueirôa Jr., e da coordenadora jurídica 
do SETCESP, Caroline Duarte. A live também teve a apresentação da 
presidente executiva da entidade, Ana Jarrouge. Durante o bate-papo, 
os especialistas ressaltaram alguns pontos que têm gerado dúvidas 
entre profissionais de transporte, quando o assunto é o exame to-
xicológico e responderam algumas perguntas dos participantes que 
acompanhavam a transmissão. 

Para saber a resposta das principais dúvidas e outras informações 
sobre o exame toxicológico, confira a live completa.

COMPRA DE VACINAS CONTRA COVID-19

Em assembleia realizada no dia 14 de abril, via plataforma virtual, as transportadoras associadas ao 
SETCESP aprovaram a captação de recursos financeiros pela entidade para compra de vacinas contra a 
Covid-19. Com a aprovação o SETCESP iniciou as articulações políticas e comerciais para comprar vacinas 
e imunizar todos os profissionais do setor.

“Entramos com uma Ação Civil Pública, pois não temos outra forma de prestar o serviço de transporte de 
mercadorias a não ser presencialmente”, explica Adauto Bentivegna Filho, assessor jurídico do SETCESP. A 
ação pede que a compra pela iniciativa privada não aguarde a vacinação de todo grupo prioritário, confor-
me exige a Lei 14.125.

“Formalizamos a intenção de 
compra de 1 milhão de doses 
da vacina AstraZeneca, porém 
o laboratório precisa de uma 
autorização legal para efetivar 
a venda”, esclareceu Fernando 
Zingler, diretor executivo do 
IPTC (Instituto Paulista do 
Transporte de Carga), órgão li-
gado ao SETCESP e responsá-
vel pela negociação.

Assista a live

Assista a live
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SEM CUMPRIR O COMPROMISSO 

O Brasil ficou longe de cumprir a meta da Organização Mundial de Saúde de reduzir em 50% o número de 
mortes em acidentes de trânsito de 2009 a 2019. Considerando apenas as rodovias, o País teve diminuição 
nos óbitos de pouco mais da metade desse objetivo, apesar da queda acentuada, sobretudo, depois da 
promulgação da Lei Seca e da obrigatoriedade do uso de cadeirinha para as crianças. Entre 2009 e 2019, 
houve 1.507.645 acidentes e 79.085 mortes no trânsito.

RADAR

NEM TODA MULTA GERA PONTUAÇÃO

Toda pontuação na carteira de habilitação é resultado de 
uma infração de trânsito cometida, porém nem toda multa 
significa pontos na CNH do condutor, alertou o Detran de 
SP. Com a alteração no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
em abril passado, algumas penalidades de cunho admi-
nistrativo deixaram de pontuar. A maioria destas infrações 
estão relacionadas à parte burocrática, como por exemplo: 
as características do veículo (como cor ou outro traço alte-
rado), porte de documento e placas em desacordo, essas 
não são mais passíveis de pontuação na carteira.

GIGANTES DO ASFALTO

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) as-
sinou dois decretos e duas MPs (medidas pro-
visórias) para o setor de transporte rodoviário. 
O pacote de medidas foi batizado de Gigantes 
do Asfalto. Dentre as medidas anunciadas es-
tão a renegociação de dívidas dos caminho-
neiros, que será feita pela Caixa, a antecipação 
de recebíveis, o aumento da tolerância nas pe-
sagens por eixo e a criação de um documento 
eletrônico que vai unificar várias taxas.
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RADAR

COBRANÇA PROPORCIONAL À DISTÂNCIA 

A Câmara dos Deputados aprovou o PL (projeto de lei) 886 de 2021, 
que possibilita “pagamentos de tarifas [de pedágio] que guardem 
maior proporcionalidade com o trecho da via efetivamente utiliza-
do”, segundo texto do Projeto. Em outras palavras, trata-se da pos-
sibilidade de pagar pela distância rodada na estrada.

O texto estipula também as regras para pedágios que venham a ser 
instalados em vias urbanas. Como a proposta já passou pelo Sena-
do, irá à sanção. As medidas, porém, são aplicadas apenas para as 
rodovias concessionadas depois que o texto entrar em vigor.

NA PONTE RIO-NITERÓI

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), pu-
blicou a Resolução nº 5.937/2021, que dispõe sobre tráfe-
go de veículos de carga na ponte Presidente Costa e Silva, 
mais conhecida como ponte Rio-Niterói.

Com a nova resolução, fica proibido o tráfego de veículos 
de carga de três ou mais ou mais eixos na ponte Presidente 
Costa e Silva e seus acessos, na rodovia BR-101, no sentido 
Niterói – Rio de Janeiro, entre 4h e 12h, e no sentido Rio de 
Janeiro – Niterói, das 12h às 22h, todos os dias da semana.

14 MIL CASOS DE ROUBOS DE CARGAS EM 2020

A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), divulgou um levantamento 
que mostra que, em 2020, o Brasil registrou 14.159 ocorrências de roubos de cargas. O número de 2020 
mostra uma queda de 23% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 18.382 casos. No entanto, 
o cenário ainda é preocupante. Os prejuízos computados ao setor somam R$1,2 bilhão. 
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IPTC

COMO AS EMPRESAS 
ESTÃO ENXERGANDO  
A LGPD?

O IPTC realizou, em abril deste ano, uma pesqui-
sa com empresários do setor de transportes para 
entender melhor as práticas adotadas pelas em-
presas na adequação à Lei Geral de Proteção de 
Dados. 

A pesquisa foi elaborada em conjunto com o 
SETCESP, a CNT (Confederação Nacional dos 
Transportes) e a FETCESP (Federação das Em-
presas de Transporte de Cargas do Estado de São 
Paulo), como instrumento de apoio de um Manual 
de Boas Práticas a ser elaborado pela Confedera-
ção, a ser divulgado em breve. 

Apesar da pesquisa ter uma finalidade específica 
na criação deste documento, ela nos trouxe re-
sultados interessantes. O questionário on-line foi 
aplicado entre 01 e 09 de abril, coletando 128 res-
postas, das quais 121 foram validadas.

O primeiro resultado que vale ser destacado foi 
em relação ao estágio atual que as empresas se 
encontram em relação à adequação: 39% das em-
presas estão com este processo iniciado, sendo 
a maior parcela ainda nos estágios preliminares 
e intermediários da adequação, enquanto poucas 
empresas já finalizaram o processo. 

Das empresas que ainda não começaram os tra-
balhos de adequação, foi relatada a intenção de 
iniciá-los em breve, ou então, de necessitarem 
de algum direcionamento das entidades sobre 
como realizar este processo. Essas companhias 

afirmaram reconhecer a importância do tema e 
sustentam que estão atentas às modificações que 
esta lei vem causando.

A pesquisa aproveitou para mapear as principais 
atividades que lidam com dados sensíveis, como 
por exemplo aquelas:

 9 Relacionadas à segurança do trabalho: atu-
ações ligadas à prevenção de acidentes de 
trabalho e eliminação de riscos, também as 
relativas à saúde ocupacional, que contempla 
dados sensíveis dos colaboradores. 

 9 Ligadas ao recurso humano: novamente, 
dados de colaboradores envolvendo treina-
mentos, currículos, planos de saúde, exames 
admissionais e envolvimento com sindicatos. 
Todos esses procedimentos são manusea-
dos pelas empresas, e são passíveis de entra-
rem na adequação à LGPD. Até o tratamento 
interno de dados deve ser contemplado nes-
te quesito, pois muitas empresas optam por 
terceirizar atividades que envolvem dados de 
seus colaboradores, e, portanto, estas devem 
estar adequadas à nova lei.

 9 Respectivas ao recebimento de multas de 
trânsito: multas de motoristas envolvem da-
dos pessoais destes, incluindo a própria CNH, 
mas também dados dos exames toxicológicos.

 9 De processos judiciais em geral: os proces-
sos citados variam muito, mas acordos tra-
balhistas aparecem com frequência. Contra-
tos com clientes e parceiros também exigem 
cuidados específicos. 

*Fernando Zingler é Diretor Executivo do IPTC e tem mestrado em Engenharia de Transporte pela Universidade de Nova Iorque

por Fernando Zingler*
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 9 De captura de imagem e vídeos nas empre-
sas ou a bordo dos veículos: este é um ponto 
muito importante, e que vem se mostrado 
tendência no setor, junto à coleta biométrica. 
A LGPD trata este tema com muita cautela, e 
portanto, as empresas que coletam este tipo 
de dados devem estar atentas às mudanças e 
formas legais de tratar estes dados.

Estes são apenas alguns dos pontos de destaque, 
porém outros pontos foram citados, que precisam 
ser revistos pelas empresas como: cadastro de 
clientes, sistemas de rastreamento de veículos, 
emissão de documentos (como o CT-e), autoriza-
ções de trânsito de veículos, intranet, aplicativos 
em geral utilizados pelas empresas e formulários 
internos. Lembrando que, dados sensíveis pela de-
finição da lei, são dados pessoais sobre origem ra-
cial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, 
filiação a sindicato ou a organização de caráter re-
ligioso, filosófico ou político, dado referente à saú-
de ou à vida sexual, dado genético ou biométrico.

Em relação ao tratamento e disponibilização de 
dados, as empresas ainda demonstraram dúvi-
das para implementar sistemas que permitam aos 
usuários requisitarem quais dados estão em pos-
se da empresa, o que é exigido pela lei. 

Cerca de 51% das empresas não possuem uma 
estruturação em relação ao tratamento de da-
dos, mas grande parcela destas já contempla a 

eliminação de dados pessoais quando estes não 
são mais necessários. Mais da metade das em-
presas também afirmaram que já possuem um 
procedimento formal para que os dados pessoais 
sejam solicitados, atualizados ou excluídos pelas 
pessoas, o que demonstra que já há uma preocu-
pação e até uma maturidade por parte das em-
presas na adequação. 

A pesquisa ainda demonstrou que, a maioria das 
empresas não utiliza coleta biométrica no seu dia-
-a-dia, ponto polêmico da LGPD. Das que utilizam, 
a maioria tem como objetivo processos internos, 
como controle de ponto, acesso a salas e departa-
mentos e catracas.

A LGPD veio para melhorar a privacidade das pes-
soas físicas e proteger o direito delas em relação 
aos abusos que ferem a liberdade e a proteção 
das pessoas. O tratamento de cada informação 
pessoal deve ser feito com fins específicos, legí-
timos, explícitos e informados. Ou seja, as empre-
sas devem explicar para que usarão cada um dos 
dados pessoais. 

A adequação deve estar na mira de todas as em-
presas de transporte, pois como foi relatado na 
pesquisa, há diversas atividades nas quais ocor-
rem o manuseio de dados pessoais e, em vista dis-
so, são passíveis de serem autuadas na nova lei. 
Fiquem atentos à LGPD. 

IPTC
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JUNHO

10
Quinta-feira
8:30 ÀS 17:30
Marketing de 
relacionamento para 
empresas de TRC
SÃO PAULO

Piso mínimo de frete e 
o CIOT para todos
SÃO PAULO

10, 11 e 12
Quinta, Sexta e Sábado
8:30 ÀS 12:30
Retenção de 
Motoristas: as 
melhores ferramentas 
para o TRC
SÃO PAULO

11 e 12
Sexta e Sábado
8:30 ÀS 17:30
Apuração de Custos e 
Formação de Frete  
no TRC
SÃO PAULO

12
Sábado
8:30 ÀS 17:30
Técnicas de análise de 
acidentes de trânsito
SÃO PAULO

Legislação e crimes 
ambientais no TRC
(ONLINE - ZOOM)

Liderança de Alta 
Performance
BARUERI

17
Quinta-feira
8:30 ÀS 17:30
Saiba como formar 
líderes para atuarem 
em áreas operacionais
SÃO PAULO

19
Sábado
8:30 ÀS 17:30
Gerenciamento de 
Risco como fator 
estratégico no seguro 
de transporte de cargas 
- Parceria Cist 
SÃO PAULO

Plano de Negócio: 
ferramenta de  
quem empreende
SÃO PAULO

RH ágil: gestão de 
estratégias de pessoas
SÃO PAULO

Sistema de gestão 
integrado - uma 
tendência de mercado
SÃO PAULO

26
Sábado
8:30 ÀS 17:30
Vendas e Negociação 
pelo Telefone: faça do 
jeito certo!
BARUERI

Os princípios globais 
da administração 
financeira
SÃO PAULO

Engaje equipes com as 
melhores estratégias de 
gestão de pessoas
SÃO PAULO

 Curso em destaque

  JUNHO / JULHOCURSOS

Associado

606060

de desconto nos cursos presenciais e 
EAD para decolar na carreira

30%tem

*válido para associado ativo
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CURSOSCURSOSCURSOSCurso em destaque

                  2 participantes = 10%
          3 a 5 participantes = 15%
6 ou mais participantes = 20%

    Desconto 
  progressivo para o 
mesmo curso livre: $

$$
$
$

$
$

$ $
$ $

$Mais informações:
 (11) 2632-1068 / 2632-1066
 treinamento@setcesp.org.br

 Sistema de Gestão Integrado: uma tendência de mercado
Que tal repensar a gestão e o futuro do seu negócio, para ficar preparado quando a economia voltar a decolar?
O desenvolvimento e a implantação de Sistemas de Gestão Integrados é uma tendência de mercado, que já 
está sendo utilizada como instrumento de seleção de fornecedores externos pelos grandes compradores 
do mercado.
"Sistemas de Gestão Integrados permitem a qualquer organização: avaliar sua forma atual de governança, 
mapear e realinhar seus processos de trabalho e gerenciar riscos e oportunidades de melhorias”, 
explica Helio Ciffone, instrutor do SETCESP no curso de ‘Sistema de Gestão Integrado: uma tendência 
de mercado’.
Ele conta ainda, que o curso cria uma ferramenta gerencial de controle e monitoramento, agregando 
valor ao negócio.  E também incentiva e orienta as empresas a efetuarem essa realização, visando 
reduzir custos de manutenção, a burocracia interna e obter melhores resultados práticos.
Este treinamento é voltado aos profissionais envolvidos ou responsáveis pelo desenvolvimento 
e manutenção dos Sistemas de Gestão de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde 
no Trabalho, ou outros requisitos específicos de mercado, como ISO 9001; 14.001; 45.001, 
SASSMAQ, entre outros.

Helio Ciffone é consultor e especialista com mais de 30 anos de experiência nas áreas  
de Gestão e Qualidade.
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JULHO

3
Sábado
8:30 ÀS 17:30
Motorista autônomo: 
descubra como 
contratar o seu
SÃO PAULO

Venda mais com 
técnicas de PNL
JUNDIAÍ

8:30 ÀS 15:30
Saiba como atender 
com excelência seu 
cliente com foco  
no TRC 
(ONLINE - ZOOM)

17
Sábado
8:30 ÀS 17:30
Fiscalização no 
Transporte Rodoviário 
de Produtos Perigosos
SÃO PAULO

Os segredos para 
liderar e motivar 
equipes
SÃO PAULO

17 e 24
Sábado
8:30 ÀS 17:30
Planejamento da 
Carreira Profissional e 
Gestão de Estratégias 
para Trajetórias de 
Carreira, em tempos  
de pandemia
SÃO PAULO

24
Sábado
8:30 ÀS 17:30
Reciclagem: agregando 
valor ao seu negócio - 
SASSMAQ / ABIQUIM
SÃO PAULO

Normas Tributárias 
no TRC - descubra o 
melhor caminho
BARUERI

Planejamento da 
Carreira Profissional e 
Gestão de Estratégias 
para Trajetórias de 
Carreira, em tempos  
de pandemia
SÃO PAULO

31
Sábado
8:30 ÀS 17:30
Saiba como administrar, 
conservar e renovar  
sua frota
SÃO PAULO

Gestão comercial para 
transportadoras - as 
melhores técnicas
SÃO PAULO

Rotinas trabalhistas: 
evite problemas com 
essa prática 
(ONLINE - ZOOM)

CURSOS   JUNHO / JULHO

JUN - JUL/2020  |  Revista SETCESP

INSCRIÇÕES:

setcesp.org.br/cursoswww

10Pagamento no 
cartão em até X
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Encontre uma unidade  
do SEST SENAT mais próxima.

Está prevista para o segundo semestre deste ano 
a inauguração da nova unidade do SEST SENAT 
(Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte) em Atibaia (SP).
Com investimento de R$18,4 milhões, a estrutura 
vai oferecer serviços de qualificação profissional e 
de saúde aos trabalhadores do transporte, seus de-
pendentes e toda a comunidade da cidade e região. 
A capacidade é de 53 mil atendimentos ao ano.
Para o desenvolvimento profissional, o SEST SENAT 
Atibaia vai contar com simulador de direção de ca-
minhão, carreta e ônibus, tecnologia de ponta que 
tem sido utilizada no aperfeiçoamento de motoris-
tas profissionais, com foco na prevenção de aci-
dentes e na condução eficiente e econômica. Além 
disso, terá atendimentos de odontologia, fisiotera-
pia, nutrição e psicologia, voltados para a preven-
ção de problemas de saúde que mais acometem os 
profissionais do setor.

Estrutura
A nova estrutura tem 1.889,17m2 de área cons-
truída e está localizada na Rua das Juçaras, 110, 
Jardim das Palmeiras – Atibaia/SP. Conta com 
sala de treinamento no simulador de direção, com 
capacidade para 15 alunos; três salas de aula com 
capacidade para 25 alunos cada; e um laboratório 
de informática, com capacidade para 18 alunos. 

Na área de saúde, está equipada para prestar 
atendimentos em fisioterapia, psicologia, nutri-
ção e odontologia clínica em quatro consultórios. 
Possuí, ainda, um centro de eventos. Além disso, 
a construção é sustentável: a unidade tem siste-
ma de energia fotovoltaica, iluminação em LED e 
depósito para armazenamento de águas pluviais, 
para aproveitar a água da chuva. 

Expansão em São Carlos
Também tiveram início as obras da unidade de 
São Carlos (SP). A previsão é que a estrutura entre 
em funcionamento a partir de 2023, e o total de 
investimento deve ser de R$11,4 milhões. 
Na área de saúde, a unidade São Carlos será 
equipada para prestar atendimentos em fisiotera-
pia, psicologia, nutrição e odontologia clínica em 
quatro consultórios. Contará, ainda, com um cen-
tro de eventos para atividades de esporte e lazer. 
A estrutura está sendo construída em um terreno 
doado pelo município de São Carlos, localizado 
na rua Vera Lúcia Maiello Cesar, 999, no Parque 
Novo Mundo. 

ATIBAIA RECEBERÁ UNIDADE  
OPERACIONAL DO SEST SENAT

Nova unidade terá capacidade para realizar mais de 53 mil atendimentos ao 
ano; previsão de inauguração é para o segundo semestre de 2021

SEST SENAT
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“FEITO DE PESSOAS  
E PARA PESSOAS”

JAIME BASSO “A cooperativa de crédi-
to é uma sociedade de pessoas e não 
de capital, como ocorre no sistema 
financeiro tradicional”.

BATE-PAPO EMPRESARIAL

Com presença nacional, o Sicredi, a primeira instituição 
financeira cooperativa do Brasil, está em crescimento contínuo. 
Presente em 24 estados e no Distrito Federal, em agosto de 
2020 chegou ao Amazonas; em fevereiro de 2021 ao Amapá, 
em março alcançou a marca dos cinco milhões de associados

Jaime Basso é presidente da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, e recentemente, foi eleito para compor o 
Conselho de Administração da SicrediPar, holding que controla as decisões estratégicas do Sistema. Em 

entrevista, ele falou sobre experiência no cooperativismo, um modelo de gestão participativo e inclusivo

Quais as principais diferenças entre bancos comerciais e coope-
rativas de crédito? 
As cooperativas de crédito têm o mesmo portfólio de produtos 
e serviços financeiros que as instituições financeiras tradicio-
nais, que vai desde: conta corrente e cartões até investimentos, 
seguros, consórcios, máquinas de cartão, poupança e conta 
100% digital. Nossas cooperativas se diferenciam principal-
mente pelo modelo de gestão. Diferentemente das instituições 
financeiras convencionais, no cooperativismo de crédito os as-
sociados são os verdadeiros donos do negócio. Eles participam 
de todas as decisões da sua cooperativa e têm poder de voto. 
A cooperativa de crédito é uma sociedade de pessoas e não de 
capital, como ocorre no sistema financeiro tradicional.
Quais as vantagens que uma cooperativa de crédito traz ao trans-
portador?
Entendemos o crédito como um instrumento fundamental para 
cumprirmos o nosso propósito que é ajudar a tornar a sociedade 
mais próspera. Com soluções responsáveis e com atendimento 
próximo e personalizado, a cada um dos nossos associados.
A união nos fortalece, e isso inclui o nosso forte relacionamen-
to com o setor de transporte. Somos feitos de pessoas e para 
pessoas. Um dos nossos diferenciais é o modelo de gestão que 
valoriza o relacionamento mais próximo e simples, procurando 
entender e atender o associado, que é o dono do negócio. Outro 
diferencial do cooperativismo de crédito é que os resultados 
registrados pelas cooperativas são devolvidos aos associados, 
proporcionalmente às suas movimentações, ao fim de cada 
exercício. Esse ciclo virtuoso de desenvolvimento estimula a 
economia da região, gera renda e busca o ganho coletivo. 
O que um transportador deve analisar antes de fazer uma tomada 
de crédito? 
O crédito é fundamental para o crescimento da economia, 
gera desenvolvimento dos negócios, os empresários crescem, 
produzem mais, empregam mais e, assim, fortalecem a econo-
mia do nosso país, que precisa muito disso neste momento. O 
acesso ao crédito por meio do cooperativismo tem se mostra-
do mais facilitado pela forma de agir da cooperativa, que tem 
atuação bastante próxima ao associado, gerando relaciona-
mento que proporciona entender a particularidade de cada um.

Acredito que esse é o momento de repensarmos nossas ati-
vidades, e investirmos no empreendimento ou em novos em-
preendimentos, mas de forma segura, com profunda avalia-
ção técnica e de viabilidade. A solução para a pandemia está 
chegando com as vacinas, então a economia voltará a cres-
cer. De qualquer forma, o Sicredi está à disposição para essa 
consultoria financeira e para ajudar os transportadores, indi-
vidualmente, seja para a melhor solução de crédito ou para 
melhores opções em investimentos.
Percebemos uma crescente da marca Sicredi. Quais são os planos 
de expansão da cooperativa para os próximos 5 anos? 
Estamos firmes no nosso propósito: “Construir juntos uma 
sociedade mais próspera”, com o foco no atendimento das 
necessidades dos associados. Investindo em tecnologia para 
proporcionar toda a facilidade para os associados, mas sem 
nos afastar dos ideais dos fundadores. Expansão com abertu-
ra de novas agências também está no plano estratégico para 
2021. Vamos manter o Sicredi competitivo e moderno para 
que possamos seguir atraindo pessoas que queiram se somar 
ao movimento cooperativista.
O que diria para os transportadores cooperativistas e os que ainda 
não conhecem o cooperativismo? 
Nossa atuação visa construir uma sociedade mais próspera, 
por meio de serviços financeiros com foco em pessoas, soli-
dez, segurança e tradição em inovar. Nosso modelo de negó-
cio é centenário e ao mesmo tempo atual, pois é baseado na 
cooperação entre as pessoas e no interesse pela comunidade, 
gerando uma cadeia de valor que beneficia o associado, a co-
operativa e a região. Acreditamos que as soluções digitais são 
aliadas na difusão do cooperativismo de crédito e investimos 
nelas, ao mesmo tempo que, mantemos o relacionamento pró-
ximo, tendo as agências físicas como espaços para relaciona-
mento. Além de tudo isso, estudos comprovam que a atuação 
de uma cooperativa de crédito produz impacto positivo em fa-
tores como PIB, geração de empregos e renda. Também mos-
traram que as cooperativas de crédito têm capacidade de abrir 
agências em municípios com menos habitantes e PIB menor, 
quando comparadas aos bancos tradicionais. Nosso modelo 
de organização em Sistema preserva a autonomia local das 
cooperativas e é referência mundial no segmento. 

*consultar condições da parceria entre Sicredi e SETCESP

/sicredivaledopiquiri @sicredivaledopiquiri

Economia para 
sua empresa

Sicredi      SETCESP&

O Sicredi é uma instituição financeira 

cooperativa comprometida com o 

crescimento dos seus associados e com o 

desenvolvimento das regiões onde atua. 

O modelo de gestão do Sicredi valoriza 

a participação dos mais de 5 milhões de 

associados, os quais exercem papel de donos 

do negócio. Com presença nacional, o Sicredi 

está em 24 estados e no Distrito Federal, 

com mais de 2.000 agências e oferece mais 

de 300 produtos e serviços financeiros.

Agora com a parceria com a SETCESP, o Sicredi oferece 
um pacote exclusivo de produtos e serviços com taxas 
especiais para os associados SETCESP.

Conte com nossas soluções. 
A gente pode fazer mais por sua empresa.

máquina de cartão

emissão de 
boletos

cartão empresarial

seguros

antecipação de 
recebíveis

financiamentos

conta corrente

E muito mais!

Abra a sua conta com a gente.
Rua Orlando Monteiro, 21 Térreo – Vila Maria. São Paulo – SP 
(11) 3137-0800
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BEM-VINDOS

PR DIL TO
EXPRES SO

www.dexsolucoes.com.br
(11) 4612-5050

www.mafralog.com.br
(11) 97222-7599

www.exlog.com.br
(11) 2967-5656

www.transchico.com.br
(11) 2085-0381/2303-1445

www.expressopredileto.com.br
(11) 2488-3111

www.geologisticaexpress.com.br
(11) 2781-9191

www.emclog.com.br
(11) 2631-2631/94785-4345

www.tsrlog.com.br
(11) 2859-4557

www.kabrallog.com.br
(11) 2992-3106

Transportador associado ao SETCESP é mais rentável
(11) 94338-2121 (11) 2632 1072 comercial@setcesp.org.br
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VOCÊ AQUI

Olá pessoal,

Essa Conferência de Fretes atendeu plenamente as minhas expectativas. Os temas abordados fazem par-
te do dia a dia das empresas de transportes, e o detalhamento técnico contribui para uma maior reflexão 
sobre eles.  

Newton José Seifert, da Expresso Princesa dos Campos S/A – Participante da 9ª Conferência de Tarifas 
de Fretes  

Equipe de treinamento,

O curso ‘Como calcular o frete’ é ótimo! Ele elenca todos os custos envolvidos no processo de análise de uma 
empresa transportadora, e o tutorial contribuiu, de forma excepcional, porque o material do curso é adequa-
do à realidade da minha empresa! 

Super recomendo. Não há outro curso igual no mercado! Parabéns!!!

Leandro dos Santos Paiva - Aluno do curso de ‘Como calcular o frete’

Caros,

Assistir conferências como essa, me motivam a acreditar que é possível, para uma empresa no ramo do 
transporte, conseguir informações atualizadas para uma melhor tomada de decisão. É importante ter este 
acompanhamento, em tempo real, dos impactos e oscilações do mercado nacional e internacional.

Lucas Silva, da Sete Lagos Transportes - Participante da 9ª Conferência de Tarifas de Fretes  

Silmara Balhes, 

Quero agradecer por seu apoio na realização do Evento da Vipex+. 

Você e todo o time do SETCESP, exerceram um papel fundamental para o sucesso do nosso encontro. 

Peço a gentileza de estender meu agradecimento ao Rafael do TI, e ao pessoal de apoio na copa, da orga-
nização e da limpeza.

O cenário estava perfeito para o evento. Foi uma decisão muito feliz da Vipex, fazer o evento aí no SETCESP.

Espero em breve, firmar novas parcerias corporativas com vocês!  

Marcos Castro Ferreira Rovarotto - Consultor de Qualidade da Vipex

Escreva para a Revista SETCESP

imprensa@setcesp.org.br
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Para toda a família
Inclusão de até 3 beneficiários, independente da idade ou 
parentesco, sem custo.

Muitas vantagens
Preços sempre menores do que os praticados no balcão.
• Em média 30% menores em consultas com parcelamento até 3x;

• Até 60% em exames com parcelamento até 10x.

Telemedicina
Atendimento 100% digital para que seus colaboradores 
fiquem seguros em casa.

www.vb.com.br
11 3004 4210
CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS

0800 725 4210
DEMAIS LOCALIDADES

Você sabia que mais 
de 75% da população 
não possui plano de saúde?

São mais de 3 mil profissionais da saúde e 
mais de 1 mil unidades de atendimento fazem 
parte da rede de atendimento.

ENTENDA AS 
VANTAGENS DA SOLUÇÃO

A VB, em parceria com o Doutor123 oferece 
uma solução de saúde que dá acesso a uma 
rede de profissionais, clínicas e laboratórios 
de qualidade com preços especialmente 
negociados para agendamento de consultas, 
exames, vacinas e tratamentos.

A partir de uma mensalidade por colaborador, 
ele tem acesso à rede credenciada pelo 
parceiro Doutor123, com rapidez no 
agendamento, atendimento de qualidade e 
preços com descontos.

Solicite uma proposta e entenda todas as vantagens que podemos oferecer.

Sua empresa pode oferecer uma solução que 
atenda às necessidades de seus colaboradores.

Doutor123 é uma alternativa de saúde na rede 
privada com preços mais acessíveis.
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Para toda a família
Inclusão de até 3 beneficiários, independente da idade ou 
parentesco, sem custo.

Muitas vantagens
Preços sempre menores do que os praticados no balcão.
• Em média 30% menores em consultas com parcelamento até 3x;

• Até 60% em exames com parcelamento até 10x.

Telemedicina
Atendimento 100% digital para que seus colaboradores 
fiquem seguros em casa.

www.vb.com.br
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PENSE NISSO

por Luiz Marins

A DIFÍCIL ARTE DE SIMPLIFICAR

PENSE NISSO

Por que temos mais facilidade em aumentar do que 
diminuir; em adicionar características a um produto 
do que subtrair; em complicar do que simplificar?

Vários estudos acadêmicos recentes demonstram 
que temos grande dificuldade em simplificar.

Um artigo publicado na revista Nature mostra que 
somos mais propensos a adicionar novas funções 
ou características sempre que somos solicitados a 
melhorar alguma coisa. Para a maioria das pesso-
as, “melhorar” significa “aumentar”, mesmo quan-
do subtrair ou simplificar seja a opção mais lógica.

Vários experimentos feitos pelas pesquisadoras 
Gabrielle Adams e suas colegas da Universidade 
de Virgínia nos EUA mostraram que ao solicitar 
uma alteração em desenhos geométricos para 
torná-los simétricos, 78% escolheu adicionar mais 
desenhos em vez de tirar algumas formas, o que 
daria o mesmo resultado.

Um reitor de uma conhecida universidade ameri-
cana solicitou aos ex-alunos ideias para melhorar 
a instituição. Das 581 sugestões recebidas ape-
nas 70 se referiam a deixar de fazer alguma coi-
sa. As demais foram todas para ampliar serviços, 
cursos etc. Outras pesquisas feitas com estrutu-
ras de LEGO com instruções determinadas para 

uma ação, igualmente mostraram que apenas 
41% trabalharam retirando peças em vez de adi-
cionando peças.

Em nossas oficinas de planejamento estratégico 
temos um exercício que pede aos participantes 
que analisem a concorrência e digam o que seus 
concorrentes fazem e que a empresa poderá elimi-
nar, isto é, não fazer. Mais de 70% dos participan-
tes afirmam ser impossível eliminar alguma coisa 
que a concorrência faz.

Já no exercício contrário, ou seja, o que os concor-
rentes não fazem e que a empresa poderá fazer, as 
ideias são abundantes.

Estas pesquisas também apontam que a tendên-
cia em adicionar e complicar em vez de simplifi-
car e diminuir está presente em todos os países, 
em todas as culturas e etnias. Assim, embora seja 
comum afirmarmos que devemos sempre simpli-
ficar, a tendência dos seres humanos parece estar 
mais para complicar.

Que estas pesquisas nos sirvam de alerta e nos 
levem a prestar mais atenção em nossa terrí-
vel tendência de aumentar e tornar as coisas 
mais complexas.

Pense nisso. Sucesso! 
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TRANSPORTADOR, 
O SEU CERTIFICADO 
DIGITAL ESTÁ AQUI! 
E PARA ASSOCIADO 

SETCESP ELE 
É GRATUITO.

de onde você estiver!

Faça seu certificado
via videoconferência,
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