
ED
IÇ

ÃO
 6

3
| O

UT
-N

OV
/2

02
1  

Realização:

Parceiros:

Re
vi

st
a

Conheça os Projetos de lei e propostas de emenda à Constituição que 
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NO AGUARDO
Não é de hoje que precisamos de novas medidas, que ajudem o nosso setor 
a ganhar eficiência e nossas empresas competitividade. São até alternati-
vas para compensar, um pouco, as perdas que tivemos com a pandemia.

A saída para isso acontecer, em parte, seria com as reformas que o país 
carece, mas que custam a avançar.  

Assistimos um vai e vem de propostas, que é até difícil acompanhar, mas 
para que você esteja informado quanto a elas, as detalhamos nesta edi-
ção, em especial, aquelas referentes à Reforma Tributária, e apresentamos 
como cada uma pode impactar nos resultados das empresas.

Quem também tratou do assunto, foi o nosso entrevistado das Páginas Amarelas, Paulo Skaf, pre-
sidente da FIESP. Ele nos trouxe uma visão bastante esclarecedora sobre as Reformas do ponto de 
vista empresarial e político.

Por falar em mudanças legislativas, abordamos também que as NRs estão prestes a passarem por 
uma atualização, e já antecipamos aqui, quais os principais pontos que devem sofrer alterações.

Outro assunto relacionado à legislação, que você vai descobrir, é quais as multas emitidas pela ANTT 
e os recursos que a Agência disponibiliza depois de recebida uma autuação.

Confira também a cobertura da nossa 10ª Conferência de Tarifas e a entrega da Medalha Mérito do 
TRC Paulista, uma homenagem que recebi da FETCESP, entre outras pautas que tornam essa edição 
muito especial.

Boa leitura!

EDITORIAL

Tayguara Helou

Teste de Opacidade
Controle a emissão de poluentes 

e evite multas ambientais

Solicite seu 
agendamento

Anuncio Teste de Opacidade 21x28cm.indd   1Anuncio Teste de Opacidade 21x28cm.indd   1 02/08/2021   17:36:3202/08/2021   17:36:32



EXPEDIENTE
SETCESP – Sindicato das Empresas de Transportes de Carga 
de São Paulo e Região

Rua Orlando Monteiro, 21  •  Vila Maria  •  São Paulo  •  SP  •  02121-021
Tel.: (11) 2632-1000  •  www.setcesp.org.br

Presidente do Conselho Superior e de Administração: Tayguara Helou
Vice-Presidentes:
1o Vice-Presidente: Hélio José Rosolen
2o Vice-Presidente: Roberto Mira
3o Vice-Presidente: Antonio Luiz Leite
4o Vice-Presidente: Roberto Mira Junior
5o Vice-Presidente: Marcelo Rodrigues

Vice-Presidente Extraordinário de Governança:
Adriano Lima Depentor

Secretário Geral: Marinaldo Barbosa dos Reis
1o Suplente: Luís Felipe Machado
2o Suplente: Luís Alexandre Duarte

Tesoureiro: Altamir Filadelfi Cabral
1o Suplente: Barbara Pereira Calderani
2o Suplente: Celso Rodrigues Salgueiro Filho

Presidente Executiva: Ana Carolina Ferreira Jarrouge

CONSELHO FISCAL
Titulares: Thiago Menegon, José Maria Gomes  
e Antonio Tibúrcio de Santana Neto

Suplentes: Armando Masao Abe, Paulo Estevam Scremim  
e Celso Masson

DELEGADOS REPRESENTANTES
Titular: Tayguara Helou
Suplente: Manoel Sousa Lima Junior

CONSELHO SUPERIOR
Aristóteles de Carvalho Rocha (Em memória), Romeu Natal Panzan, 
Rui César Alves, Urubatan Helou, Francisco Pelucio e Manoel Sousa 
Lima Junior

REVISTA SETCESP EXPEDIENTE
Publicação bimestral do Sindicato das Empresas de Transportes  
de Carga de São Paulo e Região

CONSELHO EDITORIAL
Tayguara Helou, Hélio José Rosolen, Adriano Lima Depentor, 
Marinaldo Barbosa dos Reis, Altamir Filadelfi Cabral, Ana Carolina 
Ferreira Jarrouge e Camila Florencio

Coordenação
Camila Florencio

Produção Editorial
Comunicação SETCESP

Reportagem e Redação
Aline Maciel

Colaboração
Gabrielly Andrade de Carvalho

Fotografia
Comunicação SETCESP

Direção de Arte e Diagramação 
Roberto Cesar Gomes

Circulação: Nacional 

Contato: imprensa@setcesp.org.br  •  (11) 2632-1070

SETCESP ENTREVISTA 
Paulo Skaf
Presidente da FIESP

PARCERIA
Pamcary

SETCESP EM AÇÃO
Agenda (Agosto / Setembro)

MATÉRIA DE CAPA
Reforma sem forma

RADAR
Um giro pelas estradas do Brasil

CURSOS
Confira os cursos disponíveis!

BATE-PAPO EMPRESARIAL
Boanerges Corado Neto 
Diretor geral da Sascar

BEM-VINDOS
Veja quem chegou no nosso time

VOCÊ AQUI
Onde você fala com a gente!

PENSE NISSO
Inovar ou morrer?

OPINIÃO
Como a Inteligência Artificial é capaz de 
transformar a Logística

TECNOLOGIA
Oi, com quem eu falo?

DIRETORIA DE ESPECIALIDADES
Com a capacidade total

VEZ & VOZ
O enfrentamento à  

violência contra a mulher

RECURSOS HUMANOS
Como o equilíbrio pode ser a chave  
do sucesso

SERVIÇOS SETCESP
Uma opção para economizar frente à crise

NÚCLEO JURÍDICO
Mudanças à vista

IPTC
Semana do Trânsito: a importância do 

TRC para a segurança nas estradas

SEST SENAT
Projeto Educação Nutricional nas 
Rodovias é lançado em todo o Brasil

EVENTOS
A alta no preço dos insumos

NÚCLEO OPERACIONAL
Saiba quais são os tipos de 
multas emitidas pela ANTT

4

8

30

52

20

18

62

50

42

58

72

64

78

24

56

68

74

76

80

12 46

SUSTENTABILIDADE
Caminhos mais sustentáveis38

INDICADORES
Composição da Folha  

de Pagamento no TRC 34



4 5OUT - NOV 2021  |  Revista SETCESP4

SETCESP ENTREVISTA SETCESP ENTREVISTA

OUT - NOV 2021  |  Revista SETCESP 5OUT - NOV 2021  |  Revista SETCESP

Temos três “reformas” em discussão: tributária, 
administrativa e política. Na sua opinião, qual 
tem maior impacto para o país e deve ser priori-
zada? Por quê?

As três reformas se destinam a solucionar pro-
blemas distintos e todas são essenciais à sua 
própria maneira.

A reforma tributária busca a melhoria do sistema 
tributário atual, que é excessivamente complexo e 
burocrático e prejudica a competitividade de toda a 
economia brasileira. A reforma administrativa é ne-
cessária para que os gastos estatais sejam susten-
táveis e que o estado deixe de gastar mais do que 
arrecada, incorrendo no aumento da dívida pública, 
taxas de juros elevadas, entre outros efeitos nefas-
tos decorrentes do déficit público. Já a reforma po-
lítica pretende melhorar o sistema representativo, 
principalmente no Congresso, para que reflita de 
forma mais adequada as opiniões da sociedade.

Embora todas sejam necessárias na atual situação 
econômica do país, que se recupera da crise provo-
cada pela pandemia, com alto nível de desempre-
go, inflação e taxas de juros em movimento de alta, 
é preciso que foquemos nas reformas com maior 
impacto econômico já no curto prazo, que é o caso 
das reformas administrativa e tributária. Ainda, 
entre estas duas, faz sentido que se comece pela 
administrativa, pois somente assim, teremos a real 
dimensão do desafio fiscal no futuro e poderemos 
calibrar com maior precisão a carga tributária ne-
cessária para o bom funcionamento dos governos 
e que, ao mesmo tempo, reduza o peso dos impos-
tos sobre a sociedade civil.

Quais são os melhores caminhos para uma ver-
dadeira reforma que possibilite a redução da car-
ga tributária no país?

Nosso sistema atual é complexo, ineficiente e gera 
custos adicionais para as empresas e consumido-
res, através de diversas distorções como alta carga 
tributária, cumulatividade e incidência em cascata, 
regressividade, oneração de exportações e inves-
timentos e tributação na origem, resultando em 
guerra fiscal entre os entes federados.

Qualquer reforma tributária que procure melhorar 
o ambiente de negócios no Brasil precisa passar, 
necessariamente, pela diminuição da complexida-
de e burocracia do sistema atual, sem aumento de 
carga tributária, de forma que a competitividade da 
economia como um todo possa aumentar.

Quais são as consequências para as empresas e 
consumidores, caso haja um eventual aumento 
na carga tributária?

Um aumento de carga tributária penaliza tanto 
as empresas quanto os consumidores.  Para as 
empresas o aumento de carga significa custos 
maiores, por conta do preço dos insumos, e per-
da de competitividade, via repasse de parte des-
se aumento de custos para o preço do produto 
final. Já para o consumidor o aumento de carga 
se traduz em perda do poder de compra, uma vez 
que, haverá repasse dessa alta no preço dos pro-
dutos consumidos.

Acredita que há espaço para uma reforma admi-
nistrativa mais profunda do que a que se desenha 
atualmente? O que, de fato, deveria ser mudado? 

Acredito que uma reforma administrativa efetiva 
deva aproximar as condições de trabalho no ser-
viço público daquelas verificadas no setor privado. 
A reforma proposta atua nesse sentido ao subme-
ter os servidores públicos à avaliações periódicas, 
com metas objetivas, inclusive com consulta direta 
aos usuários do serviço público e regras claras de 
processo administrativo em caso de repetidas ava-
liações negativas.

A proposta também proíbe concessão de férias 
superiores a 30 dias pelo período aquisitivo de um 
ano, concessão de licenças decorrente de tempo 
de serviço, privilégios que encarecem o funciona-
lismo público e que não resultam em melhoria dos 
serviços prestados.

Também, ao possibilitar a regulamentação por Lei 
Complementar da política remuneratória, de bene-
fícios e de progressão na carreira, a reforma abre 
espaço para que os governos executivos ajam no 
sentido de reduzir o salário inicial das carreiras, au-
mentar o tempo para promoções e reduzir a taxa 
de reposição dos servidores, medidas que   

APÓS OS ESFORÇOS 
EXIGIDOS PELA 

PANDEMIA, É 
ESSENCIAL 

RETOMARMOS ÀS 
REFORMAS FISCAIS
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SEBRAE-SP, SENAI-SP e 
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eleições para governo 
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em 2022, após quase 
duas décadas, deixa a 
presidência da maior 
entidade empresarial 

do Brasil. Em conversa 
com a revista SETCESP, 
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desafios que as 
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poderiam gerar uma economia advinda acumula-
da de R$ 128 bilhões em dez anos, dividida entre 
R$ 57 bilhões relativos à União, e R$ 71 bilhões re-
lativos aos Estados. 

Sendo um representante do setor privado perante 
os órgãos políticos, o que é necessário ser feito 
pelo Estado para garantir a recuperação das em-
presas e preservação de empregos? 

Estamos passando por anos atípicos devido à pan-
demia do coronavírus, nos quais o Governo Federal 
desempenhou um papel fundamental na manu-
tenção da economia com a aplicação de medidas 
de impacto fiscal elevado, como adoção do auxílio 
emergencial, flexibilização de contratos de trabalho 
e adiamento de recolhimento de impostos. 

Após os esforços exigidos pela pandemia, será 
essencial retomarmos as reformas fiscais que ga-
rantam a sustentabilidade do Teto dos Gastos e do 
equilíbrio das contas públicas. 

A retomada da agenda de reformas deve ser o nor-
te para que o Brasil não perca as conquistas dos 
juros baixos e inflação controlada, e para que, a 
economia volte a crescer e gerar os empregos dos 
quais o País tanto precisa. 

Qual a sua avaliação do andamento das priva-
tizações e concessões no Brasil? Quais são as 
questões que podem dificultar a execução do 
Programa Nacional de Desestatização – PND? 

O programa de concessões do Ministério da Infra-
estrutura vem sendo conduzido muito bem. A lei 
da privatização da Eletrobras foi aprovada e, em-
bora haja algumas correções necessárias no mo-
delo, o processo já está em andamento. Também 
estamos discutindo a privatização dos Correios, já 
foram aprovados o marco legal do gás, do sanea-
mento, das telecons e, no final do mês de agosto, 
foi editada a MP das ferrovias. 

As deficiências na infraestrutura são, historica-
mente, um entrave ao ganho de competitividade 
do Brasil. Como isso reverbera para a indústria 
do País? 

As despesas de transporte, manutenção da frota e 
armazenagem representam uma fração relevante 

dos custos das indústrias e dos exportadores. As 
limitações na infraestrutura logística, como a satu-
ração da capacidade e a precária conservação de 
grande parte das rodovias e vias de transporte ur-
bano, acarretam para o produtor brasileiro custos 
bem superiores aos que são arcados por indústrias 
instaladas em países com melhor infraestrutura 
e distribuição. No estudo Carga Extra na Indústria 
Brasileira, realizado pela FIESP, verificou-se que 
as deficiências de logística representam 1,8% do 
preço dos produtos industriais no Brasil. 

Quais são os desafios na interlocução de pautas 
de grande interesse para a modernização do País 
com o Poder Público? 

Nós, do setor privado, estamos acostumados a to-
mar uma decisão e implementá-la na sequência. 
No setor público o processo de tomada de decisão 
é mais complexo, pois envolve vários agentes, in-
teresses difusos e possibilidade de contestação de 
diversas instâncias. 

Este processo, no entanto, é essencial dentro 
do sistema democrático e próprio da política. 

A negociação, discussão pública e o amadureci-
mento de ideias garantem a participação ampla da 
sociedade e possibilitam uma tomada de decisão 
melhor para o país. Temos que ter paciência para 
implementar mudanças nas estruturas sociais, po-
líticas e econômicas para que o processo seja feito 
da melhor forma possível.

Com relação a reoneração em folha a partir de de-
zembro, qual será o impacto para o setor industrial? 

Penso que o momento é terrivelmente inopor-
tuno para promover esta mudança, que na prá-
tica, resultará em aumento de impostos sobre 
as empresas, que ainda passam por problemas 
para se recuperarem do choque promovido pela 
pandemia. Ainda, ao direcionar o tributo para a 
folha de pagamentos o Governo cria estímulo 
para que as empresas em dificuldades financei-
ras precisem recorrer ao enxugamento da folha 
salarial para diminuição de custos. Isso em um 
cenário de desemprego recorde com mais de 
14 milhões de desempregados e mais 5 milhões 
de desalentados. 

Entendo a necessidade de o Governo ajustar suas 
contas para conter o déficit público, porém esse 
movimento precisaria ser feito com a contenção de 
despesas, ao invés do aumento de receitas, quan-
do a carga tributária já é tão alta no país. 

Após 17 anos à frente da FIESP, qual marca pre-
tende deixar de legado na Federação? 

Acredito que o maior legado que vou deixar para a 
FIESP são as conquistas realizadas neste período, 
das quais destaco algumas, que me vem à men-
te: ter impedido o reconhecimento da China como 
economia de mercado, dadas as práticas anti-
competitivas adotadas pelo país, barrar a recria-
ção da CPMF, ter ajudado a acabar com a guerra 
dos portos e modernizá-los, reduzir imposto so-
bre a cesta básica, ter conquistado a redução de 
20% na conta de luz, barrado o aumento de IPTU 
na cidade de São Paulo desde 2014, a moderniza-
ção das leis trabalhistas, todo o trabalho realizado 
pela reforma da previdência e os trabalhos pela 
revisão da NR-12. 

Além disso, o trabalho da FIESP não se resume a 
lutar em defesa da indústria, a entidade também 
gere o SESI e o SENAI de São Paulo e com isso 
eu tive a honra de realizar, também, muitos feitos 
nessas entidades, como a implementação do En-
sino Integral e Médio, a articulação do SESI com 
o SENAI, fundação da Bachiana SESI/SENAI, em 
parceria com o maestro João Carlos Martins. A 
implementação do sistema SESI de ensino em 
575 escolas estaduais e municipais em 46 municí-
pios do Estado de São Paulo. Também me orgulho 
muito de ter devolvido à FIESP e ao CIESP o papel 
de protagonista político nas grandes decisões do 
Brasil, conforme era minha plataforma de campa-
nha quando concorri à presidência das entidades. 

Qual mensagem o senhor gostaria de deixar para 
os empresários do setor de transporte rodoviário 
de cargas? 

Ser empresário no Brasil significa ser uma pessoa 
determinada e perseverante, pois a cada dia temos 
uma nova surpresa com regulações do governo, 
alterações no sistema tributário, nas regras tra-
balhistas e etc. Mas não nos damos por vencidos, 
somos pessoas obstinadas, práticas e realizado-
ras. Meu conselho para os empresários do setor de 
transporte rodoviário de cargas é para que conti-
nuem a acreditar no Brasil e a lutar todo dia nas 
suas empresas para a construção de um país mais 
próspero não só para nós empresários, mas para 
todos os brasileiros. 
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A Pamcary é referência em agilidade e preserva-
ção da imagem do embarcador, operador logístico 
e transportador no atendimento de sinistros com 
transporte de cargas. Essa rapidez é necessária 
porque, quando a imagem de uma empresa é ex-
posta em cargas tombadas, saqueadas ou rouba-
das, é preciso implantar frentes simultâneas de 
trabalho e seguir os protocolos de qualidade do 
fabricante, para que a reputação da marca seja 
preservada, enquanto as autoridades policiais e 
equipes socorristas são prontamente acionadas, e 
os danos físicos e ambientais mitigados. 

“Várias providências precisam ser tomadas ime-
diatamente após um acidente com veículo de car-
ga na rodovia, por isso o trabalho antecipado de 
predição de riscos ajuda, não apenas a evitar si-
nistros, como também agiliza os desdobramentos 

pós-ocorrência”, alerta Ricardo Monteiro, gerente 
executivo de riscos da Pamcary. 

“Algumas empresas possuem um departamen-
to de proteção de marca dentro da estrutura 
corporativa. O atendimento a sinistros que a 
Pamcary faz na estrada se transforma em da-
dos que retroalimentam o trabalho de predição 
de riscos e a melhoria contínua junto ao cliente”, 
esclarece Monteiro.

A partir de uma Torre de Operações, centro de inte-
ligência com central de dados e tecnologia aprimo-
rada para controlar e atuar sobre riscos logísticos, 
a Pamcary consegue prever os principais tipos de 
ameaça durante as viagens e antecipar ações de 
neutralização. Com isso, as empresas ficam me-
nos expostas. 

Exclusivo Sistema de Gestão de Sinistro Online – SGS Pamcary

RAPIDEZ NO ATENDIMENTO DE ACIDENTES 
COM CARGAS EVITA DANOS DE IMAGEM

PARCERIA
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A torre permanece sempre atualizada e dinâmica 
com dados de todos os sinistros que acontecem 
nas estradas, bem como o local onde eles ocorrem.

“Na predição de riscos, o cliente é orientado em fa-
tores diversos, entre eles, como proceder na direção 
defensiva, situação física das estradas e alertas pre-
ditivos normalmente emitidos pela Torre”, explica 
Karine Dornelas, gerente de contas da Pamcary. “Um 
comitê de acidentes discute todos os eventos, as 
causas são apuradas e apresentadas ao segurado, 
com dados e análises essenciais para o atendimen-
to pós-evento e evita reincidências”, complementa.

Adilson Cavali, diretor de sinistros, explica que para 
possibilitar a agilidade na assistência, a Pamcary 
se apoia na capilaridade da sua rede de atendi-
mento com mais de 50 bases fixas, situadas em 
locais estratégicos em todo o país, próximos dos 
pontos onde a incidência de eventos é mais eleva-
da, o que só é possível definir com a assertividade 
de quem atende quase 6.000 sinistros por ano. 

Também contribui para a rapidez, completa Cava-
li, contar com comissários de avarias disponíveis 
para atendimento exclusivo da Pamcary, que che-
gam ao local do sinistro em um prazo médio de 
uma hora e meia.  

São profissionais treinados e capacitados para 
atender as ocorrências, além de especialistas 
na reconstituição dos fatos. Eles tomam co-
nhecimento, antes de iniciarem o seu trabalho, 
das peculiaridades, perfil e prioridades de cada 

segurado ou usuário atendido, informações valio-
sas, que estão armazenadas em um banco de da-
dos, com acesso direto do local do evento.  

Sergio Jorge de Freitas, gerente de qualidade da 
Pamcary, destaca que se o cliente precisar que a 
assistência ao sinistro, ou pós-ocorrência, seja fei-
ta de maneira específica, com procedimentos par-
ticulares, a empresa atende essas especificidades 
de maneira customizada. “Ou seja, temos a flexibi-
lidade necessária para cada situação, se assim for 
a necessidade”, esclarece.

Ele explica que quando a Pamcary começa a pres-
tar serviços para um cliente, são levantados todos 
os procedimentos operacionais de atendimento de 
sinistro e o protocolo de conduta fica estabelecido 
numa ficha operacional, cada uma com suas ca-
racterísticas e peculiaridades. 

Essa agilidade de comunicação ganha força com o 
exclusivo SGS Online (Sistema de Gestão de Sinis-
tros), que possibilita ao segurado acompanhar de 
maneira online e de qualquer local, o atendimen-
to da Pamcary, podendo interagir em tempo real. 
Além do atendimento mais rápido, o sistema pos-
sibilita transparência e interatividade entre todos 
os envolvidos. 

Mapa de calor do Infolog Riscos com atendimento pronta-resposta

Saiba mais informações  
pelo site
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empresa mantenedora do SETCESP
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MATÉRIA DE CAPA MATÉRIA DE CAPA

Desde 2018 novos modelos para o sistema tributário vem sendo 
apresentados e discutidos no País

REFORMA SEM FORMA
MATÉRIA DE CAPA
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A expectativa era deixar as coisas mais simples. 
Mas entre o vai e vem de propostas para uma Re-
forma Tributária, vem crescendo a percepção de 
que estamos às vias de uma elevação da carga 
sem reduzir em nada a complexidade do ambiente 
de negócios.

De acordo com um relatório do Banco Mundial, 
que avalia 190 países, o Brasil é o país em que as 
empresas gastam o maior número de horas com 
a burocracia dos impostos. Sem falar, no próprio 
peso da carga em si, que impacta diretamente na 
competitividade e no lucro das empresas.

Diante disso, fomos ouvir o que os especialistas 
da área entendem sobre as medidas que estão em 
tramitação no Congresso e quais resultados po-
dem trazer para um cenário futuro.

AS PROPOSTAS

Atualmente, existem ao menos duas propostas 
de emenda à Constituição (PEC) e um projeto de 
Lei (PL), que alteram a tributação federal: PEC 45 
de 2019 (na Câmara dos Deputados), PEC 110 de 
2019 (no Senado) e o PL 3887 de 2020 (na Câmara 
dos Deputados). 

A PEC 45 quer unificar cinco tributos: o IPI (Imposto 
sobre Produtos Industrializados), o PIS (Contribui-
ção para o Programa de Integração Social), a Cofins 
(Contribuição para o financiamento da seguridade 
social), o ICMS (Imposto sobre operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de 
Serviços), e o ISS (Imposto sobre Serviços de qual-
quer natureza) em um único tributo, chamado de 
IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).

Enquanto isso, a PEC 110, ao invés de cinco tri-
butos unificados, listados anteriormente, sugere a 
substituição de nove deles pelo IBS. Além daque-
les contemplados na PEC 45 se somariam a eles 
o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o 
Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público), o Salário-Educação (Contribui-
ção social destinada ao financiamento de progra-
mas voltados à educação) e o Cide-Combustíveis 
(Contribuição social destinado ao investimento de 
infraestrutura de transporte).

Só que tanto a PEC 45 quanto a 110, segundo 
conta a assessora jurídica tributária da FETCESP 
(Federação das Empresas de Transporte de Car-
gas do Estado de São Paulo), Valdete Marinheiro, 
perderam força com a eleição dos novos presiden-
tes da Câmara (Arthur Lira) e do Senado (Rodrigo 
Pacheco), no início deste ano. 

Já o PL 3887/20 enviado pelo próprio Governo 
Federal, diferentemente das PECs, propõe a unifi-
cação de apenas dois tributos federais, o PIS e a 
Cofins; em um só, que seria a CBS (Contribuição 
sobre Bens e Serviços). 

“Houve uma disputa de protagonismo, para mos-
trar quem seria a figura principal da Reforma Tri-
butária. Assim, as propostas de emendas 45 e 110 

foram deixadas de lado e o Governo resolveu dis-
cutir a questão da Reforma de maneira fatiada”, 
afirma o assessor jurídico do SETCESP, Dr. Marcos 
Aurélio Ribeiro.

O PL 3887/20 –1ª Etapa da Reforma

 “Essa proposta é nitidamente de aumento da car-
ga tributária”, já avisa antecipadamente Marinhei-
ro. Ela explica que as empresas que se enquadram 
no Lucro Real, apuram uma carga tributária de 
9,25% de PIS/Cofins, à medida que as que se en-
quadram no Lucro Presumido, apuram uma car-
ga tributária de 3,65% de PIS/Cofins e, com o PL, 
ambas passariam a apurar uma alíquota única de 
12%. Além disso, este projeto cria regimes espe-
ciais de apuração para uma série de atividades.

Marinheiro adverte que o que pode atingir mais o 
transporte rodoviário de carga é a incidência da 
CBS sobre os combustíveis, que não permitirá a 
quem o tem como grande insumo, poder se apro-
veitar desses créditos, da forma que é feita hoje.

“A maioria das empresas do nosso setor se en-
quadram no lucro presumido e apuram 3,6%, o 
que passaria para 12%. Só quem acredita que 12 

é igual a 3 é que vai pensar que não é um aumento 
de carga tributária”, alertou Vander Costa, presi-
dente da CNT (Confederação Nacional do Trans-
porte) durante a cerimônia de entrega da Medalha 
Mérito do TRC Paulista. 

“Quem está no lucro real apura 9%, mas tem uma 
série de créditos para abatimento. A CBS tira to-
dos os créditos do TRC, inclusive, o do diesel. No 
caso do transportador só vai poder creditar peça e 
pneu”, complementa ele.

Com o projeto, todas as empresas que estão no 
TRC e se enquadram no lucro presumido terão 
que fazer uma contabilidade fiscal detalhada, as-
sim como já fazem as empresas do lucro real. Em 
resumo, vai ter mais custo para apurar o imposto. 

Costa disse também que não espera por uma re-
dução da carga tributária por conta da situação 
fiscal do País, porém se posiciona completamente 
contra ao aumento, porque isso dificulta o reaque-
cimento da economia, agora que a pandemia pa-
rece estar cedendo. “Do jeito que estão vindo as 
propostas do governo, há quem considere que é 
melhor não ter”, argumenta. 

REFORMA

MATÉRIA DE CAPAMATÉRIA DE CAPA

ICMS

IPI

ISS
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Ambos os especialistas contaram que após a 
apresentação do texto, houve muita gritaria e que 
o relator já fez diversos substitutivos por conta das 
reclamações. “Só que mexe em um dos substitu-
tivos e vai para a Receita Federal, que por sua vez, 
veta para não perder arrecadação, e aí, volta para 
o relator. Resultado: ao invés de simplificar a gente 
está trazendo mais burocracia e vale destacar que, 
todo aquele contencioso que tivemos lá no passa-
do, podemos voltar a ter”, declara a assessora. 

“Usar o pretexto de que se precisa criar um novo 
imposto de renda sobre dividendos para corrigir a 
atual tabela do IR não é um argumento verdadeiro. 
Precisa ter cuidado com essa proposta, porque o 
Brasil precisa de investimento”, alerta Costa.

Pessoa Física

No texto o PL 2337/2021 traz um ajuste na tabela 
progressiva do imposto de renda para pessoa física, 
que estava congelado desde 2015. Mas não corrige 
a inflação dos últimos seis anos. A faixa de isenção 
passa de R$1.903,98 para R$2.500 mensais.

“Além de corrigir a tabela por um índice insuficiente, 
ainda limita as pessoas que recebem mais de 40 
mil por ano de entrar no desconto”, informa Aurélio.

O Governo precisa aprovar esses dois Projetos até 
o fim deste ano, porque como 2022 é ano eleitoral 

e o último de mandato, dificilmente haverá condi-
ções políticas para alterar esse tipo de legislação. 
Em entrevista coletiva, concedida no dia 28 de se-
tembro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), disse estar disposto a apreciar o proje-
to de Reforma do Imposto de Renda “o mais rapi-
damente possível”.
“Ainda continuo não sabendo o que vai acontecer, 
mas tenho uma perspectiva de que esses projetos 
não passam no Congresso e, se passarem, pode 
haver uma corrida ao judiciário, aumentando o 
contencioso. Se tributar o que já foi tributado, isso 
vai demandar ações na justiça e muita fiscalização. 
Há quem diga até que, a Receita vai ter que abrir 
muito concurso para auditores fiscais para conse-
guir fiscalizar as empresas”, fala a assessora. 
Nos dois PLs, não há nenhuma alteração de Lei 
específica para o setor de transporte rodoviário de 
cargas, mas sim, para as empresas como um todo. 
As entidades que integram o TRC, assim como o 
SETCESP, estão sugerindo emendas, publicando 
manifestos e se posicionando contrárias a qual-
quer medida, que possibilite um aumento real na 
carga tributária e ainda, acompanham de perto 
quais serão as definições para essa Reforma.
As informações que constam no texto estão 
atualizadas até o fechamento desta edição em 
05 de outubro. 

Obviamente, o PL 3887/20 gerou inúmeras contes-
tações em todo o País. “Por isso, o presidente da 
Câmara, junto com o Governo Federal, lançou mais 
uma fatia de Reforma Tributária apresentando ou-
tro projeto, o PL 2237/21, que traz mudanças nas 
regras de Imposto de Renda”, conta Marinheiro. 

PL 2337/2021 – 2ª Etapa: Imposto de Renda

Esse Projeto de Lei foi apresentado em junho deste 
ano e tem como relator o deputado o Celso Sabino 
(PSDB-PA), que vem buscando alinhamentos junto 
à Receita Federal e defende a mudança de tirar a 
tributação da pessoa jurídica e, em contrapartida, 
tributar os lucros e dividendos que beneficiam as 
pessoas físicas. 

Pessoa Jurídica

O PL 2337/2021, aprovado na Câmara dos Deputa-
dos, diminui a alíquota de 15% para 8% do Imposto 
de Renda da pessoa jurídica. Entretanto, passará a 
tributar o lucro e os dividendos dos sócios pesso-
as físicas em 15%. 

A pessoa jurídica, após apurar o lucro, 
paga 15% em imposto de renda, 
mais um adicional de 10% (em-
presas que têm lucro acima 20 
mil reais) mais a Contribui-
ção Social que é 9% sobre 
o lucro líquido. Então, no 
total ela tributa 34% de 
Imposto de Renda Pes-
soa Jurídica (IRPJ).

A proposta diminui 
os 15% para 8%, 
mas manteria o 

restante de 10% e 9%, então o lucro sairia da pessoa 
jurídica com uma tributação de 27%, onde se paga-
va 34%. Só que quando o sócio fosse receber esses 
dividendos, ele ainda teria uma retenção na fonte de 
15%. Faz 25 anos que o País optou por tributar todo 
o lucro na pessoa jurídica, de tal forma que, quando 
se entrega o provento para a pessoa física, o sócio 
não tem mais nenhum tipo de tributação. 
“E porque anos atrás foi adotado somente tributar 
na pessoa jurídica? Eu respondo: na época havia 
um contencioso muito grande com a Receita Fe-
deral, que alegava que as empresas distribuíam 
lucros disfarçados (DDL – Distribuição Disfarçada 
de Lucro). Assim, os sócios colocavam todas as 
suas despesas pessoais na empresa, para dimi-
nuir esse lucro de forma que ele pagasse um im-
posto de renda menor. Isso era comum ocorrer e 
ser contestado pela Receita”, diz Marinheiro. 
Ela informa ainda, que o Brasil inovou deixando o 
processo mais simples ao tributar todo o lucro an-
tes de entregar para o sócio e que agora o novo ce-

nário parece uma regressão. “Quando não 
é tributado na pessoa física, existe 

uma percepção de que esse lucro 
não é tributado, e que o sócio 
recebe todo o lucro isento, mas 
não é isento, que fique bem cla-
ro! É uma tributação concentra-
da na pessoa jurídica”, enfatiza. 
Para Ribeiro há uma previsão de 
ampliação do que pode ser en-
tendido como Distribuição Dis-
farçada de Lucro. “Existem coi-
sas que já são mais ou menos 
óbvias que caracterizam uma 
DDL, como a venda de imó-
veis a preço abaixo do merca-

do, empréstimos subsidiados 
e perdão de dívidas. Entretanto, 

tem outras situações, como por 
exemplo, a disponibilização ao só-
cio do veículo da empresa ou a ces-
são de imóveis para uso, que agora 
podem vir a ser considerados pela 

fiscalização como uma DDL”.
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Conhecida também como carga lotação ou fechada, a modalidade de 
carga completa, tem uma diretoria específica no SETCESP

COM A CAPACIDADE TOTAL

Participe das reuniões da 
especialidade de cargas 

completas no SETCESP, com 
o diretor Marcos Soares.

Fique atento ao calendário 
de reuniões de Diretorias  
de Especialidades. 

CARGAS COMPLETAS

DIRETORIA DE ESPECIALIDADE

Existem serviços distintos de modalidade de frete. 
Um deles é o de carga completa, utilizado geral-
mente quando o embarcador tem a necessidade 
de usar o veículo, tão somente, para o desloca-
mento de sua mercadoria. Na maioria das vezes, 
a mercadoria transportada na carga completa per-
tence apenas a um único remetente e destinatário.  

Para tratar dos assuntos específicos deste tipo de 
frete, a Diretoria de Especialidade de Cargas Com-
pletas se reúne no SETCESP para discutir condi-
ções de transporte que tragam a melhor rentabi-
lidade nesta operação. Á frente da especialidade 
está Marcos Soares, diretor comercial na Overfast 
Logística e, compondo a vice-diretoria, está José 
Paulo Correia, da Lasil Transportes.

Soares explica que os serviços de carga lotação 
costumam atender as  grandes marcas. “Você 
oferece a capacidade total do veículo, trans-
portando a mercadoria do ponto A ao ponto B. 
Por conta do grande volume de pedidos, essas 

operações ocorrem, quase que exclusivamente, no 
B2B (business-to-business). ”

Grande parte dos produtos transportados no seg-
mento de cargas completas são grãos, insumos 
essenciais ou cargas perigosas que podem con-
taminar outros produtos e, portanto, devem ser 
transportadas separadamente.

O transporte de cargas completas é bem dife-
rente do que ocorre com as cargas fracionadas, 
no qual existe o frete de pequenas remessas, 
com mercadorias que compartilham o espaço 
com outros produtos e são descarregadas em 
locais diferentes.

É na carga completa que deve ser aplicada a tabela 
do Piso Mínimo de Frete, isso para os veículos mo-
vidos a diesel, com dois ou mais eixos. Geralmen-
te, os índices para aplicação da tabela sofrem rea-
justes duas vezes no ano, em 20 de janeiro e 20 de 
julho, mas há exceções quando existe variação no 
preço do diesel. Se essa variação atingir o patamar 

de 10%, seja de aumento ou redução, ocorrerá um 
reajuste nos índices de cálculo da tabela.

Ainda assim, de acordo com os dados apresenta-
dos durante a 10ª Conferência de Tarifas pelo as-
sessor técnico da NTC&Logística, Lauro Valdívia, a 
defasagem do frete nesta modalidade é superior a 
20%. E foi nela justamente onde houve menos re-
ajuste do frete. A pesquisa Mercado de Transporte 
Rodoviário 2021, mostrou que não mais que um 
quarto das empresas que fazem o transporte de 
carga lotação, reajustaram os valores do preço do 
frete neste ano.

Por essas e outras questões, que Soares reforça a 
importância das empresas que atendem a moda-
lidade, considerarem os custos tarifários do frete 
e a margem de rentabilidade adequada, diferente 
daqueles que são praticados na carga fracionada. 
“Um dos assuntos mais abordados em nossas 
reuniões é sobre a nossa cadeia de custo de frete, 
porque é preciso analisar o que as tabelas referen-
ciais produzidas especificamente para essa mo-
dalidade indicam. Por exemplo, somos muito mais 

impactados com o aumento do diesel do que na 
carga fracionada”.

Ele conta também que entre os outros assuntos 
abordados pela diretoria estão informações sobre 
o vale pedágio, mudanças na legislação, reforma 
tributária e documentos fiscais. Os dois últimos 
assuntos colocados em pauta foram sobre definir 
um posicionamento estratégico para as empre-
sas e como estar em conformidade com a LGPD 
(Lei Geral de Proteção de Dados); no último mês 
agosto, as penalidades previstas nesta Lei passa-
ram a valer.

Outro assunto que chama atenção dos empresá-
rios nas reuniões, segundo Soares, é o BID (Bidding 
Process, que significa dar lances). “Esse é um lei-
lão oficial em que as empresas participam dando a 
melhor condição de frete aliada à sua expertise na 
prestação do seu serviço. Assim, o embarcador vai 
fazer as suas ponderações, avaliando a melhor es-
trutura da frota e qualidade do atendimento. Hoje é 
essa a dinâmica que tem movimentado o mercado 
de transportes”.

Ele lembra que é preciso se mobilizar para buscar 
as melhores condições para a operação. “As exi-
gências dos postos de fronteiras, a falta de áreas 
de descansos na maioria das rodovias brasileiras 
e a insegurança são alguns dos desafios impos-
tos para quem atua neste segmento”, e acrescenta 
deixando o convite, “busquem conosco melhorias 
para o nosso setor e faça a sua transportadora ser 
mais rentável”. 
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Chegou o cartão 
Frete Sem Parar Empresas
Mais uma iniciativa em conjunto da CTF e 

Sem Parar Empresas, que fazem parte do mesmo 

grupo e que juntas oferecem soluções completas 

e inteligentes para o seu negócio, trazendo mais 

praticidade e facilidade para a sua empresa.

Sem Parar Frete

Uma solução completa 
para gestão do 
pagamento de frete

Através do portal Sem Parar Empresas, sua empresa programa, 
gerencia e monitora todas as etapas do pagamento ao 
caminhoneiro autônomo.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Adiantamento do frete

• Crédito dos valores para o abastecimento

• Antecipação do Vale-Pedágio

• Crédito de valores para cobrir outras despesas 

• Quitação do frete

• Geração de CIOT, atendendo às obrigações da legislação e da ANTT

CANAL DE ATENDIMENTO

3004 4212 | 0800 730 4212
www.ctf.com.br

anuncio.indd   1anuncio.indd   1 26/02/21   14:0026/02/21   14:00

Um software que conversa com uma pessoa de 
maneira natural, atendendo suas necessidades 
de forma rápida e assertiva. É assim que algu-
mas empresas descrevem e vendem o serviço 
de chatbot ou de assistentes virtuais. A inten-
ção até que é boa, mas na prática será que fun-
ciona mesmo?!

Primeiro vamos explicar o que é um chatbot, por-
que talvez você o conheça por Luiza, Bia, Tati, Tami, 
Rafa, Tete, Iana, Alice entre outros. O chatbot é um 
robô (bot vem do inglês) que interage por chat. 
Um programa de computador que simula uma 
conversa humana e está presente nos sites das 
empresas, no WhatsApp Business, no Messenger 
ou no Telegram. 

Apesar dos chatbots e assistentes virtuais terem 
semelhanças, muitos consideram tecnologias di-
ferentes. Enquanto os chatbots são voltados para 
aplicativos de mensagens, as assistentes virtuais, 
como a Siri (da Apple), Alexa (da Amazon), Corta-
na (da Microsoft) e a Google Assistente (Google) 
respondem por comandados de voz ou texto, 
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OI, COM QUEM  
EU FALO? 

de acordo com a disponibilidade da informação 
mais relevante.

Essas tecnologias ganharam popularidade nos úl-
timos anos, e vem sendo usadas por várias em-
presas para atender clientes, dar informações so-
bre serviços, vender produtos, entregar conteúdo, 
entre outras funções.

De maneira mais detalhada, o chatbot funciona 
mais ou menos assim: o usuário insere alguma 
dúvida ou pede algum tipo de informação e rece-
be uma resposta sobre a questão. Entretanto, o 
que atualmente vem sendo discutido, é que nem 
sempre o atendimento via chatbots traz bons re-
sultados ou uma boa experiência para os clientes 
e consumidores. 

Algumas reclamações passam a ser frequentes 
quando esses chatbots dispõem de um número li-
mitado de conversas, que além de não conseguir 
sanar a dúvida, acaba não levando o usuário a lugar 
algum. Com respostas a perguntas contendo intera-
ções pré-definidas, se algo sai do esperado, o script 
insuficiente não oferece nenhuma alternativa. 

Talvez você nem saiba,  
mas nos últimos dias provavelmente já conversou com um robô

TECNOLOGIA
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Isso faz com o cliente se sinta frustrado por iniciar 
um processo que não entrega aquilo que foi pro-
metido, e muitas vezes, faz com que ele não saiba 
a quem recorrer ou como proceder daí em diante.

E pela falta de um atendimento eletrônico eficien-
te, muitos usuários acabam voltando sua pre-
ferência ao atendimento por telefone, o que faz 
com que minutos preciosos sejam desperdiçados 
aguardando uma chamada para se conseguir so-
luções simples. 

Só que a inteligência artificial e o processo de au-
tomação já são uma realidade, e não tem como 
voltar atrás. Além disso, por conta da pandemia do 
Covid-19, houve um aumento considerável de tec-
nologias que evitam o contato humano.

Uma estimativa recente, feita pela empresa de 
consultoria Gartner diz que, até 2022, 70% das in-
terações com o cliente envolverão tecnologias de 
relação com a máquina, como os chatbots. Isso 
equivale a um aumento de 15%, se comparado 
com 2018.

Outra pesquisa aponta que em 2020, os 
chatbots tiveram seu mercado avaliado em 
US$ 17,17 bilhões, com previsão de chegar aos 
US$ 102,29 bilhões em 2026, segundo dados da 
Mordor Intelligence.

Então é preciso que haja efetividade e resolução 
para um problema do cliente, e que isso ocorra 
na primeira vez que ele busca o atendimento. 
É importante para as empresas que fazem uso 
desses softwares entender e atender as expec-
tativas dos usuários.

Até por isso, tem chegado ao mercado algumas tec-
nologias com processamentos mais robustos para 
compreender o significado de uma consulta, não 
apenas com palavras-chaves, mas que conseguem 
identificar a intenção por trás do texto digitado. 

Para quem está pensando em implementar a tec-
nologia em sua empresa fica a dica de buscar um 
chatbot integrado que traga uma solução capaz de 
extrair o melhor do seu autoatendimento de for-
ma rápida e flexível, criando um elo forte entre sua 
marca e os clientes. 
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A ANTT - Agência Nacional de Transporte Terrestre 
é órgão ligado ao Governo Federal que regulamenta 
e supervisiona o transporte rodoviário em todo país, 
embora seja mais comum, se deparar com suas 
fiscalizações em rodovias estaduais e federais.

Também ocorrem inspeções da ANTT na forma 
de auditoria, com solicitação de documentos às 
transportadoras e embarcadores, onde há a ve-
rificação de procedimentos e documentos, como 
a identificação do veículo e do motorista. Além 

disso, conforme informações da própria Agência, 
os fiscais checam a nota fiscal, o conhecimento 
de transporte, o manifesto e o contrato. E em caso 
de infrações, lavra-se o respectivo auto com no-
tificação ao infrator para pagamento da multa ou 
apresentação de defesa.

E quais são as situações passíveis de multas 
pela ANTT? Confira as principais legislações 
que regem o TRC sob competência de fiscali-
zação dela.

Falta do RNTRC

Quem trabalha com o transporte remunerado de 
mercadorias no Brasil, precisa emitir obrigatoria-
mente seu registro junto à ANTT. Esse registro é o 
chamado RNTRC – Registro Nacional dos Trans-
portadores Rodoviários de Carga, que é um certi-
ficado público que serve para que a Agência faça 
a fiscalização do transporte regulamentado pela 
Resolução nº 4.799/2015.

O RNTRC tem um prazo de vencimento de 5 anos, 
e é preciso ainda manter o cadastro com as infor-
mações atualizadas. Fazer o transporte de cargas 
sem estar cadastrado no RNTRC gera multa de 
R$1.500,00.

Vale lembrar que o SETCESP é um 
posto credenciado no qual as Em-
presas de Transporte de Cargas 
podem fazer o seu cadastramento 
ou recadastramento, e atende em 
três endereços diferentes. 

Não emissão do Vale-Pedágio Obrigatório 

É proibido embutir o custo do pedágio no valor do 
frete contratado. O Vale-Pedágio Obrigatório foi 
instituído pela Lei nº 10.209/2001 e determina que 
os embarcadores ou equiparados devem ser res-
ponsáveis pelo pagamento antecipado do pedágio 
e fornecimento do respectivo comprovante. 

Não antecipar o Vale-Pedágio Obrigatório ao 
transportador, não registrar as informações so-
bre a aquisição do Vale-Pedágio no documento 
de embarque ou não aceitar o Vale-Pedágio Obri-
gatório pode resultar em multa aplicada no va-
lor de R$550,00. Ressalta-se que o Vale Pedágio 
Obrigatório é requerido, apenas na modalidade de 
carga lotação.

Descumprir o Piso Mínimo de Frete

A Política Nacional de Pisos Mínimos do Transpor-
te Rodoviário de Cargas surgiu em 2018, instituída 
por meio da Lei 13.703 regulamentada pela Reso-
lução nº 5.849/2019 da ANTT, visando garantir um 
valor mínimo a ser pago a título de frete.

Os pisos mínimos de frete são aplicados apenas 
para carga lotação e devem ser calculados por 
meio da tabela composta pelos coeficientes de 
deslocamento (CCD) e coeficientes de carga e 
descarga (CC).

Durante a fiscalização, é verificado se o valor efe-
tivamente pago ao transportador está igual ou 
acima do piso, calculado para aquela viagem es-
pecífica. Na hipótese em que seja identificado pa-
gamento de valores abaixo do piso, será lavrado 
o auto de infração para o responsável pelo paga-
mento do frete e o valor das multas aplicadas varia 
entre R$550,00 e R$10.500,00. 

Para facilitar o dia a dia de tra-
balho dos transportadores ro-
doviários de cargas, o IPTC 
(Instituto Paulista do Transpor-
te de Carga), disponibiliza uma 
calculadora de Piso Mínimo do 
Frete digital. 

Deixar de indicar o CIOT

O CIOT (Código Identificador da Operação de 
Transportes), tem o objetivo de regulamentar o 
pagamento do valor do frete referente à prestação 
dos serviços do transporte e é exigido sempre que 
a transportadora subcontrata um motorista  

MULTAS

Confira também o que pode ser feito após receber uma autuação

SAIBA QUAIS SÃO OS TIPOS DE 
MULTAS EMITIDAS PELA ANTT
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Confira

Acesse
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autônomo ou uma outra transportadora, que te-
nha até no máximo três caminhões cadastrados 
na ANTT. 

Por isso, é importante que a trans-
portadora contratante consulte 
as informações do RNTRC de seu 
subcontratado no site da ANTT 
para confirmar, se há obrigatorie-
dade ou não, de emissão do CIOT.

A transportadora contratante tem que indicar o 
número do CIOT e os dados de quem está sendo 
subcontratado no Conhecimento de Transporte e 
no Manifesto Cargas. Além disso, o pagamento do 
frete para este subcontratado deve ser realizado, 
obrigatoriamente, em conta bancária ou por EPEFs 
(Empresas de Pagamento Eletrônico de Frete Au-
torizado). É também por meio das EPEFs cadas-
tradas na ANTT, que o contratante do serviço de 
transporte emite o CIOT.
Deixar de cadastrar o CIOT no Conhecimento ou 
Manifesto Eletrônico (CT-e e MDF-e) resulta em 
multa de R$550,00. Já gerar o CIOT com dados di-
vergentes daqueles correspondentes ao da efetiva 
contratação do frete pode gerar multas, que vão de 
R$550,00 a R$10.500,00.

O SETCESP possui parcerias com 
EPEFs que tem condições exclusi-
vas para associados. 

Pagamento não efetuado via PEF ou por transfe-
rência bancária 

O Pagamento Eletrônico de Frete (PEF) foi insti-
tuído pela Lei 11.442/07, e determina que o pa-
gamento do frete deve ser realizado de forma 
eletrônica, através de meios de pagamento auto-
rizados: por Instituição de Pagamento Eletrônico 
de Frete (IPEF) ou crédito em conta de titularidade 
do transportador.

Se acaso o processo de pagamento do frete não 
ocorrer conforme o regulamentado, o responsável 
pelo pagamento estará sujeito às penalidades pre-
vistas na Resolução nº 5.862/2019, cujos valores 
variam entre R$550,00 e R$10.500,00.

Descumprimento das Normas Técnicas no TRPP

As normas para o do Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos (TRPP) são mais específicas. 
As cargas perigosas são aquelas de produtos que 
detém potencial de causar danos ou apresentar 
risco à saúde, segurança ou ao meio ambiente, 
classificados conforme os critérios estabelecidos 
na Resolução nº. 5.232/16 da ANTT e no Manual 
de Ensaios e Critérios publicado pela ONU (Organi-
zação das Nações Unidas).

Excesso de peso ou evasão de balança

É no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em que 
estão estabelecidas as multas por excesso de 
peso e evasão de balança. Mesmo não sendo uma 
multa prevista na Legislação da ANTT, quando a 
balança está sob concessão da Agência, ela pode 
multar porque tem competência para autuar e 
fiscalizar também nessas situações.

A autuação pode ser antiga, mas a pendência é nova

Nos últimos meses, alguns transportadores afirma-
ram que estavam recebendo multas antigas. Veri-
ficamos com a Dra. Caroline Duarte, coordenadora 
jurídica do SETCESP, que isso pode acontecer, desde 
que, entre o ato da infração e o recebimento da mul-
ta, não seja ultrapassado o período de cinco anos.

“Às vezes a ANTT manda a notificação de autua-
ção, que dá ciência ao autuado de que ele cometeu 
a infração, e depois de algum tempo, envia o que 
chamamos de notificação de penalidade, que já é 
o boleto de pagamento”, explica Duarte.

Quanto ao intervalo entre um envio e o outro, a co-
ordenadora afirma que no passado isso poderia 
levar anos, hoje em dia, porém, isso não costuma 
demorar, salvo em situações excepcionais. 

“Percebemos sim, um atraso das notificações e 
das multas, em razão da pandemia. Não foi algo 
somente da ANTT, outros órgãos deixaram de emi-
tir as notificações porque não tinham como fazê-
-las, entretanto, daqui para frente isso não deve 
acontecer mais”, diz a coordenadora.

Ela complementa que atualmente, a ANTT está 
mandando as notificações e as multas no prazo 
de seis meses da data de autuação. “São raros 
os casos que levam anos, mas podem acontecer” 
avisa. Ela acrescenta ainda que já aconteceu de a 
empresa receber uma multa de quase dois anos 
atrás, e o importante é que ela tinha informações 
e documentos para poder contestar. “Por essa ra-
zão, orientamos que toda empresa deve manter a 
guarda da documentação fiscal por um prazo mí-
nimo de cinco anos”, aponta.

Ainda sobre a demora no envio das notificações 
e dos boletos, Duarte reforça que a ANTT tem um 
prazo de até 5 anos para expedir a notificação e a 
cobrança da multa e explicou que, se porventura a 
empresa tenha fechado e encerrado o CNPJ, como 
o fato ocorreu com ele em aberto, a cobrança entra 
como dívida ativa e depois em execução fiscal em 
nome dos sócios.

Cobrança por DDA

Outras empresas estranharam a cobrança por DDA 
(Débito Direto Autorizado), que constava no  

MULTA

MULTA

DDA

NÚCLEO OPERACIONALNÚCLEO OPERACIONAL

27OUT - NOV 2021  |  Revista SETCESP26 OUT - NOV 2021  |  Revista SETCESP

Acesse

Descubra quais



29OUT - NOV 2021  |  Revista SETCESP

DIRETORIA DE ESPECIALIDADE

extrato da conta da empresa. “Esse sistema é 
uma interligação com o sistema bancário, ao in-
vés de emitir o boleto, ele faz a inscrição desse 
débito para ser cobrado diretamente na conta”, 
esclarece Duarte.

Minha empresa foi autuada, e agora? Seja por DDA 
ou quando boleto chegar é possível que a empresa 
pague a multa com desconto ou recorra. 

Pagamento com desconto 

A ANTT disponibiliza ao autuado a possibilidade 
de aproveitar-se de um desconto de 30% sobre o 
valor da autuação, desde que se renuncie à inter-
posição de recurso. 

Para aproveitar desse desconto, depois de recebi-
da a notificação da penalidade e o boleto, a em-
presa deverá pagá-lo na rede bancária até a data 
indicada na notificação, com o desconto de 30% e 
protocolar o termo de renúncia junto ao sistema 
da ANTT.

Pronto. Paguei! Mas não é só isso. “A empresa 
acredita que basta pagar, o boleto ou o DDA e o des-
conto já acontece, porém não é assim. É preciso fa-
zer o protocolo do termo de renúncia devidamente 

assinado e também anexar o comprovante do pa-
gamento com desconto para se aproveitar dessa 
dedução, caso contrário, essa diferença vai ser co-
brada com juros e multa”, alerta a especialista. 

Dá para recorrer também

É possível ingressar com um recurso ou defesa 
das multas expedidas pela ANTT, desde que 
tenham sido emitidas sob alguma circunstância 
que descaracterize a infração. 

Isso pode ser feito no site da própria Agência, 
para isso o interessado tem que se cadastrar 
como usuário externo e criar um login e senha 
para ter acesso ao SEI (Sistema Eletrônico de In-
formação) apresentando os documentos solicita-
dos pela ANTT.

Tanto os procedimentos para se 
obter o desconto da multa, quan-
to para se recorrer dela estão em 
e-book, que o SETCESP disponi-
biliza gratuitamente. Baixe aqui 
o material para que você possa 
acompanhar passo a passo. 

NÚCLEO OPERACIONAL
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por Luis Felipe Machado 

Esta evolução tecnológica constante em que vi-
vemos nos faz, cada vez mais, refletir sobre o im-
pacto dela em nossas vidas. O modo “Jetsons” 
foi ativado e precisamos nos localizar no tempo 
e espaço disso tudo, que corre aos nossos olhos 
e invade o cotidiano. Nada mais nos surpreen-
de, é como se estivéssemos à espera de cada 
aperfeiçoamento, atualização e incrementos de 
tecnologia, e participamos de tudo isso, sem a 
menor dificuldade.  

É comum hoje que escutemos a máxima de que 
os dados são o novo petróleo, e há uma corrida 
para a obtenção dessa nova riqueza. O paralelo é 
até interessante e provocador, porém precisamos 
enxergar a curva que existe lá na frente. Pensem 

só: nem tudo leva petróleo, mas tudo tem e gera 
dados. E você sabe qual a importância disso? Eu 
respondo:  a de que ainda temos uma amplitude 
de possibilidades no “refino” destes dados, que 
nossa mente humana não é capaz de produzir. 
E aí, quem entra nessa parada? O grande dife-
rencial nessa corrida dos dados é a Inteligência 
Artificial - IA. 

Não quero trazer aqui as questões tecnológicas, 
e sim, uma visão de que combustível é esse, que 
será produzido? Já que trouxe uma comparação 
de dados com petróleo, vocês me permitem dizer 
que a inteligência artificial é como um “rodotrem” 
em processamento, perto do nosso cérebro de 
“caminhonete”, sem ofensas e rancor, por favor. 

COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL É 
CAPAZ DE TRANSFORMAR A LOGÍSTICA

OPINIÃO
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*Luis Felipe Machado é Coordenador da COMJOVEM SP – Comissão de Jovens Empresários e Executivos no SETCESP.
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Além da grande capacidade de processamento, 
uma característica fundamental da inteligência 
artificial é a assertividade nas determinações e 
soluções. E não fique chateado comigo, mas ela 
tem essa capacidade, pois consegue cruzar diver-
sos tipos de dados ao mesmo tempo, e acessá-
-los com muito mais velocidade. Não se sinta mal 
pois para ela funcionar ainda, e ressalto “o ainda”, 
depende de nós humanos. Somos nós o foco de 
atuação da inteligência artificial, somos o last mile 
que ela precisa se curvar e fazer a sua entrega. 

Falando e comparando o transporte com a IA, é 
impossível não ver como ela está sendo funda-
mental no desenvolvimento do nosso setor. Um 
diferencial enorme em redução de tempo, auto-
matização de processos, redução de custos, isso 
tudo alinhando processamento e cruzamento de 
dados, apresentando as melhores alternativas de 
rotas, horários, rotinas, trânsito, carregamento, se-
gurança. Da execução de tarefas padrões, até no 
atendimento aos clientes. Ela pode atuar e a gente 
pode se beneficiar dela. 

E onde mora o segredo da IA? O segredo é dar 
os inputs (entradas) corretos e parametrizações 
que façam sentido a cada negócio. Não adianta 

acreditar que basta comprar uma inteligência ar-
tificial e todos os problemas do seu negócio serão 
resolvidos. Fato inquestionável que essa é uma 
tendência, que ainda seguirá por muito tempo e 
nos auxiliará cada vez mais. A curva de aprendiza-
do da inteligência com as repetições e padrões de 
comportamento, consumo e uso trazem ganhos 
em escala. E nós, consumidores finais, continua-
remos embarcados nessas plataformas, que não 
são de petróleo, absorvendo sem dificuldades 
seus benefícios. 

Diferentemente do petróleo que está escondido, os 
dados estão à vista e sendo produzidos, desde a 
hora que você acorda até a hora que vai dormir. 
Até a sua hora de dormir é um dado. Somos nós 
os maiores produtores, é de seres humanos con-
sumidores, clientes, parceiros, fornecedores que 
estamos falando. 

A inteligência é artificial, mas o precioso e valoroso 
está em cada um. Cuide dos seus dados e use-os 
ao seu favor. 

Empresário, empreendedor, use os dados para o 
bem dos seus clientes! Sem poluição, sem afetar a 
natureza. Lembrem-se somos parte da natureza. 

OPINIÃO

A LETPP (Licença Especial para o 
Trânsito de Produtos Perigosos) é 
uma licença que autoriza o transpor-
te de produtos perigosos nas vias pú-
blicas no município de São Paulo, con-
forme Decreto Municipal 50.446/09. 
Tanto a transportadora, como o em-
barcador do produto estão sujeitos a 
multas na ausência da LETPP.

A Ambipar possui assessoria 
completa para a adequação. 
Entre em contato conosco! 
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por Raquel Serini*

COMPOSIÇÃO DA FOLHA 
DE PAGAMENTO NO TRC

*Raquel Serini é Economista do IPTC.

Que a folha de pagamento diz respeito a todos os 
valores pagos aos funcionários, isso todos já sa-
bem; o que muitos ainda não entendem, é que uma 
gestão eficiente tem papel muito importante para 
o monitoramento dessa despesa. Inevitavelmen-
te o salário do motorista e o combustível são os 
itens de maior relevância nos custos, dependendo 
da operação. 

Nas transportadoras, que necessitam de um nú-
mero elevado de pessoas para realizar a presta-
ção de serviço, a representatividade da folha de 
pagamento pode ser expressiva. Além disso, ela 
contém diversas obrigações legais, que devem ser 
cumpridas pela empresa, sem contar o pagamen-
to de encargos sociais e benefícios, muitas vezes, 
estabelecidos pelas convenções coletivas de tra-
balho (CCT). Portanto, em alguns casos, gera im-
pactos de até 30% do valor da receita da empresa.

COMPOSIÇÃO DA FOLHA NO TRC

Identificadas as obrigações, os benefícios, encar-
gos e salários que compõem a folha de pagamen-
to, fica mais fácil ter um raio x dos gastos para ge-
renciar melhor o orçamento.

E, depois de todos esses processos, será possí-
vel realizar as provisões para os próximos meses, 
considerando, na gestão de custos, variações não 
esperadas, mudanças nas leis trabalhistas, e ou-
tros aspectos.

Por isso, entender o quanto cada item representa na 
composição da folha é tão importante. Vejam que o 

grupo remuneração é o mais expressivo, represen-
tando mais de 60% dos gastos com a folha, seguido 
dos benefícios que chega a representar 25% e por 
fim, mas não menos importante, os impostos com 
aproximadamente 13% de participação.

MERCADO DE TRABALHO NO TRC

De forma geral, o ano de 2020 foi positivo para 
o TRC. O mercado de empregos acompanhou 
esta tendência positiva e registrou um aumento 
de 26,89% nas contratações em relação ao ano 
de 2019, totalizando 63.647 postos de trabalhos 
a mais no TRC em 2020, na base territorial do 
SETCESP, segundo dados do CAGED (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados).

Só a contratação de motoristas de caminhão re-
presentou 22% deste total de admissões, com 
10.849 posições preenchidas para a função, um 
total de 17% das admissões e um número -3,23% 
menor que o ano anterior, onde foram contratados 
11.203 motoristas. 

O PERFIL DO EMPREGO

Responsável pela maior parcela do PIB Nacional, 
o setor de serviços conta com 1,4 milhões de em-
presas, que movimentaram R$ 1,8 trilhão em 2019. 
Sem contar que só o modal do transporte rodo-
viário de cargas movimenta 65% de tudo o que é 
comercializado no país. E no mercado de trabalho 
não poderia ser diferente.

Nos últimos anos, o segmento mais empregador foi 
o de serviços. Segundo dados da Pesquisa Anual 
de Serviços (PAS), de 2019 feita pelo IBGE, o grupo 
de transportes e serviços auxiliares aos transpor-
tes de correios integra o terceiro lugar no ranking 
de ocupações, sendo responsável pelo emprego de 
2,5 milhões de pessoas, o que representa um  

“O impacto do aumento da mão de obra”

PESO DE CADA ITEM NA FOLHA DE PAGAMENTO 

CONTA %
Remuneração 61,63%
Salários 51,18%
13° salário 3,72%
Férias 1,43%
PLR (participação nos lucros e resul-
tados)

1,30%

Hora Extra 3,60%
Comissão 0,30%
Gratificações /Bônus -
Adicionais (noturno, periculosidade, 
insalubridade)

0,10%

Impostos 13,33%
FGTS 3,91%
INSS 4,22%
IRRF 5,20%
Benefícios 25,03%
Uniforme 0,23%
Convênio Médico 8,12%
Convênio Odontológico 1,20%
Cesta Básica ou Vale Alimentação -
Vale Refeição 14,26%
Vale Transporte 1,22%

Fonte: pesquisa com transportadoras | elaborado pela autora Fonte: dados da CCT | elaborado pela autora

Evolução Salarial – Nominal e Real

Mai/2017
a Abr/2018

Mai/2012
a Abr/2013

Mai/2018
a Abr/2019

Mai/2013
a Abr/2014

Mai/2019
a Abr/2020

Mai/2014
a Abr/2015

Mai/2020
a Abr/2021

Mai/2015
a Abr/2016

Mai/2021
a Abr/2022

Mai/2016
a Abr/2017

Reajuste Salarial
4,00%

Reajuste Salarial 
8,00%

Reajuste Salarial
2,50%

Reajuste Salarial
10,00%

Reajuste Salarial
5,07%

Reajuste Salarial
7,50%

Reajuste Salarial
0,00%

Reajuste Salarial
9,00%

Reajuste Salarial
7,59%

Reajuste Salarial
8,00%

Inflação (INPC)
3,99%

Inflação (INPC)
4,88%

Inflação (INPC)
1,69%

Inflação (INPC)
7,16%

Inflação (INPC)
5,07%

Inflação (INPC)
5,81%

Inflação (INPC)
2,46%

Inflação (INPC)
8,34%

Inflação (INPC)
7,59%

Inflação (INPC)
9,83%

Aumento Real
0,01%

Aumento Real
2,97%

Aumento Real
0,80%

Aumento Real
2,65%

Aumento Real
0,00%

Aumento Real
1,60%

Aumento Real
-2,40%

Aumento Real
0,61%

Aumento Real
0,00%

Aumento Real
-1,67%

$
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$
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$
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EVENTOSMANUTENÇÃO PERSONALIZADA 
PARA MÁXIMA DISPONIBILIDADE
E EFICIÊNCIA DO SEU NEGÓCIO. 
O Programa de Manutenção Scania mais completo, com manutenções únicas e customizadas, evoluiu ainda mais.      
Com foco na alta disponibilidade, garante eficiência nos processos de manutenção para que seu veículo retorne a operar 
com máxima agilidade. Além disso, possibilita personalizar a cobertura do programa e o modelo de gestão financeira de 
acordo com as necessidades de cada operação.

É o novo caminho para entregar mais rentabilidade e disponibilidade para o seu negócio.

CONTROL TOWER
Gestão ativa da eficiência do fluxo e processos  

de manutenção para garantir que o veículo volte 
para a operação com máxima agilidade. 

Garante uma redução de até 30% no tempo de parada.

MANUTENÇÃO FLEXÍVEL 
Dinâmica e individualizada, que 

garante até 25% de redução 
nos custos.

PAY PER USE COBERTURA CUSTOMIZÁVEL
Opção de pagar somente pelo o que utilizar               
de manutenção, customizando a cobertura             

de itens e agilizando os processos.

Acesse solucoesscania.com.br
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crescimento de 277,3 mil pessoas, com remunera-
ção média geral de R$ 2.800,00 e para o segmento 
de transporte rodoviário de cargas de R$1.932,75. 

As estimativas indicam que o mercado de trabalho 
brasileiro começa a mostrar maior dinamismo, re-
percutindo a retomada do nível de atividade. Essa 
melhora do mercado de trabalho vem se traduzin-
do na expansão da população ocupada e também 
pela recuperação, ainda que lenta, da economia 
pós-pandemia.

EVOLUÇÃO SALARIAL

Se compararmos os reajustes aplicados nos úl-
timos 10 anos com a inflação oficial através do 
INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), 
podemos observar uma oscilação positiva nos sa-
lários entre 2012 a 2016. A partir de 2017, os rea-
justes apresentaram variações negativas ou próxi-
mas de zero, o que significa que o salário nominal 
está menor que o salário real.

Os piores anos para o reajuste salarial no TRC de-
ram entre maio/2018 a abril/2019, maio/2019 a 
abril/2020 e maio/2020 a abril/2021, que apresen-
taram variação de 2,5%, 5,07% e 0,0%, respectiva-
mente. Muito pelas condições do mercado, cresci-
mento da informalidade, greve dos caminhoneiros e 
expectativas reduzidas de crescimento econômico.

Analisando o salário de motorista carreteiro com 
o salário mínimo dos últimos 3 anos, e cruzando 
com a inflação do período, podemos observar que 
o salário do TRC esteve 8,95% acima do mínimo 
estipulado pelo governo em 2019. Já em 2020 o 
salário real esteve abaixo do esperado em -0,85%, 
devido ao não reajuste da categoria. Mas se recu-
perando em 2021, com uma alta de 3,41%, frente a 
variação de preços de janeiro a julho, medida pelo 
IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado).

Por essa razão, não se recuperará o poder de com-
pra do salário apenas com aumentos graduais, 
pois do outro lado as remarcações e os reajustes 
de preços tornarão inúteis estas medidas antes 
que elas cheguem ao bolso do trabalhador.

Há a necessidade de fazer a roda da economia 
girar e alavancar o poder de compra. Resta-nos 
estar atentos ao desempenho dos indicadores de 
confiança para verificar se a retomada da ativida-
de no país é legítima, reforçando as projeções do 
mercado. Uma vez que, a saúde financeira das em-
presas é restaurada, consequentemente, gerando 
mais empregos, as famílias consumirão mais, a in-
dústria produzirá para atender a demanda, geran-
do mais carga a ser movimentada. Obedecendo 
assim o ciclo econômico. 

Ano
Salários

IPCA Saldo
Mínimo Motorista 

Carreta Variação

2019 R$ 998,00 R$ 2.128,37 13,26% 4,31% 8,95%

2020 R$ 1.045,00 R$ 2.128,37 3,67% 4,52% -0,85%

2021 R$ 1.100,00 R$ 2.289,91 8,17% 4,76% 3,41%
Fonte: CCT - IBGE - MF | elaborado pela autora

INDICADORES
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Não dá para falar em conter os impactos do aque-
cimento global causado pela emissão de gases do 
efeito estufa, sem trazer o setor de transporte ro-
doviário para essa discussão. No Brasil, o TRC tem 
maior participação na emissão de CO2 (dióxido de 
carbono) se comparado aos outros modais. 

De acordo com os especialistas, o principal desa-
fio é que 95% da energia usada no transporte ro-
doviário ainda vem de combustíveis fósseis. Entre-
tanto, já é possível vislumbrar um futuro diferente: 
veículos movidos a GNV (gás natural veicular), bio-
metano, híbridos e elétricos. 

Para o secretário de Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis do Ministério de Minas e Energia 

(MME), José Mauro Coelho, nossa matriz ener-
gética conta com cerca de 25% do combustível 
proveniente de fontes renováveis e o alvo, é de 
chegar a 2030 com uma participação de, não 
menos, que 30%.  

Ambiciosa ou não, uma das etapas para se atingir 
essa meta foi lançar o programa Combustível do 
Futuro, que tem como objetivo “aumentar a par-
ticipação de combustíveis renováveis e de baixo 
teor de emissões em nossa matriz e desenvolver 
tecnologias veiculares nacionais”, conforme infor-
mações do MME. “Estamos olhando para frente e 
vendo novos combustíveis que possam ser inseri-
dos na nossa matriz energética e de transportes”, 
garantiu o secretário. 

Atualmente, 25% dos combustíveis usados no país são renováveis. 
Governo quer que esse número chegue a 30% daqui a 8 anos

CAMINHOS MAIS SUSTENTÁVEIS



40 41OUT - NOV 2021  |  Revista SETCESP OUT - NOV 2021  |  Revista SETCESP 41

NÚCLEO OPERACIONAL

40

SUSTENTABILIDADE

EAD
A qualifi cação 
profi ssional do 
SETCESP está 
disponível para 
todo o Brasil
Aprenda com 
quem entende 
do assunto, a um 
clique de distância.

Anuncio_EAD_Revista_21x28cm.indd   3Anuncio_EAD_Revista_21x28cm.indd   3 06/10/2021   16:55:0706/10/2021   16:55:07

Todo esse estímulo em prol da sustentabilidade é 
bem-visto, no entanto, o transportador brasileiro já 
vem se familiarizando com combustíveis alterna-
tivos e diferentes composições de frota há algum 
tempo, claro que levando em conta o tipo da ope-
ração, sem até o momento, ter qualquer subsídio.

Thiago Budni, diretor da Especialidade de Sus-
tentabilidade no SETCESP, revela que há expec-
tativas em relação ao governo, para que haja al-
guma redução de carga tributária para veículos 
sustentáveis. “A gente torce para que isso ocor-
ra. Particularmente, nós da Diretoria de Sus-
tentabilidade trabalhamos para que aconteça o 
quanto antes”. 

Em 2020, passaram a ser comercializados os ve-
ículos movidos a biometano e este ano, chega-
ram efetivamente ao país os caminhões elétricos. 
Budni conta que, embora seja um veículo de maior 
preço, a grande vantagem do elétrico é o custo 
menor de rodagem em relação ao modelo conven-
cional, a diesel, assim afirma que, “o veículo acaba 
se pagando com o passar do tempo”.

O caminhão elétrico apresenta, em média, um cus-
to operacional até 3 vezes menor do que o conven-
cional. E o custo mais alto de aquisição ocorre por 
ser uma tecnologia nova, e ainda de baixa deman-
da, justificam as montadoras.

Segundo estimativas da Associação Brasileira de 
Veículos Elétricos (ABVE), um caminhão elétrico 
urbano (VUC) já se torna rentável no quinto ano de 
operação para clientes que rodam mais de 150 km 
ao dia. 

Para se ter uma ideia da evolução dessa frota, da-
dos da Anfavea (Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores) apontam que, 
enquanto em 2015 apenas 846 veículos elétricos 
ou híbridos foram licenciados, em 2020, o número 
subiu para 19.745, que se traduz em 1% das ven-
das totais do País. Na soma deste ano, estarão in-
cluídos além de veículos de passeio e comerciais 
leves, também os caminhões.

Quanto ao meio ambiente em termos comparati-
vos, a cada caminhão a diesel substituído por um 

elétrico, 5 toneladas de monóxido de carbono dei-
xam de ser emitidas mensalmente.

O híbrido, movido tanto a diesel quanto a eletrici-
dade, traz uma flexibilidade e autonomia para os 
trechos rodoviários a longa distância e são uma 
opção, enquanto a infraestrutura de recarga elétri-
ca não chega a todo país.

Outra alternativa, são os caminhões movidos a 
GNV. Quando comparado ao modelo movido a die-
sel, o GNV emite 17% a menos de CO2 na atmosfe-
ra, além disso, a redução do material particulado é 
de 95%. Também estima-se um custo de operação 
17% menor com o uso de gás natural.

Já os veículos movidos a gás biometano emitem 
85% a menos de CO2 se comparado ao diesel, 
conforme informações da Associação Brasileira 
do Biogás. E mais, o motor do caminhão é 20% 
mais silencioso.

“Acredito que a aquisição dos veículos movidos a 
energia limpa seja uma tendência que veio para 
ficar. Carretas, caminhões, vans ou caminhone-
tes são para nós, transportadores, ferramentas de 
trabalho. À medida que vão surgindo ferramentas 
melhores a gente tende a mudar”, conclui Budni. 

OUT - NOV OUT - NOV 2021  |  Revista SETCESP2021  |  Revista SETCESP
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Criadas no ano de 1978 pelo Ministério do Trabalho, 
através da Portaria 3.214, as Normas Regulamenta-
doras (NRs) são um conjunto de procedimentos re-
lativos à segurança e medicina do trabalho, no qual a 
adoção de seus termos é obrigatória para empresas 
públicas e privadas, que possuam empregados regi-
dos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Em geral, são regras de proteção à saúde dos co-
laboradores, que estabelecem os parâmetros mí-
nimos e as instruções sobre a segurança, confor-
me cada atividade e função desempenhada.

Caso as empresas não cumpram as 37 NRs, que 
estão atualmente em vigor, elas podem ser multa-
das e também correrem risco de serem processa-
das pelos profissionais.

De tempos em tempos, acontece a revisão das NRs. 
Primeiramente, em função dos novos métodos de 

trabalho, do avanço da tecnologia e da mudança 
nas relações trabalhistas. Em um segundo mo-
mento, para atender a Lei Complementar nº 95, de 
1998, que prevê a triagem, o exame e a consolida-
ção dos atos normativos em vigor no início de cada 
mandato presidencial.

No começo deste ano, houve uma consulta pú-
blica em que foi aberta a possibilidade para que 
as entidades pudessem apresentar sugestões, e 
isso foi feito sobre as questões relativas ao trans-
porte rodoviário de cargas via CNT (Confedera-
ção Nacional do Transporte), de acordo com as 
informações do assessor jurídico do SETCESP, 
Narciso Figueirôa Jr.

Segundo ele, foi enviada entre as propostas, por exem-
plo, a que solicita a exclusão da função de motorista 
da base de cálculo da cota de aprendizagem,  

Ministério do Trabalho e Previdência deve anunciar em breve a revisão 
das normas de saúde e segurança do trabalho

MUDANÇAS À VISTA

NÚCLEO JURÍDICO
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porém, ainda não há como saber se foi acolhida ou 
não, afirma o assessor. “Estão previstas uma me-
nor quantidade de normas, de 37 que é o que temos 
hoje, para 17 NRs, mais um decreto com o objetivo 
de simplificar e reuni-las em capítulos exclusivos, 
para tratar de cada tema”, esclarece Figueirôa.

O que, na opinião de Ana Jarrouge, presidente exe-
cutiva do SETCESP, será um grande avanço já que 
a atual estrutura de legislação trabalhista, no dia 
a dia, acaba atrapalhando e gerando insegurança 
jurídica, inclusive, para as empresas de transpor-
te.“Para sermos mais competitivos precisamos de 
uma legislação que seja compacta, objetiva, atua-
lizada e que efetivamente atenda às necessidades 
do mercado atual”, diz.

A Secretária do Trabalho Adjunta do Ministério do 
Trabalho e da Previdência, Tatiana Vasconcelos, 
ressalta que as mudanças trarão um enorme ga-
nho na organização proporcionando maior clareza 
a quem consulta e deve cumprir as NRs.

“Apenas como exemplo, atualmente os emprega-
dores e trabalhadores precisam consultar 39 por-
tarias para compreender as exigências relaciona-
das aos Equipamentos de Proteção Individual, 12 
portarias sobre o Registro Eletrônico de Ponto, 37 
para compreender o Registro Sindical e 30 para o 
tema de Aprendizagem. Com a publicação da sim-
plificação das normas infralegais trabalhistas (su-
bordinado às leis), estes assuntos citados estarão 
organizados e reunidos em uma única norma”, ga-
rantiu Vasconcelos.

“O caminho da desburocratização deve ser per-
seguido de forma constante e incansável, só as-
sim, diminuiremos o custo Brasil e tornaremos as 
empresas mais produtivas, para gerarem cada vez 
mais, empregos e riquezas para nosso país. E essa 
atualização das NRs demonstra isso”, destaca 
Jarrouge, que enxerga as mudanças futuras como 
um sinal extremamente positivo.

Ainda, conforme assegurado pela secretária ad-
junta, as normas propõem um reforço de ações 
preventivas visando sanear irregularidades tra-
balhistas e a redução de acidentes e adoecimen-
tos decorrentes do trabalho. “Espera-se, portanto, 
uma melhoria dos serviços ofertados pela pasta, 
reduzindo a quantidade de documentos exigidos 
e eliminando a necessidade de comparecimento 
presencial às unidades do Ministério do Trabalho 
e Previdência”, complementa.

Outra importante mudança futura apontada por 
Figueirôa, são algumas Leis cujas regulamenta-
ções ficarão sob competência do Ministério do 
Trabalho como as que envolvem a anotação de 
controle de jornada, atestados médicos e regis-
tro sindical.

Quanto a previsão de publicação das coletâneas 
que abrangem decretos, portarias e instruções 
normativas das NRs, estava sendo aguardada 
para ocorrer na segunda quinzena de setembro. 
Porém, até o fechamento dessa edição, ainda não 
haviam sido publicadas. 
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Vez e Voz põe em pauta as formas de combate a este crime
- Com o bebê recém-nascido nos braços, foi exe-
cutada a facadas pelo companheiro. Com golpes 
de machado, foi assassinada pelo namorado. Es-
tuprada e enforcada pelo próprio pai. Morta a mar-
teladas pelo ex. A tiros de espingarda pelo marido. 
A pauladas pelo amante na frente dos filhos.
As frases acima são chocantes manchetes tiradas 
dos portais brasileiros em 2018, e foram estampa-
das numa matéria da revista Marie Claire daquele 
ano. De lá para cá, pouca coisa mudou. Segundo 
uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública (FBSP) divulgada em junho de 2021, uma 

em cada quatro mulheres acima de 16 anos afir-
mou ter sofrido algum tipo de violência no último 
ano no Brasil, e outras manchetes mais atuais nes-
sa mesma linha são publicadas, quase diariamente.
No exato momento da elaboração deste texto, nos 
deparamos com mais outra, publicada no portal G1: 
Cinco homens são presos e confessam ter estu-
prado e matado menina indígena. Crime que acon-
teceu no dia 9 de agosto em Mato Grosso do Sul.
A violência contra a mulher atinge todas as clas-
ses sociais. É um tema que precisa ser discutido 
também como uma forma de ser tratado. Por isso, 

O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER

VEZ & VOZ

a questão não poderia ficar de fora dos assuntos 
levantados pelo Vez e Voz, e foi o tema central da 
live realizada no dia 6 de agosto, Violência Contra 
Mulher: não vamos nos calar!
Desde o início da pandemia de Covid-19, o que já 
era ruim piorou. Mais e mais mulheres passaram a 
ficar 24h em casa, muitas vezes, com seus agres-
sores, e isso fez com que os números de casos de 
violência doméstica aumentassem.
“Quem não se dava bem, passou a se dar ainda 
pior”, contou a Dra. Luiza Nagib Eluf, que é advoga-
da, promotora e procuradora de Justiça aposen-
tada do Ministério Público de São Paulo e foi uma 
das convidadas da live.
Eluf expôs que existe no Brasil uma doença social 
que nos faz conviver com esses números de vio-
lência que são um completo absurdo, mas custam 
a mudar. “Nós temos boas Leis, que podem aju-
dar as mulheres, entretanto, a nossa cultura diz 
outra coisa, desde pequenas vem sendo incutida 
nas crianças a violência contra mulher sendo algo 
aceitável, e não é, precisamos mudar urgente essa 
mentalidade”, declarou de forma enérgica.
Casos de violência doméstica são, na maior 
parte das vezes, cometidos por parceiros ou 
ex-companheiros das mulheres. Mas vale lem-
brar que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada 

em agressões cometidas também por familia-
res. Instituída para coibir atos de violência con-
tra a mulher, a Lei completou 15 anos no último 
mês de agosto. Nela estão previstos cinco tipos 
de violência:

 9 A violência física caracterizada por qualquer 
conduta que ofenda a integridade ou saúde 
corporal da mulher; 

 9 A psicológica é a que causa o dano emocional; 
 9 A moral que se configura em calúnia, difama-
ção ou injúria;

 9 A sexual é aquela que força a relação sexual 
não desejada mediante intimidação; e

 9 A patrimonial que é entendida como a reten-
ção ou subtração, de objetos, bens e valores.

Thaís Santesi, terapeuta integrativa e fundadora 
do Projeto Bastê, que oferece serviços à vítimas e 
sobreviventes de relacionamentos abusivos, con-
tou sobre sua própria experiência de abuso e como 
conseguiu sair do ciclo de violência e montar uma 
rede de apoio para as mulheres que sofrem ou so-
freram esse tipo de crime.
“Antes de tudo isso acontecer eu pensava como a 
maioria das pessoas, ‘apanhou porque quis’! Só que 
não é bem assim, ninguém aparece para você se 
autorrotulando como agressor. Aliás, no começo   

Live do Vez & Voz: “Violência contra mulher: não vamos nos calar!”



48 OUT - NOV 2021  |  Revista SETCESP

VEZ & VOZ

O QUE VOCÊ ESPERA 
PARA O FUTURO EM 

GERENCIAMENTO 
DE RISCOS?

Acompanhe as novidades pelas nossas redes sociais.

Vem aí uma nova Buonny.
Novas tecnologias de ponta para a sua operação 

atingir um novo patamar de eficiência e segurança.

 

SÃO PAULO – SP
55 11  5079.2500 
55 11  3443.2500

www.buonny.com.br

/buonnyoficial

/buonnyoficial

/buonny

496_ANS_Revista_Setcesp_jul-21.indd   1496_ANS_Revista_Setcesp_jul-21.indd   1 31/08/2021   14:22:2631/08/2021   14:22:26

o relacionamento é muito rápido e intenso. É uma 
chuva de declarações de amor. Quando se chega 
no ponto da violência física você já está envolvida 
demais, aí vai se sentindo culpada e faltam forças 
para sair da relação”, compartilhou Santesi.

VIOLENTÔMETRO
A terapeuta falou que as relações abusivas são pa-
recidas e com base em estudos e pesquisas, foi 
apresentado o “Violentômetro”, com as fases da 
violência e o risco de cada etapa.  
O primeiro estágio de violência vem em forma de 
piadas ofensivas, que passam por chantagens, in-
timidação, proibição e comportamentos indicativos 
de uma relação de posse. Após isso, o risco aumen-
ta e vem ataques como a destruição de bens pes-
soais, empurrões, agressões, golpes, chutes, “brin-
car” de bater, machucar e beliscar. Neste estágio, já 
é notado, de forma nítida, elementos que mostram 
a urgência de romper com o ciclo da violência.
Se chegar ao ponto de haver ameaças com armas de 
fogo, ameaças de morte, confinamento e mutilações, 
são os estágios de risco máximo, a vida está em pe-
rigo. Em alguns casos, o ciclo da violência termina 
com o feminicídio, que é o assassinato da vítima.

EM BRIGA DE MARIDO E MULHER, SIM SE METE 
A COLHER
O ciclo da violência doméstica, de acordo com o 
Instituto da Lei Maria da Penha, funciona com o 
aumento da tensão, onde o agressor mostra-se 
tenso e irritado por coisas insignificantes, chegan-
do a ter acessos de raiva. Depois o descontrole o 
leva ao ato violento. Só que aí vem a fase do arre-
pendimento, que se caracteriza pelo remorso pas-
sageiro, fase em que o agressor se torna amável 
para conseguir a reconciliação. Com isso, a mulher 
se sente confusa e pressionada a manter o seu 
relacionamento diante da sociedade, sobretudo 
quando o casal tem filhos. Em outras palavras: ela 
abre mão de seus direitos e recursos, enquanto ele 
diz que “vai mudar”, e tudo volta a acontecer nova-
mente depois de um tempo.
A dificuldade da vítima em sair de relação abusiva 
foi bastante destacada, tanto pela advogada quanto 
pela terapeuta, mas ambas as especialistas foram 
unânimes em afirmar que, para que as mulheres 
saiam desse ciclo de violência é fundamental apoio.

“A mulher que sofre abuso reiterado precisa de 
ajuda para sair desse ciclo de violência e esta aju-
da pode vir da empresa, de um familiar ou de um 
vizinho” comentou Eluf, encorajando a todos a ofe-
recerem apoio quando observarem esses casos. 
No fim de julho deste ano, o Governo Federal san-
cionou o PL 741/2021, que institui o Programa “Si-
nal Vermelho”, no qual as mulheres poderão de-
nunciar casos de violência doméstica por meio de 
um “X” vermelho na palma das mãos.
Ana Jarrouge, presidente executiva do SETCESP, 
fez questão de destacar a necessidade de as em-
presas apoiarem as mulheres e reforçou a impor-
tância de falar sobre a violência doméstica, “mu-
lheres podem trazer para o trabalho o reflexo da 
violência sofrida em casa, e cabe a todos nós iden-
tificar os sinais e ajudá-las a sairem deste ciclo de 
violência”, disse.
A qualquer sinal de violência doméstica, a empre-
sa pode convocar os poderes públicos para a ne-
cessidade imediata de medidas para proteção da 
vítima. Tanto a proteção das vítimas, quanto a pu-
nição dos agressores são de extrema importância 
no combate à violência. Não se cale, denuncie. 

Assista a live na íntegra 

Saiba como denunciar a violência  
contra a mulher: 

Ligue 180 - O Ligue 180 presta uma escu-
ta e acolhida às mulheres em situação de 
violência
Disque 100 – É a ouvidoria Nacional de Di-
reitos Humanos 
No WhatsApp, envie mensagem para o nú-
mero (61) 99656-5008
Telegram, no canal  
"Direitoshumanosbrasilbot"
Pelo site da Ouvidora Nacional dos Direitos 
Humanos, do Governo Federal: www.gov.
br/mdh/pt-br/ondh
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Nos últimos meses, a inflação tem aumentado, 
pesando no caixa das transportadoras na hora de 
adquirir insumos necessários ao dia a dia da ope-
ração.  Uma alternativa para economizar na com-
pra destes itens é contar com o Clube de Compras 
do SETCESP. 

O serviço, que existe desde 2017, reúne várias trans-
portadoras que juntas fazem aquisições em grande 
volume, e com isso, conseguem maiores descontos 
e melhores condições de pagamento. A fórmula é 
simples, comprar mais para pagar menos.

Desde o início do ano, a economia real das empre-
sas participantes foi de 20%, em média, por isso, 
o serviço oferecido pelo SETCESP se torna um di-
ferencial competitivo importante, conta a econo-
mista do IPTC (Instituto Paulista do Transporte de 
Carga), Raquel Serini. 

“Na minha avaliação, a principal razão para partici-
par do Clube de Compras é o sistema colaborativo 

Clube de Compras do SETCESP tem mais de 700 itens para serem 
adquiridos pelas transportadoras a preço de atacado

UMA OPÇÃO PARA ECONOMIZAR 
FRENTE À CRISE

em que a economia como um todo está inserida 
hoje, aliás, em tempos de crise é o que salva mui-
tas empresas. Em grupo, elas podem ter mais van-
tagens do que individualmente”, esclarece ela.

O coordenador de suprimentos do SETCESP, 
Samuel Tiburcio, que conduz as negociações do 
Clube, explica que nele é estabelecido um calen-
dário com as rodadas de compras no qual as em-
presas podem registar seu interesse. 

“São mais de 700 itens de escritórios ofertados 
que vão de papel sulfite, que é um dos itens mais 
procurados, até cartuchos para impressora. Tam-
bém há oferta de serviços de lavagem e lubrifica-
ção de caminhões, e outros itens, bastante requisi-
tados como pneus e óleos lubrificantes”, diz. 

Ele conta ainda, que o serviço funciona como um 
sistema de compra coletiva, que traz um ganho 
também em praticidade, pois fica por conta da en-
tidade a análise sobre os melhores fornecedores 

do mercado, sejam fabricantes, distribuidores ou 
importadores. Isso otimiza uma etapa do trabalho 
para o setor de compras das transportadoras. 

Gabriela Tonon, que trabalha no departamento fi-
nanceiro da Brasil Express, reforça que aderir ao 
Clube traz benefícios. “Participamos sempre das 
rodadas de compra de papel sulfite, o preço vale a 
pena e é bastante compensador”. 

Já a responsável pelas compras de insumos na 
Anacirema Transportes, Renata Oliveira, comenta 
sobre a agilidade na entrega. “Muitos sistemas de 
compra coletiva têm preço baixo, mas demoram 
muito para chegar. No Clube de Compras recebe-
mos a mercadoria no prazo combinado. É a melhor 
opção que temos para a compra de pneus”.

Para participar do Clube de Compras, basta que a 
empresa associada entre no site do SETCESP, cli-
que na página do serviço, preencha o formulário 
com a ficha de aquisição e envie a descrição dos 
itens solicitados. “Antes da formalização do pedido 
a entidade informa aos solicitantes as condições 
negociadas, e recebe a confirmação do interesse na 
compra. Na sequência, em nome de seus associa-
dos, oficializa o pedido de aquisição”, avisa Tiburcio.

Quanto ao pagamento, o fornecedor emite a co-
brança diretamente ao associado, que por sua 
vez, deverá efetuar o pagamento, da mesma 

forma, sem intermediários, conforme as condi-
ções aceitas.  

Em agosto, quase 80 empresas participaram da 
rodada de negociação fazendo com que a cifra de 
compras superasse o valor de 200 mil reais. O pro-
cesso de compra é protegido pelo SETCESP, com a 
confidencialidade de informações dos associados 
e fornecedores envolvidos.

E MAIS. Também em atendimento às solicitações 
da especialidade da Diretoria de Mudanças, produ-
tos para embalagens já estão sendo pesquisados 
para serem incluídos futuramente nas rodadas de 
negociação, como caixas de papelão, plástico bo-
lha e filme stretch. Combustíveis como óleo diesel 
já estiveram no catálogo antes, mas por conta da 
oscilação do preço, por enquanto, não estão sendo 
disponibilizados.

Além das empresas associadas ao SETCESP, po-
dem utilizar este serviço as transportadoras asso-
ciadas ao SETCEPAR, do Paraná, e ao SETCERGS, 
do Rio Grande do Sul. 

SERVIÇOS SETCESP

Em caso de dúvida, ou para outras 
informações entre em contato:

  (11)2632-1031 
  clubedecompras@setcesp.org.br

Saiba mais
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Setembro Amarelo: palestra ‘Todos juntos pela va-
lorização da vida’

Os profissionais do SETCESP acompanharam a pa-
lestra ‘Todos juntos pela valorização da vida’, apre-
sentada pela psicóloga e especialista em Geren-
ciamento Estratégico de Recursos Humanos, Carla 
Roberta Moreira. 

Durante sua apresentação a especialista destacou 
a importância de falar sobre o suicídio, que ainda, 
é um tema considerado tabu em nossa sociedade. 
“É preciso discutir a respeito para saber identificar 
os sinais de alerta como forma de prevenção”, afirmou. Dez de setembro é oficialmente o Dia Mundial 
de Prevenção ao Suicídio, por isso, o mês marca a campanha de conscientização que acontece no país 
desde 2015.

Posicionamento contra as paralisações

Durante o evento Menu SETCESP, que ocorreu no dia 14 de setembro, o presidente Tayguara Helou, falou 
do trabalho das entidades que se colocaram contra as paralisações que ocorreram nas estradas, após 
o Dia da Independência. “Passamos por um momento 
delicado. Ficamos apreensivos com possíveis tumultos 
sociais e as manifestações que poderiam gerar amplas 
paralisações, mas ainda bem, que conseguimos encerrar 
sem maiores prejuízos”. 

Para ele, as entidades do TRC fizeram o seu papel mos-
trando para a sociedade e o governo, que o transporta-
dor é um profissional sério e confiável. “Mais de 60% da 
frota brasileira de veículos de carga são das empresas 
de transporte. Sendo garantido a segurança viária, infor-
mação e trafegabilidade conseguimos manter o abaste-
cimento de todo o país”, disse.

Reunião com os secretários do MInfra

O presidente do SETCESP, Tayguara 
Helou, esteve em Brasília no dia 16 de 
setembro, com o secretário do Ministé-
rio da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e 
o chefe de gabinete, Felipe Queiroz, para 
discutir melhorias para a logística do 
transporte de cargas no país.

Eficiência no controle de carga e descar-
ga no aeroporto de Guarulhos, a Logística sem Papel e a Câmara de Arbitragem do Transporte de Cargas, 
foram as principais pautas dessa reunião.

Presidente do SETCESP recebe ‘Medalha Mérito do TRC Adalberto Panzan 2021’

O evento de homenagem da FETCESP (Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de 
São Paulo), no qual a Federação confere a ‘Medalha de Mérito do TRC Adalberto Panzan’ à instituições e 
personalidades, por suas atuações em favor do TRC paulista, aconteceu no dia 17 de setembro.

Na ocasião, o presidente do SETCESP foi reconhecido na categoria classista. “O nosso homenageado é 
a mais perfeita personificação da renovação das lideranças e com reconhecida e sólida carreira profis-
sional. Ele preparou-se para ser empresário do setor, acabou também seguindo a carreira sindical assu-
mindo o SETCESP com realizações, que projetam o sindicato, de forma renomada entre as entidades do 
setor”, declarou Carlos Panzan, presidente da FETCESP.

Ao receber a Medalha de Mérito do TRC, Tayguara foi surpreendido por uma homenagem prestada por 
sua esposa, Fabiola Helou, em um discurso emocionante. “Eu sei que essa honraria tem um peso muito 
especial. Como ninguém, eu sei o quanto você tem trabalhado”, disse ela.

“Nesses seis anos presidindo o SETCESP, nos deparamos com a crise da Lava Jato, enfrentamos a gre-
ve dos caminhoneiros (em 2018) e passamos a pior pandemia dos últimos tempos. Todos os desafios 
foram superados com sucesso. Nosso objetivo sempre foi trazer muita inovação, e o SETCESP hoje tra-
balha de forma digital”, destacou Helou. 
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Gestão de impactos na mira da Diretoria de Sustentabilidade 

A reunião da Diretoria de Sustentabilidade, que aconteceu no dia 27 de agosto, de forma remota, contou 
com a participação da Gabriela Ferolla, diretora executiva da SEALL e Head ESG do Grupo Houer. Os 
participantes puderam conhecer a plataforma SEALL Intelligence, que avalia SROI dos projetos, ações e 
a visão que as organizações apresentam diante de seus stakeholders em ESG.

O ‘SROI’ (Social Return on Investment, em tradução: retorno social sobre investimento) é um protocolo 
de avaliação que propõe uma análise comparativa entre o valor dos recursos investidos em um projeto 
ou programa e o valor social gerado para a sociedade com essa iniciativa. Também foi explicado como 
uma empresa deve entender sua própria cadeia de impacto, que pode gerar engajamento em toda a or-
ganização e uma mudança de comportamento em todos os indivíduos envolvidos.

Homenagem ao vice-presidente  
Hélio Rosolen

O vice-presidente do SETCESP, Hélio 
Rosolen  também foi reconhecido pelos 
importantes serviços gratuitos na distri-
buição e logística de insumos e vacinas 
contra a Covid-19.

Em seu discurso, Rosolen reforçou que 
está no DNA da West Cargo, empresa a 
qual preside, colaborar com a comunida-
de e com os mais vulneráveis. “De início 
topamos fazer 10 viagens, mas quem 
faz 10 faz 20, e hoje, são mais de 114 
viagens, um total de 6 bilhões de reais 
de carga movimentada”, falou Rosolen.
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SANCIONADA A LEI QUE CRIA O DT-E 

Foi instituída a Lei que cria o Documento Eletrônico de Transporte (DT-e), que promete unificar mais de 30 
documentos necessários à autorização dos serviços de transporte de cargas no País. Agora, a implantação 
do documento seguirá um cronograma definido pelo Poder Executivo, que ainda regulamentará a norma 
e firmará convênios com os Estados, para incorporar outras informações de competência desses entes 
federativos. De acordo com a nova Lei, o DT-e deve reduzir a média de seis horas que o caminhão fica pa-
rado em postos de fiscalização para apresentação de documentos, inclusive, com análise remota, sem a 
necessidade de apresentação presencial.

MAIS TOLERÂNCIA NO PESO

O Senado aprovou a medida provisória (MP) que aumen-
ta de 10% para 12,5% a tolerância para o excesso de peso 
por eixo de ônibus de passageiros e de caminhões de carga 
sem aplicação de penalidades. No texto, que ainda preci-
sa passar pela sanção presidencial, os veículos ou combi-
nações de veículos (carretas com reboques, por exemplo) 
com peso bruto igual ou inferior a 50 toneladas deverão ser 
fiscalizados apenas, quanto aos limites de peso bruto total 
ou de peso bruto total combinado (caminhão mais o rebo-
que). Mas, caso o veículo fiscalizado de até 50 toneladas 
ultrapasse a tolerância máxima do peso, o mesmo também 
será fiscalizado quanto ao excesso de peso por eixo.

NOVAS ALÍQUOTAS DO IOF

As novas alíquotas do Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras (IOF) já estão valendo e aumentarão o custo 
do crédito para empresas e famílias. O aumento, que 
é de 36%, será cobrado até o dia 31 de dezembro de 
2021 e incidirá sobre operações de crédito, câmbio e 
seguro ou relativas a títulos e valores mobiliários. O 
objetivo do governo é custear o Auxílio Brasil, progra-
ma que deve substituir o Bolsa Família.

53% A MENOS DAS EMISSÕES DE CO2 ATÉ 2050

A estimativa do presidente do IBTS (Instituto Brasileiro de Transpor-
te Sustentável), Márcio de Almeida D’Agosto, é que com algumas 
medidas consensuais já obtidas no meio científico, seja possível re-
duzir, até 2050, mais da metade das emissões de carbono no Brasil. 
Segundo ele, a “chave para a redução das emissões” é um pacote 
de propostas de mitigação que incluem a qualificação do transpor-
te público. D’Agosto lembra que os ônibus são responsáveis por 
11% da demanda de energia, enquanto os caminhões, utilizados no 
transporte urbano de carga, são responsáveis por cerca de 10%.

OPÇÕES PARA OBTENÇÃO DA LETPP

As empresas interessadas em obter a LETPP (Licen-
ça Especial de Transporte de Produtos Perigosos) no 
município de São Paulo, podem requisitá-la junto à 
SVMA (Secretaria do Verde e do Meio Ambiente) ou 
diretamente na SMT (Secretaria Municipal de Mo-
bilidade e Transporte) para quem já possui licença 
ambiental a nível estadual ou federal, como a licença 
fornecida pelo IBAMA, tudo nos termos Decreto Mu-
nicipal nº 50.446/2009.

E-COMMERCE EM CRESCIMENTO 

O comércio eletrônico continua a crescer, mesmo após a diminuição das restrições contra a Covid-19. O 
faturamento com compras pela internet aumentou 20% no mês de agosto, em comparação ao mesmo mês 
do ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses, o e-commerce já representa 11% de todo o comér-
cio varejista no Brasil, de acordo com levantamento da Câmara Brasileira da Economia Digital. 
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SEMANA DO TRÂNSITO: A 
IMPORTÂNCIA DO TRC PARA A 
SEGURANÇA NAS ESTRADAS
por Fernando Zingler*

A Semana Nacional do Trânsito é promovida anu-
almente entre os dias 18 e 25 de setembro, e busca 
conscientizar os motoristas, os usuários do siste-
ma viário e a sociedade em geral sobre ações para 
um trânsito mais seguro. Nesta semana, muitos 
municípios e diversas entidades se reúnem para 
promover reflexões pertinentes sobre a seguran-
ça nas nossas vias, sempre com caráter de edu-
car, conscientizar sobre a importância do tema, e 
consequentemente, diminuir o número de sinistros 
nas ruas e estradas. 

O Painel de Acidentes Rodoviários da CNT (Con-
federação Nacional de Transporte) mostra que, 
em 2020 houve mais de 63 mil acidentes apenas 
nas rodovias federais, um dos menores índices já 
registrados, devido principalmente, ao menor vo-
lume de veículos nas rodovias por conta da pande-
mia. Ainda assim, 81% destes tiveram vítimas, e o 
número de mortos foi maior que em 2019, propor-
cionalmente. Em São Paulo, mesmo com um nú-
mero 7% menor de acidentes em 2020, o número 
de mortes cresceu 17,65% nas rodovias, o que é 
muito alarmante. 

A movimentação de cargas integra esse panorama, 
e por isso, devemos também nos engajar e promo-
ver ações pertinentes ao assunto em nosso setor, 
porque qualquer tipo de sinistro que ocorra em 
trânsito envolve não apenas os veículos das em-
presas de transporte, mas também os colaborado-
res (especialmente os motoristas de caminhão). 

Com a retomada da economia e o aumento do 
volume de mercadorias nas rodovias, a tendência 
é que os veículos de carga se envolvam mais em 
ocorrências de sinistros. As condições estabele-
cidas no TRC, com prazos bastante curtos para 
transferências e entregas, altos custos operacio-
nais e de manutenção do veículo, ampliados pela 
imprudência humana, que ainda é o maior fator 
causador de acidentes, expõem um risco público 
que contribui para agravar este quadro.

Diante disso, o setor privado, particularmente as 
empresas de transporte, tem um papel muito im-
portante, pois concentram uma grande quantida-
de dos motoristas profissionais em circulação nas 
estradas nacionais, que diariamente estão em rota 
de coleta e entrega, e por isso, participam ativa-
mente desta preocupação. A conta é simples: se 
em 10 empresas, cada uma contar com 20 mo-
toristas profissionais bem treinados para a segu-
rança viária, serão 200 motoristas em circulação 
devidamente capacitados; para comparação, o 
volume médio de caminhões na Rodovia Anchieta 
é de 1.439 no sentido Porto de Santos e 2.741 no 
sentido interior, de acordo com os dados do DER 
(Departamento de Estradas e Rodagem). Através 
das empresas, somos capazes de causar um im-
pacto em um número muito mais significativo de 
motoristas. Lembrando também que, em rodovias 
pedagiadas, cerca de 15% do total de veículos que 
circulam pelo país são veículos de carga. 

*Fernando Zingler é Diretor Executivo do IPTC e tem mestrado em Engenharia de Transporte pela Universidade de Nova Iorque
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É indiscutível que nós temos nas mãos as oportu-
nidades de disseminar uma nova cultura de segu-
rança no trânsito através de nossos motoristas. 
Existem diversas ações que as empresas podem 
realizar, desde campanhas de orientação, premia-
ções para motoristas com melhor performance 
em questão de segurança, reciclagens frequentes, 
e também se utilizar de tecnologias embarcadas 
disponíveis que podem melhorar a segurança, 
como gerenciadores de risco e de frota que pos-
sibilitam acompanhar o desempenho das opera-
ções e aprimorar a fiscalização e conscientização 
dos motoristas no trânsito. Além destas ideias 
mencionadas, é importante estar atento à ações 
que as entidades de classe e que o poder público 
disseminam sobre o assunto, pois há muito ma-
terial e eventos sendo produzidos todo ano nesta 
data, que podem (e devem) ser repassado para os 
colaboradores como forma de incentivar o diálogo 
sobre a questão. 

A Semana de Trânsito de 2021 teve como tema “No 
trânsito, sua responsabilidade salva vidas” e foi, e 
tem sido, trabalhado durante o ano pelo Contran 
(Conselho Nacional de Trânsito). Essa ideia é bas-
tante pertinente com a principal causa dos aciden-
tes: a imprudência humana. Com isso, a campanha 
apostou na conscientização dos motoristas. 

Para buscarmos um trânsito mais seguro, pre-
cisamos provocar uma mudança na cultura de 
segurança instalada, focando dois pontos princi-
pais. Primeiro em conscientizar os motoristas e 
promover comportamentos adequados por meio 
da educação contínua. E segundo, em entender a 
devida gravidade da questão, considerando o alto 
número de mortos no trânsito anualmente e que 
acidentes (sinistros de trânsito) não são aceitá-
veis, e sim, evitáveis. 

Participe também deste movimento em sua em-
presa, e não esqueça que nas estradas, a sua res-
ponsabilidade salva vidas! 
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Simone Biles, um dos nomes mais favoritos da gi-
nástica artística, surpreendeu a todos nas Olimpí-
adas de Tóquio, após se retirar da final por equipes 
e da disputa pelo individual geral. Ela destacou que 
preferiu priorizar sua saúde mental, e disse não se 
arrepender por ter colocado sua segurança em pri-
meiro lugar.

O mundo enxergou nela uma corajosa e difícil de-
cisão: desistir da competição para dar prioridade à 
sua saúde mental. Em entrevista, concedida à im-
prensa, a atleta afirmou que, primeiro, era preciso 
se concentrar no seu bem-estar, pois havia uma 
vida além da ginástica. 

Sua declaração teve grande repercussão em todo 
o mundo e nos trouxe muitas reflexões, principal-
mente, quando pensamos sobre a nossa realida-
de profissional.

Da mesma forma que no esporte, o mundo cor-
porativo pode ser igualmente difícil: trabalhar 
com metas e resultados, lidar sob condições de 

volatilidade, estresse, ansiedade e outros tipos de 
desgastes emocionais. Como nos jogos, no traba-
lho também é preciso tratar e ficar em alerta quan-
to a saúde mental.

Dados divulgados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), apontam que os transtornos emo-
cionais e comportamentais estão entre os prin-
cipais motivos de faltas ao trabalho no mundo. 
Segundo uma pesquisa realizada pela revista 
Você S/A 87% das demissões, hoje em dia, são 
causadas por problemas comportamentais e ape-
nas 13% por problemas técnicos, evidenciando as-
sim um baixo nível de força emocional. 

Ou seja, a inteligência e o equilíbrio emocio-
nal são as bases para moldar qualquer carreira 
sólida porque impactam na qualidade de vida 
do profissional.

E o que é inteligência emocional? Será que é con-
seguir anular as próprias emoções? Com certeza, 

A força emocional que garante a capacidade de se permanecer resiliente 
em situações de pressão pode possibilitar melhores resultados

não! Mas é sim, a capacidade de possuir um maior 
conhecimento e domínio delas. 

Na prática, e de forma resumida, significa saber 
lidar com questões cotidianas do trabalho, encon-
trando motivação para fazer o que deve ser feito, 
controle para não estourar com o colega de tra-
balho, jeito para lidar com pessoas de diferentes 
personalidades. Sendo capaz de manter-se emo-
cionalmente constante e focado na resolução de 
problemas, sabendo reconhecer e gerenciar as 
emoções diante de imprevistos, conflitos e situa-
ções inesperadas. 

Assim, no calor do momento, quando o jogo pa-
rece desigual, o profissional que tem inteligência 
e força emocional conseguirá fazer escolhas mais 
conscientes, além de compreender as emoções de 
outras pessoas, construindo relações e interações 
mais saudáveis.

Portanto, desenvolver essa habilidade faz toda 
a diferença para crescer na carreira e atender às 
atuais demandas do mercado de trabalho, sem 
perder o prazer pelo serviço e a satisfação de estar 
de bem com a vida. 

Para isso, da mesma forma que no esporte, é ne-
cessário treinar, é possível aperfeiçoar as com-
petências interconectadas para desenvolver a 
habilidade que resultará na força emocional. Por 
isso, fomos ouvir especialistas da área de psi-
cologia e listamos a seguir características es-
senciais que, podem ser trabalhadas com essa 
intenção. Elas conseguem ajudar nesta jornada 
permitindo que se supere os desafios diários de 
forma mais equilibrada entre racional e emocio-
nal. Veja ao lado.

Lembre-se, não basta treinar uma única vez, é 
preciso praticar essas dicas todos os dias, visto 
que são a constância e os bons hábitos que de-
senvolverão sua força emocional. 

Uma última recomendação, é importante saber 
que desistir em alguns momentos não significa 
derrota ou fracasso, mas sim uma estratégia inte-
ligente para que a construção da sua carreira pos-
sa ser mais promissora e prazerosa.

COMO O EQUILÍBRIO PODE SER A 
CHAVE DO SUCESSO
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Autoconhecimento: reconhecer o que sentimos é 
fundamental neste processo. É necessário identifi-
car nossos sentimentos, analisando o contexto em 
que eles se manifestam, para avaliar quais atitudes 
tomar diante deles ponderando as consequências.

Consciência social: tente compreender as pesso-
as que estão à sua volta e como suas ações po-
dem impactá-las.

Gestão de relacionamento: procure se comunicar 
com eficácia, busque interagir, seja claro em suas 
demonstrações, mostre suas ideias porém, consi-
dere também um ponto vista distinto.

Empatia: desenvolva o olhar sob a perspectiva do 
outro. Isso diminui a tendência de julgar os outros, 
melhorando nossos relacionamentos e nossa re-
lação com o mundo.

Não se sabote: às vezes criamos problemas para 
nos manter na zona de conforto, isso aconte-
ce quando usamos aquelas desculpas clássicas 
como do tipo “nunca fiz isso” (tudo tem sua pri-
meira vez), ou então, “…e se não der certo?” (pense 
nas chances de dar certo). 

Otimismo: tenha pensamentos positivos, princi-
palmente quando se está diante de novos desa-
fios. Olhe o copo meio cheio e não meio vazio. 

Desenvolvimento de habilidades  
para a força emocional
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EVENTOS EVENTOS

A retomada da economia em 2021 é o desejo e 
a aposta dos empresários brasileiros. Entretanto, 
o panorama econômico no país ainda se mos-
tra desafiador com a combinação das incertezas 
sobre a evolução da pandemia e a alta no preço 
dos insumos.

Para mostrar em detalhes esse cenário, o SETCESP 
promoveu, no dia 19 de agosto, a 10ª Conferência 
de Tarifas, que reuniu especialistas e empresários 
para comentar os dados da pesquisa Mercado de 
Transporte Rodoviário de Cargas, realizada pela 
NTC&Logística, e repercutir os assuntos apresen-
tados no CONET (Conselho Nacional de Estudos 
em Transporte, Custos, Tarifas e Mercado).

O evento foi realizado com parte do público presen-
cial e a outra a distância, acompanhando a trans-
missão virtual pela plataforma EAD da entidade. A 
presidente executiva do SETCESP, Ana Jarrouge, 

deu as boas-vindas e agradeceu a presença de to-
dos, reforçando também os protocolos sanitários 
recomendados contra a Covid-19. 

“É com muita alegria que voltamos a receber as 
pessoas em nossa sede, estamos retomando, aos 
poucos, nossos eventos de forma híbrida, mesmo 
com público reduzido, para manter o distancia-
mento social”, disse ela.

Em seguida, Tayguara Helou, presidente do Con-
selho Superior e de Administração, resumiu o que 
viria a ser o assunto principal do encontro: os im-
pactos do mercado na composição tarifária do fre-
te. “Vamos mostrar informações importantes para 
que o transportador consiga encontrar o equilíbrio 
econômico de seus negócios e ter rentabilidade”. 

Ele ainda lembrou que, se o transporte não é bom 
e eficiente, a mercadoria não chega ao destino, 

A alta no preço  
dos insumos

10a CONFERÊNCIA
de Tarifas

EVENTOS

Especialistas e empresários  
comentam o panorama  
econômico do transporte rodoviário de cargas  
e fazem projeções para o desempenho do setor

EVENTOS
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comprometendo a dinâmica do embarcador ou 
recebedor. “Nosso propósito é aperfeiçoar o ecos-
sistema, para que o setor possa prestar um servi-
ço melhor”, afirmou.

O QUE APONTAM OS ESPECIALISTAS

Antes de concentrar o tema na área econômica, o 
assessor jurídico do SETCESP, Dr. Marcos Aurélio 
Ribeiro, foi chamado para apresentar as propos-
tas de reforma tributária que estão tramitando no 
legislativo. O que, segundo ele, pode significar um 
possível crescimento na tributação de impostos. 
“No início, a expectativa era de simplificação, ago-
ra voltamos a nossa atenção para um possível au-
mento”, alertou.

Depois, a economista do IPTC (Instituto Paulista 
do Transporte de Carga), Raquel Serini, apresen-
tou os centros de custos que mais se elevaram no 
setor: a DAT (Despesas Administrativas e de Ter-
minais), pneus, seguros, veículos e diesel. 

De acordo com o estudo apresentado pela econo-
mista, a escalada no preço do diesel teve uma alta 
de 38,11% tanto na carga lotação quanto na fracio-
nada, nos últimos 12 meses. Já o DAT na carga fra-
cionada apresentou menor variação, cerca de 10%, 
ao passo que, na lotação é a segunda maior varia-
ção de alta, que ficou em aproximadamente 26%.

Ela apontou também que o principal índice que o 
transportador deve considerar para medir seus 
custos é o INCT (Índice Nacional de Custo do 

Transporte). “Todos os custos operacionais que 
envolvem o veículo somados ao combustível e a 
mão de obra chegam a representar de 50% até 
90% do custo total da operação. Se analisarmos 
as projeções do INCT é possível identificar que já 
ultrapassamos as projeções do IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo) ”.

Já Lauro Valdívia, que é engenheiro de transporte 
e assessor da NTC&Logística, destacou os com-
ponentes tarifários do TRC: frete peso (custos 
operacionais), frete valor (custo de risco), GRIS 
(custo das medidas de combate ao roubo) e as 
generalidades (que abrangem as excepcionalida-
des da operação). 

Lauro Valdívia, engenheiro de transporte e assessor da NTC&Logística Raquel Serini, economista do IPTC

Dr. Marcos Aurélio Ribeiro, assessor jurídico do SETCESP
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O engenheiro mostrou que conforme a pesquisa 
feita pelo Departamento de Custos Operacionais 
(DECOPE/NTC), 44% das empresas reajustaram o 
frete no primeiro semestre de 2021, enquanto que 
25% mantiveram os preços e 16% até concede-
ram descontos. 

“A defasagem acumulada no primeiro semestre foi 
de 18,7%, um índice altíssimo, então enxergamos a 
necessidade de um segundo reajuste, pois aquele 
feito no início do ano por muitos empresários não 
se mostra o suficiente”, informou Valdívia.

VISÃO DOS EMPRESÁRIOS 

Foram convidados para comentar o panorama 
apresentado pelos especialistas, os empresários 

Guilherme Juliani, CEO da Moove+ Logística e 
Transporte e da Flash Courier; Ramon Alcaraz, 
CEO da JSL e da Fadel Transportes e o sócio da 
Raça Transportes, Hassan Murad.

Juliani comentou a importância do transporte na 
cadeia logística. “Estamos vivendo um momento 
especial para as nossas empresas, onde deixamos 
de ser considerados uma estrutura de custo para 
os nossos clientes e passamos a ser vistos como 
um diferencial competitivo”. Ele também disse 

acreditar que este é o momento propício para exe-
cutar um reajuste das tarifas.

O mesmo foi reforçado por Alcaraz, que destacou 
que é preciso negociar com o cliente mesmo que 
pela segunda vez no ano. “Comecei minha vida 
profissional em um mercado inflacionário, posso 
afirmar que há mais de 30 anos, eu não via uma 
época de insumos tão caros”, revelou.

O CEO da JSL entende que para se fazer os rea-
justes é necessário tratar o cliente de forma indi-
vidual. “Eu sei que é incômodo reajustar o frete, no 
entanto, é algo que o mercado requer, por isso, até 
sugiro que não seja feito de forma uniformizada”.

Enquanto isso, Murad se ateve aos impactos que 
a pandemia trouxe. Para ele uma total imprevisibi-
lidade, o que gerou uma queda acentuada da ca-
deia produtiva, “faltaram insumos, coisas básicas 
como semicondutores para veículos, o que elevou 
bastante nossos custos. Como vimos aqui, temos 
gastos fixos muito relevantes. Fala-se muito do 
preço do diesel, mas ele não é o único custo”.

Por fim, Helou destacou ser fundamental o se-
tor repassar uma cobrança de frete adequada. 

Tayguara Helou, presidente do Conselho Superior  
e de Administração do SETCESP

Ana Jarrouge, presidente executiva do SETCESP 

Guilherme Juliani, CEO da Moove+ e da Flash Courier

Ramon Alcaraz, CEO da JSL e da Fadel Transportes

Hassan Murad, sócio da Raça Transportes

“O mercado deve ser regulado pelas variáveis 
que o compõem. O TRC atua com uma cadeia 
de fornecedores bem fechada e compete em um 
mercado pulverizado. O transportador precisa 
estar atento aos índices de mercado e estabele-
cer uma cobrança que mantenha a saúde do seu 
negócio”, declarou. 

Confira os estudos apresentados 
pelos especialistas na íntegra.
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IPTC IPTC

OUTUBRO

2
Sábado
8:30 ÀS 15:30

Motorista autônomo: 
descubra como 
contratar o seu
(ON-LINE)

8:30 ÀS 17:30

"Gestão de estoques: 
os melhores 
fundamentos do 
mercado"
(ON-LINE)

7
Quinta-feira
8:30 ÀS 15:30

Como desenvolver 
estratégias de 
persuasão em vendas 
no TRC
(ON-LINE)

9
Sábado
8:30 ÀS 11:30

Vale Pedágio na Prática
(ON-LINE)

8:30 ÀS 15:30

Como se tornar um 
Líder Operacional
(ON-LINE)

16
Sábado
8:30 ÀS 15:30

Manutenção de frotas 
como fator estratégico
(ON-LINE)

A excelência no 
atendimento ao cliente
(ON-LINE)

8:00 ÀS 14:00

Gerenciamento de 
Risco como fator 
estratégico no seguro 
de transporte de cargas 
- Parceria com o CIST 
(ON-LINE)

8:30 ÀS 17:30

Rotinas trabalhistas: 
evite problemas com 
essa prática
(ON-LINE)

19 e 20
Terça e Quarta-feria
8:30 ÀS 12:30

Planejamento 
Tributário na área 
do IRPJ, CSLL, PIS e 
COFINS 
(ON-LINE)

23
Sábado
8:30 ÀS 15:30

Normas Tributárias 
no TRC - descubra o 
melhor caminho
(ON-LINE)

8:30 ÀS 17:30

Ações para uma gestão 
mais “consciente” em 
nossas empresas
(ON-LINE)

8:30 ÀS 15:30

Prospecção e retenção: 
dicas exclusivas para 
transportadoras
(ON-LINE)

23 e 30
Sábado
8:30 ÀS 17:30

Apuração de Custos e 
Formação de Frete no 
TRC
PRESENCIAL

30
Sábado
8:30 ÀS 15:30

Legislação e crimes 
ambientais no TRC
(ON-LINE)

Liderança estratégica 
para gerentes, 
coordenadores e 
supervisores
(ON-LINE)

CURSOSCURSOS CURSOSCurso em destaque

Mais informações:
 (11) 2632-1068 / 2632-1066
 +55 (11) 98090-5991
 treinamento@setcesp.org.br
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Associado

68

6868

de desconto nos cursos presenciais e 
EAD para decolar na carreira

30%tem

*válido para associado ativo

  OUTUBRO / NOVEMBRO
 Da Contratação à Rescisão

Conheça as melhores práticas de recursos humanos para a sua empresa, aprendendo em detalhes assuntos 
que englobam processos de admissão, remuneração e legislação previdenciária.

No curso Da Contratação à Rescisão serão apresentados os modelos de carta de advertência e suspensão 
e de acordo de prorrogação e compensação.

“Esse é o curso ideal para profissionais de RH que desejam conhecer todos os aspectos da contratação 
do funcionário e o desenvolvimento da relação contratual até a rescisão, de modo a facilitar a tomada 
de decisões. Que tal melhorar as práticas de recursos humanos da sua empresa? Inscreva-se e 
realize este treinamento”, convida a instrutora do curso, Caroline Duarte. Ela é advogada pós-
graduada em Direito do Trabalho, membro do Cetran/SP e Coordenadora do Departamento 
Jurídico do SETCESP.

O Curso Da Contratação à Rescisão conta com 6 aulas que se dividem em 3 módulos. Acesse a 
plataforma EAD do SETCESP e matricule-se já. 

EAD SETCESP: o seu sucesso profissional a um clique de distância!

EAD
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CURSOSCURSOS   OUTUBRO / NOVEMBRO

NOVEMBRO

05
Sexta-feira
8:30 ÀS 17:30

Controles internos 
e Compliance: 
ferramentas para 
redução dos custos e 
aumento dos lucros e 
da segurança de sua 
empresa
(ON-LINE)

06
Sábado
8:30 ÀS 17:30

Fiscalização no 
Transporte Rodoviário 
de Produtos Perigosos
PRESENCIAL

8:30 ÀS 15:30

Tudo sobre 
documentos fiscais 
eletrônicos no TRC 
(ON-LINE)

Vendas de Alta 
Performance
(ON-LINE)

06, 13, 27 e 
04/12
Sábado
8:30 ÀS 17:30

Formação de Gestores 
de SSMA para o TRC 
(ON-LINE)

13
Sábado
8:30 ÀS 17:30

Gerenciamento 
Estratégico no TRC
(ON-LINE)

8:30 ÀS 15:30

Entrevista e Seleção 
por Competências no 
TRC
(ON-LINE)

8:30 ÀS 17:30

Gestão para 
manutenção de frota, 
processos, controles e 
indicadores
PRESENCIAL

23
Terça-feira
8:30 ÀS 17:30

O dia a dia do DP/RH 
nas obrigações com o 
e-Social
PRESENCIAL

25
Quinta-feira
8:30 ÀS 11:30

Vale Pedágio na Prática
(ON-LINE)

8:30 ÀS 15:30

Conheça a versão 
atualizada da 
SASSMAQ
(ON-LINE)

8:30 ÀS 15:30

Gestão comercial para 
transportadoras: as 
melhores técnicas
(ON-LINE)

27
Sábado
8:30 ÀS 15:30

Entenda como ajustar a 
jornada de trabalho do 
motorista empregado
(ON-LINE)

8:30 ÀS 15:30

RH ágil: gestão de 
estratégias de pessoas
(ON-LINE)

JUN - JUL/2020  |  Revista SETCESP

INSCRIÇÕES:

setcesp.org.br/cursoswww

10Pagamento no 
cartão em até X

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

    Desconto 
  progressivo para o 
mesmo curso livre:
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/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 o 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

email mkt 21x28 SETCESP Lancamento.indd   1 03/05/2021   18:15

Confira os restaurantes que já  
receberam o selo Rota da Nutrição. 

Sabemos que a vida nas estradas requer muito 
dos profissionais e que, nem sempre, é possível 
programar a alimentação. Foi pensando nos ga-
nhos para a saúde e na qualidade de vida dos tra-
balhadores do transporte e de toda a sociedade, 
que o SEST SENAT lançou o “Rota da Nutrição”, 
que auxilia quem está nas rodovias, a encontrar 
restaurantes que oferecem refeições de qualidade. 

Nesse projeto, nutricionistas do SEST SENAT vão 
visitar estabelecimentos que desejam adquirir o 
selo “Rota da Nutrição”, que indicará que aque-
le local adota práticas nutricionais adequadas ao 
oferecer refeições balanceadas e saudáveis aos 
trabalhadores do transporte. 

O selo indica que o restaurante cumpre os seguin-
tes requisitos: higiene e conservação adequada 
dos alimentos; cardápio com opções saudáveis e 
equilibrado nutricionalmente; e preocupação com 
a apresentação dos alimentos.

Desta forma, os profissionais do transporte po-
derão contar com espaços, como restaurantes e 
lanchonetes, que ofereçam melhores condições de 
alimentação.

Com o selo do SEST SENAT, o estabelecimento 
agrega ainda mais valor ao seu negócio e desfru-
ta de outros benefícios, como receber orientações 
técnicas de nutricionistas altamente capacitados; 

ter o estabelecimento divulgado, nacionalmen-
te, nos canais do SEST SENAT; e conseguir mais 
chances para que o espaço receba a certificação 
oficial do Ministério da Infraestrutura como um 
ponto de parada e descanso. Todos esses benefí-
cios serão oferecidos, de forma gratuita, aos esta-
belecimentos comerciais.

Um dos critérios do Ministério da Infraestrutura 
para o reconhecimento oficial de um local como 
um ponto de parada e descanso são as condições 
sanitárias dos estabelecimentos ali situados. 

A oferta de refeições consideradas saudáveis pode 
ser avaliada pelo órgão como uma condição sa-
nitária adequada. Portanto, o selo “Rota da Nutri-
ção do SEST SENAT” tem condições de conferir 
ao ponto de parada um diferencial positivo a mais, 
contribuindo, assim, para o possível recebimento 
da certificação.

É importante destacar que o projeto tem a missão de 
conscientização e educação, de forma que não serão 
realizadas atividades fiscalizatórias ou de consulto-
ria aos estabelecimentos. O selo Rota da Nutrição do 
SEST SENAT terá validade de seis meses. 

PROJETO EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NAS 
RODOVIAS É LANÇADO EM TODO O BRASIL

O objetivo é sensibilizar os estabelecimentos localizados em pontos  
de parada e de descanso de todo o país sobre práticas  

alimentares saudáveis

SEST SENAT
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BATE-PAPO EMPRESARIAL

“TOTAL CONTROLE NA 
GESTÃO DE FROTA”

BOANERGES NETO: “[...] ter ferramentas 
para controlar e reduzir custo é fun-
damental para aumentar a eficiência”.

A Sascar, empresa do Grupo Michelin especializada em 
gestão de frotas e monitoramento de veículos e cargas, 
possui soluções que auxiliam no acompanhamento do 
comportamento do motorista, localização exata do veículo, 
definição de rotas e alertas personalizados para auxiliar o dia a 
dia da operação

O diretor geral da Sascar, Boanerges Corado Neto, falou em entrevista sobre a diversificação dos 
serviços oferecidos pela empresa. O executivo, que tem passagens por Argentina e México, possui 

28 anos de experiência no Grupo Michelin.

Qual é a sua visão sobre o mercado de monitoramento de 
frota no Brasil?
O mercado vem mudando, reconhecendo cada vez mais 
a contribuição da gestão de frotas para crescimento do 
setor de transportes. Apesar da pandemia, nota-se um 
expressivo crescimento da frota no Brasil e, consequen-
temente, na aquisição de tecnologia para monitorar os 
veículos. Isso reflete diretamente na nossa atuação, 
que já alcança 280 mil veículos conectados.
Como é possível viabilizar o acesso às novas tecnologias 
para as empresas de menor porte do setor?
O mundo está conectado e hoje é impossível atuar no 
transporte de cargas sem tecnologia, principalmente 
para as empresas de menor porte, que tem eficiência 
como fator chave para serem bem sucedidas. Com as 
nossas soluções é possível extrair informações re-
levantes por meio de relatórios inteligentes e tomar 
decisões baseadas em dados; acessar e compreender 
facilmente informações dos pontos que afetam a ope-
ração para atuar rapidamente; tudo de forma digital 
e intuitiva, sem perda de tempo. Queremos contribuir 
para que os clientes reduzam riscos de acidentes, 
custos com manutenção, multas e consumo de com-
bustível, que é um custo variável de alto impacto para 
as transportadoras. Ter ferramentas para controlar e 
reduzir esse custo é fundamental para aumentar a efi-
ciência operacional.
A falta de infraestrutura nas estradas, inclusive com a au-
sência de rede de internet, explica o alto número de sinis-
tros no país? Aliás, o que o 5G pode trazer de ganho em 
relação ao tráfego de dados e de monitoramento?
Existe uma fragilidade quando falamos de infraestru-
tura em nossas rodovias e claramente dificulta o ge-
renciamento para evitar sinistros como acidentes e 
roubos de carga. No entanto, a tecnologia embarcada 

e a comunicação satelital são aliadas para termos so-
luções que atendam as regiões das estradas e rodovias 
com áreas de sombra. As novas tecnologias 5G trarão 
novas possibilidades de soluções real time, aplicações 
em roteirização vinculados a eventos climáticos, tráfe-
go e acidentes, evolução da análise de dados prediti-
vos e aumento significativo do número de dispositivos 
e sensores conectados IOT (que hoje estão off-line). 
Mas existe um custo ainda alto associado, que não 
será viável para muitas operações de transporte. Logo, 
seu impacto será gradual e a longo prazo.
Depois dos sistemas de rastreamento, da telemetria, do 
rotograma falado, quais outras inovações podemos es-
perar para nos próximos anos no Brasil?
Buscamos sempre estar à frente das necessidades 
dos nossos clientes, agregando novas soluções à te-
lemetria. Para prevenção de acidentes, temos as novas 
Smart Câmeras Sascar, uma solução avançada de in-
teligência embarcada, que identifica comportamentos 
inadequados dentro da cabine do motorista e atitudes 
à direção que são potencialmente perigosas, como 
mudança de faixas e aproximação de outros veícu-
los. Já para redução de custo e mais produtividade, os 
Smart Reports auxiliam na gestão em tempo real para 
análises e diagnósticos dos gastos reais em compara-
ção com os ideais. 
O que deixa um executivo satisfeito, além dos resultados?
Além do pilar de resultados, o Grupo Michelin tem mais 
2 pilares: planeta (sustentabilidade) e pessoas (diversi-
dade). A união desses 3 elementos é o que faz a nossa 
essência e o nosso propósito, nos guiando em direção 
a uma mobilidade mais segura, eficiente e sustentável. 
É muito gratificante ver nossas soluções contribuindo 
para o crescimento dos negócios dos nossos clientes e 
movimentando a economia. 

FALE COM A NOSSA EQUIPE:
www.denigris.com.br



BEM-VINDOS BEM-VINDOS

T R A N S P O R T E S
B BRUNATO

(11) 94014-9150
www.forintransportes.com.br

(11) 2248-7694 / (11) 96432-0483

www.e2log.com.br
(11) 3428-2395

www.rodovitortransportes.com.br
(11) 2404-8510

www.atuantecomex.com.br
(11) 3222-6991

www.lantotransportes.com.br
(11) 2085-0509

www.3mtransportadora.com.br
(65) 3025-2121 / (11) 2411-1078

www.greatcargo.com.br
(11) 3969-02357

(11) 4200-7716

www.transportesbrunato.com.br
(11) 2414-3505

D2Muncks
(11) 4111-6070

www.nnatransportes.com.br
(11) 4200-1598 / 94765-9712

www.arboslog.com.br
(11) 95713-4756

www.jetslogistica.com.br
(31) 3243-2090

www.expressovedatto.com.br
(11) 2304-2970

www.transpvalkim.com.br
(19) 3848-3183

www.pimaservices.com.br
(11) 2623-5533

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

Escreva para a Revista SETCESP

imprensa@setcesp.org.br

78

Equipe de treinamentos,

Em nome de nossa equipe, gostaria de agradecer a Regiane por toda dedicação e real acompanhamento 
das etapas para a concretização do treinamento “Tudo sobre Documentos Fiscais Eletrônicos no TRC” e 
também ao Dr. Adauto, por sua competência e simpatia na condução desse caminho de aprendizado. Pa-
rabéns ao SETCESP!

Priscila Beltrame Franco - Coordenadora de Responsabilidade Social na SpeedWork

Caros,

Escrevo para parabenizar pelo sucesso nos acordos coletivos de trabalho, sinto muita falta de uma atu-
ação como do SETCESP em outras bases territoriais. Na minha opinião a atuação do SETCESP atinge a 
perfeição, meus sinceros parabéns!

Marco da empresa Transduda

OUT - NOV 2021  |  REVISTA SETCESP

Pessoal,

Quero parabenizar o Consultor Marcio Ranieri pela maestria na apresentação do curso. Ele aborda o assun-
to com total conhecimento e habilidade na questão. Tem uma ótima didática e dicção. Eu super recomendo!

Samanta Diovana da Cunha – Participante do curso Rotina Completa de Folha de Pagamento
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por Luiz Marins
“Se você colocar um sapo numa panela com água 
fervente, em ebulição, a 100 graus, ele por certo re-
agirá rapidamente e pulará fora da panela. Porém, 
se você colocar o mesmo sapo numa panela com 
água fria e colocar essa panela no fogo, o sapo não 
pulará. Ficará quieto sentindo a água esquentar, 
esquentar, esquentar até que morrerá cozido”.

Esta conhecida história nos dá uma enorme lição: 
o perigo de não percebermos uma situação de 
mudança quando ela traz suas graves consequên-
cias lentamente.

Muitas empresas e pessoas sofrem da síndrome 
do sapo cozido. Como as situações de mercado, 
concorrência, problemas de qualidade e etc,. Não 
ocorrem de uma hora para outra, essas pesso-
as e empresas não se apercebem do risco fatal 
que estão correndo e ficam esperando para ver o 
que vai acontecer. Até conseguem perceber que 
o ambiente está esquentando, porém não têm 
a atitude correta de pular logo para outra situa-
ção, mudar, inovar e agir rapidamente para não 
morrerem cozidas.

INOVAR OU MORRER?
A melhor atitude que poderemos ter hoje em dia, 
numa época de extrema competição e rapidez é 
procurar perceber as mudanças e inovar. Temos 
que desenvolver em nós uma aguçada percepção 
para saber a hora exata de mudar, de criar novas 
situações, de reinventar o que fazemos. Do contrá-
rio, morreremos cozidos.

Pense na sua empresa: como estão seus inves-
timentos em pesquisa e desenvolvimento, treina-
mento, atendimento, inovação, gente e etc,? Não 
estaremos nós também com a síndrome do sapo 
cozido? Estamos prestando toda a atenção ao am-
biente de negócios em que vivemos para que pos-
samos mudar rapidamente? Temos consciência 
de que a pior atitude que podemos ter é esperar?

“Agora não é hora de curtir a crise, a pandemia. 
Agora é hora de agir em direção à inovação, à 
transformação.”

Agora é a hora de reinventar a empresa! É inovar 
ou morrer!

Pense nisso. Sucesso! 

PENSE NISSO

M
anual de identidade visual Vez & Voz

Inscrições Abertas

Responsabilidade 
Ambiental

Responsabilidade 
Segurança Viária 

e do Trabalho Responsabilidade 
Social

Gestão Econômica 
Sustentável

Mostre o cuidado que a sua empresa tem 
com o planeta, pessoas e os negócios

Inscreva-se em

Realização:

setcesp.org.br/7premio

Anuncio_lançamento_7_Premio_de_Sustentabilidade_21x28cm.indd   1Anuncio_lançamento_7_Premio_de_Sustentabilidade_21x28cm.indd   1 07/04/2021   12:23:1107/04/2021   12:23:11

TRANSPORTADOR, 
O SEU CERTIFICADO 
DIGITAL ESTÁ AQUI! 
E PARA ASSOCIADO 

SETCESP ELE 
É GRATUITO.

de onde você estiver!

Faça seu certificado
via videoconferência,

Anuncio_Serviços_Certificado_Digital_21x28cm.indd   2Anuncio_Serviços_Certificado_Digital_21x28cm.indd   2 08/04/2021   15:59:2008/04/2021   15:59:20Capa_completa_ed_60.indd   3Capa_completa_ed_60.indd   3 13/04/2021   09:42:1413/04/2021   09:42:14



ED
IÇ

ÃO
 6

3
| O

UT
-N

OV
/2

02
1  

Realização:

Parceiros:

Re
vi

st
a

Conheça os Projetos de lei e propostas de emenda à Constituição que 
tramitam no Congresso para uma Reforma Tributária

Simplificação ou aumento?Simplificação ou aumento?

IMPOSTOSIMPOSTOS

www.setcesp.org.brwww.setcesp.org.br

SETCESP ENTREVISTA
Paulo Skaf comenta 

as reformas que 
o País precisa

NÚCLEO OPERACIONAL
Veja as multas 

que a 
ANTT emite

Ano 9 Ano 9  Ed. 63  Ed. 63  OUT - NOV 2021OUT - NOV 2021

SETCESP EM AÇÃO
Tayguara Helou recebe 

‘Medalha Mérito do TRC 
Adalberto Panzan 2021‘
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