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EDITORIAL

Tayguara Helou

GESTÃO RENOVADA 
Caro leitor, 

É com muita alegria que nesta edição da Revista regis-
tramos a minha reeleição como presidente da ‘casa do 
transportador’ por mais um triênio. Ter sido indicado, 
por unanimidade, pela nossa diretoria para continuar 
meu trabalho à frente dessa importante entidade só 
me dá ainda mais energia e disposição para continuar 
a inovar e tornar os negócios de nossos associados 
cada dia mais rentáveis. 

Continuidade sem continuísmo, é o compromisso da 
minha próxima gestão, inclusive o balanço de todos 
os meus feitos nesse primeiro mandato e também as 
propostas para os próximos anos você pode conferir 
em nossa Matéria de Capa. Falando também sobre a 
minha gestão e sobre as expectativas do setor para os próximos anos contamos com a 
ilustre participação do presidente da Federação das Empresas de Transportes de Cargas 
do Estado de São Paulo – FETCESP, Flávio Benatti, em nossas Páginas Amarelas. 

Outro conteúdo que está imperdível é a cobertura da Viagem Técnica SETCESP 2018 que 
foi realizada para a Alemanha. A importância estratégica desse país para o escoamento de 
cargas por toda a Europa, bem como o IAA Commercial Vehicles, realizado em Hannover, 
que define as tendências mundiais em equipamentos, veículos e tecnologias, foram alguns 
dos diferenciais desse relevante intercâmbio de informações. 

Além disso, contamos com um artigo muito esclarecedor feito pelo nosso vice-presiden-
te de relações governamentais, Antonio Luiz Leite, avaliando as eleições que levaram Jair 
Messias Bolsonaro a presidência da república e a João Doria ao governo do Estado de 
São Paulo. 

Não deixem de conferir também nossas demais matérias que sempre abordam conteúdo 
do setor e servem como embasamento técnico para esclarecer muitas dúvidas de nossos 
associados. 

Boa leitura! 

Associe-se ao SETCESP e tenha acesso a serviços especializados  
desenvolvidos para a sua transportadora ampliar os negócios,  

TREINAMENTO

Diretorias de 
ESPECIALIDADES

DAU
Departamento de

Abastecimento Urbano
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Setor de Elaboração de 

RECURSO DE MULTA

CCP - Comissão de 
CONCILIAÇÃO PRÉVIA

Economia e 
ESTATÍSTICA

Consultoria
JURÍDICA

               Exame 
TOXICOLÓGICO

Siga-nos nas redes sociais:

Para mais informações  
entre em contato conosco: 

(11) 2632 1072
comercial@setcesp.org.br

setcesp



ÍNDICE

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

Rua Orlando Monteiro, 1  •  Vila Maria  •  São Paulo  •  SP  •  02121-021
Tel.: (11) 2632-1000  •  www.setcesp.org.br

Presidente: Tayguara Helou

Vice-Presidentes:
1o Vice-Presidente: Adriano Lima Depentor
2o Vice-Presidente: Antonio Luiz Leite
3o Vice-Presidente: Roberto Mira
4o Vice-Presidente: Roberto Granero (in memorian)
5o Vice-Presidente: Roberto Mira Junior

Secretário Geral: Hélio José Rosolen
1o Suplente: Luis Alexandre Duarte
2o Suplente: Rogério Simão Helou

Tesoureiro: Altamir Filadelfi Cabral
1o Suplente: Celso Rodrigues Salgueiro Filho
2o Suplente: Celso Masson

CONSELHO FISCAL
Titulares: José Maria Gomes, Nivaldo João de Oliveira  
e Thiago Menegon

Suplentes: Jackson Martins Cruz, Marcelo Rodrigues  
e Armando Masao Abe

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

CONSELHO SUPERIOR
Aristóteles de Carvalho Rocha, 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, Adriano Lima Depentor, Altamir Filadelfi Cabral, 
Hélio José Rosolen, Adauto Bentivegna Filho e Camila Florencio

Coordenação
Camila Florencio

Produção Editorial
Comunicação SETCESP

Reportagem e Redação
Carolina Machado

Colaboração
Isabela Almeida

Fotografia
Comunicação SETCESP

Direção de Arte e Diagramação 
Fabricio Picone

Circulação: Nacional 

Tiragem: 8.000 exemplares

Distribuição: Treelog S.A Logística e Distribuição

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

50 SUSTENTABILIDADE
Gestão da sustentabilidade 
e responsabilidade social

SETCESP EM AÇÃO
Agenda (Setembro/Outubro)46

TECNOLOGIA
Iniciativas para inovação 
no TRC e logística

54

ESPECIAL
Busca por inovação -  
Viagem Técnica SETCESP 2018

22

NÚCLEO ECONÔMICO
Nova Conquista32

MATÉRIA DE CAPA
Trabalho e Evolução4

42 RECURSOS HUMANOS
Inteligência emocional no 
desenvolvimento pessoal 
e profissional 

14 OPINIÃO
Antonio Luiz Leite 
2018: O começo de um 
novo ciclo para o país

COMJOVEM
Agenda (Setembro/Outubro)4036

72 PARCERIA SETCESP
Buonny

70 BATE-PAPO EMPRESARIAL
Nelson Piquet 
presidente da AUTOTRAC

64 TREINAMENTO
Confira os cursos disponíveis 
de janeiro a março de 2019

78 ESPAÇO DO LEITOR
Onde você fala com a gente!

76 BEM-VINDOS
Veja quem chegou no nosso time

SEST SENAT
Sem medo de mudar 68

60 IPTC
Automação no TRC e as mudanças 
previstas no mercado de trabalho

RADAR
Um giro pelas estradas do Brasil58

16
SERVIÇOS SETCESP
LTD – Em defesa do transportador

NÚCLEO JURÍDICO
Terceirização da atividade fim 
– Caso encerrado!

18

79
INDICADORES
Tributos sobre os combustíveis

8
SETCESP ENTREVISTA
Flávio Benatti

Linha Direta do Transportador



6 7

MATÉRIA DE CAPA

DEZ/2018 - JAN/2019  |  Revista SETCESP DEZ/2018 - JAN/2019  |  Revista SETCESP

Continuidade sem continuís-
mo! Esse é o caminho que 

Tayguara Helou seguirá em 
seu segundo mandato à fren-
te do SETCESP. Reeleito como 
presidente da entidade para o 
próximo triênio (2019-2021), 
Tayguara traz propostas ainda 
mais desafiadoras para conti-
nuar evidenciando a força e o 
lugar de destaque do SETCESP 
no setor de Transporte Rodoviá- 
rio de Cargas. 

A eleição aconteceu no dia 13 de 
novembro, na sede da entidade 
em São Paulo, na CAS - Cen-
tral de Atendimento SETCESP 
em Jundiaí e pela internet para 
associados nos planos sindical 
e assistencial. No mesmo dia, 
simultaneamente à votação, foi 
realizado o tradicional almoço 

TRABALHO E EVOLUÇÃO
Reeleito para o próximo triênio como presidente do SETCESP,  

Tayguara Helou faz balanço de sua primeira gestão e apresenta  
propostas para o seu segundo mandato à frente da maior entidade  

da categoria da América Latina

mensal com a Diretoria Plena da 
entidade, na ocasião Tayguara 
aproveitou para apresentar ao 
público os resultados de sua pri-
meira gestão e suas propostas 
para os próximos anos. 

“Realizamos o 33º almoço da 
diretoria plena no mesmo dia 
da votação para a chapa na 
qual eu fui, de forma unânime, 
reconduzido à reeleição do 
SETCESP. Estou muito feliz com 
essa indicação e também em 
ver os resultados da minha pri-
meira gestão, pois o SETCESP 
cresceu, nesses três anos, 76% 
em nível de associados, ou seja, 
temos mais empresas parti-
cipando e buscando soluções 
que efetivamente ajudam a re-
duzir os seus custos, alavancar 
as suas receitas, e aumentar 

a sua rentabilidade”, destacou 
Tayguara.  

PRIMEIRA GESTÃO 
Em seu primeiro mandato Tay-
guara aumentou significante-
mente o número de transporta-
doras associadas ao sindicato, 
que foi de 1.365 em janeiro de 
2016 para 2.562 em outubro 
de 2018. Foram mais de 20 
eventos realizados anualmen-
te recebendo, em média, mais 
de 2.800 pessoas por ano. Já 
nas mídias sociais, a atuação 
da entidade chegou a quase 13 
mil seguidores e mais de 2 mi-
lhões de pessoas alcançadas 
em suas publicações e, para 
a imprensa foram concedidas 
240 entrevistas nesse primeiro 
triênio. Confira o crescimento 
nos gráficos abaixo:   

EVENTOS 

*até outubro/2018*até outubro/2018

ASSOCIADOS
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MÍDIAS

Também foram criados oito 
novos serviços: LDT – Linha 
Direta do Transportador, Clube 
de Compras, CAS - Central de 
Atendimento do SETCESP em 
Jundiaí, Suporte ao Transpor-
tador para o acompanhamento 
dos casos de roubo de cargas, 
parceria para desconto na rea-
lização dos Exames Toxicológi-
cos, IPTC – Instituto Paulista do 
Transporte de Carga, Laborató-
rio SETCESP de Inovação e Ja-
nela de Negócios para fomentar 
o networking entre empresários 
e executivos do setor. 

“O trabalho dinâmico e inovador 
de Tayguara Helou como presi-
dente do SETCESP, sem dúvida, o 
credencia para um novo mandato 
no comando do maior sindicato 
do TRC do país. Destaco a atua-
ção dele no atendimento ao asso-
ciado com novos e importantes 
serviços, fazendo com que au-
mentasse, de forma expressiva, 
o quadro associativo da entidade. 
Esses aspectos já demonstram a 
eficácia da sua gestão”, afirmou 
do presidente da FETCESP - Fe-
deração das Empresas de Trans-
porte de Carga do Estado de São 
Paulo, Flávio Benatti. 

Para o diretor da Divisão de 
Transporte de Carga do DSV/ 
CET, Antonio Tadeu Prestes de 
Oliveira, a criação do IPTC veio 
somar com as intenções do pró-
prio município de São Paulo de 
buscar números, pesquisas e 
informações. “A possibilidade de 
conseguir esses dados através 
da própria rotina dos transpor-
tadores, que passam o seu dia a 
dia na distribuição e entregas de 
cargas no município, nos ajuda 
a criar políticas específicas para 
o transporte de carga”, explicou. 

CONQUISTAS: O mandato de 
Tayguara contou com diversas 
conquistas que impactaram di-
retamente na rentabilidade das 
transportadoras como: o au-
mento do VUC de 6,30m para 
7,20m na cidade de São Paulo, 
a criação e participação de um 
representante da entidade no 
grupo de secretários de trans-
portes da GRMSP – Grande 
Região Metropolitana de São 
Paulo, o aumento de 50% das 
licenças para transporte de 
mudanças em São Paulo, a não 
obrigatoriedade de um farma-
cêutico por unidade empre-
sarial, a redução do custo do 

PAE (Plano de Atendimento de 
Emergência) e do produto ONU 
relacionado que significou em 
uma redução de 70% para ob-
tenção da LETPP - Licença Es-
pecial de Trânsito de Produtos 
Perigosos,  a Regulamentação 
da Lei 15.315 que cassa a Ins-
crição Estadual de locais que 
vendem produtos roubados e a 
exclusão do ICMS e do ISS da 
base de cálculo do PIS/COFINS.

“Acompanhamos a gestão do 
Tayguara e estamos bastante 
satisfeitos com o trabalho rea-
lizado. Ele realmente representa 
a categoria e por isso nós le-
gitimamos mais um mandato, 
porque o nosso setor carece 
dessa representação, principal-
mente dentro de São Paulo que 
é uma cidade muito importante 
para o país”, declarou o gerente 
regional da Jamef Encomendas 
Urgentes, André Arruda. 

ECONOMIA 
Confira abaixo a economia re-
gistrada pelas transportadoras 
associadas ao SETCESP nes-
ses três anos:

PUBLICAÇÕES 
Foi papel das publicações pro-
duzidas eternizar a história de 
80 anos da entidade e da ges-
tão de Manoel Sousa Lima Jr, 
antecessor de Tayguara. Já os 
conteúdos técnicos proporcio-
naram aos transportadores, 
e ao setor de maneira geral, 
o mapeamento completo das 
restrições de circulação de 
veículos de carga e do recebi-
mento de carga nos shoppings 
da GRMSP, além do gibi ‘Novos 
Caminhos’, que mostrou aos 
funcionários do setor que a Re-
forma Trabalhista trouxe gran-
des ganhos para eles também. 

CONTINUIDADE  
SEM CONTINUÍSMO 

Em sua nova gestão Tayguara 
trabalhará em questões como: 
eventos com temas definidos 
de acordo com a necessidade 
do momento do mercado, pro-
fissionalização e governança 
para a administração da enti-
dade, comunicação pró ativa, 
expansão das CAS para outros 
municípios da base territorial 
do SETCESP e SETCESP Digital 
com ensino à distância e dispo-
nibilização de serviços online 
para associados. 

11%

R$ 8.563.030,00

R$ 1.426.200,00

R$ 10.734.363,84

R$ 4.380,00

Clube de Compras -  
economia média na compra de  
insumos via compra coletiva

Banco de Horas -  
economia em três anos

Desoneração da Folha de Pagamento - 
de jul/17 a dez/18

Farmacêutico -  
economia média para empresas  
com dois estabelecimentos

Exclusão ICMS do PIS/COFINS - 
economia média a cada R$ 1.000.000,00

“O Tayguara fez um ótimo tra-
balho em prol da nossa cate-
goria nesse primeiro mandato 
e acredito que no segundo as 
coisas vão evoluir ainda mais”, 
afirmou Wagner da Silva, diretor 
da WT Log Transporte e Logís-
tica, após registrar seu voto. 

Para Ivan Holgado, gerente da 
filial da Frilog de São Paulo, a 
gestão de Tayguara proporcio-
nou muitos benefícios ao TRC. 
“Como gerente de transpor-
tadora eu posso dizer que ele 
promoveu conhecimento no se-
tor em relação a vários temas, 
como no caso do eSocial por 
exemplo, promovendo encon-
tros e palestras. Ele sempre tem 
ótimas ideias e precisa dessa 
nova gestão para fazer ainda 
mais”, destacou. 

“Eu fico muito feliz que o Taygua-
ra tenha sido meu sucessor, pois 
ele defendeu nossas bandeiras e 
até melhorou o nosso trabalho, a 
gente vê o dinamismo dele, por 
isso que sua reeleição foi unani-
midade. Ele está colocando toda 
a sua energia para trazer novas 

ideias, podemos ter certeza que 
essa nova gestão será um su-
cesso”, ressaltou o membro do 
conselho superior e ex-presi-
dente do SETCESP, Manoel Sou-
sa Lima Jr. 

DIRETORIA
A chapa de Tayguara Helou para 
seu segundo mandato está as-
sim constituída: Altamir Filadelfi 
Cabral, Antonio Luiz Leite, An-
tonio Tibúrcio de Santana Neto, 
Armando Masao Abe, Barbara 
Pereira Calderani, Celso Masson, 
Celso Rodrigues Salgueiro Filho, 
Hélio José Rosolen, José Maria 
Gomes, Luis Alexandre Duarte, 
Luis Felipe Machado, Marcelo 
Rodrigues, Marinaldo Barbosa 
dos Reis, Paulo Estevam Scre-
mim, Roberto Mira, Roberto Mira 
Junior e Thiago Menegon. 

“A posse da nossa nova di-
retoria está sendo planejada 
para fevereiro e espero todos 
os transportadores aqui para 
anunciar surpresas e novidades 
para este novo triênio”, finalizou 
Tayguara.  

+146%+146% +30%

*até outubro/2018
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TRABALHO DINÂMICO  
E INOVADOR

Presidente da FETCESP, Flávio Benatti, avalia primeira gestão  
de Tayguara Helou e fala sobre as expectativas para o segundo  

mandato desse jovem líder à frente do SETCESP

F lávio Benatti é presidente da 
Federação das Empresas de 

Transportes de Cargas do Esta-
do de São Paulo - FETCESP e do 
Conselho Regional São Paulo 
do Serviço Social do Transpor-
te/Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Transporte - SEST 
SENAT desde 1996. Também é 
presidente da Seção de Trans-
porte de Cargas da Confede-
ração Nacional do Transporte 
– CNT e diretor de Transporte 
de Cargas da Câmara Intera-
mericana de Transportes - CIT. 
Com trajetória de atuação em 
entidades sindicais há mais de 
37 anos, Benatti também já foi 
presidente da Associação Na-
cional de Transporte de Carga 
e Logística - NTC&Logística, 
do Sindicato das Empresas de 
Transporte Comercial de Carga 
do Litoral Paulista - SINDISAN, 
do Centro dos Proprietários de 
Veículos de Santos - CPVS e 
da Associação Brasileira das 
Empresas Transportadoras de 
Contêineres e Terminais Retro-
portuários das Transportadoras 
de Contêineres - ABTTC. Para a 
Revista SETCESP ele falou so-
bre a sua trajetória na FETCESP, 
fez um balaço da gestão de 
Tayguara Helou à frente do 
SETCESP e contou o que es-
pera para o futuro de ambas as 
entidades. Confira! 

Seu mandato como presiden-
te da FETCESP se conclui em 
2018. Qual é o balanço que o 
senhor faz sobre o período que 
esteve à frente dessa impor-
tante entidade? Qual é o lega-
do que fica? 

Um vasto histórico de ações e 
muito trabalho neste período de 
22 anos que estive à frente da 

FETCESP. Assumimos em 1996, 
e como se trata de uma enti-
dade eminentemente política, 
atuamos dentro desse contex-
to. Trabalhamos na represen-
tação do setor e por todas as 
bandeiras que o transporte ro-
doviário de cargas reivindicava 
na esfera estadual. Na área po-
lítica tivemos forte atuação jun-
to à Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo - ALESP e 
também diretamente ao execu-
tivo estadual, no Governo do Es-
tado, em defesa de várias áreas 
como de segurança, tributária e 
infraestrutura, por exemplo.

Na presidência do SEST SENAT 
trabalhamos na ampliação da 
rede. Estamos deixando 29 
estabelecimentos em funcio-
namento e mais 10 terrenos 
adquiridos que estão em fase 
de finalização de projeto ou em 
obras. Enfim, tudo encaminha-
do para que tenhamos 39 uni-
dades do serviço no estado de 
São Paulo até o final de 2019. 

Já na área da representação da 
FETCESP temos 14 sindicatos 
regionais bastante atuantes e 
buscamos manter uma unici-
dade de forma consistente, o 
que trouxe a São Paulo a posi-
ção de grande protagonista do 
setor no sentido do encaminha-
mento e defesa das reivindi-
cações na busca de melhorias 
para o TRC.  

Muitos dos avanços devem-se 
a movimentação da Federa-
ção e dos empresários paulis-
tas. Muitas são conquistas não 
apenas para o setor, mas tam-
bém para a economia nacional. 
Como exemplo cito a Reforma 
Trabalhista, cujo tema o TRC se 
destacou e a FETCESP teve im-

portante participação ao colocar 
os posicionamentos dos sin-
dicatos de sua base. Também 
somos destaque na política que 
o setor tem adotado na questão 
do roubo de cargas, sendo um 
grande indutor na condução das 
reivindicações para melhoria da 
segurança no TRC. 

Também nesse período, com 
a criação da COMJOVEM Na-
cional, a FETCESP, junto com 
os sindicatos filiados, fez um 
intenso trabalho no estado de 
São Paulo para que estivesse 
vivo o objetivo de oxigenar as 
entidades. E os resultados já 
são expressivos.  Em São Paulo, 
no SETCESP, com Tayguara He-
lou, e em São José dos Campos, 
com Carlos Eduardo Bueno, no 
SINDIVAPA, ambos presiden-
tes oriundos da COMJOVEM. 
Também observamos jovens 
empresários integrando as di-
retorias de sindicatos paulistas, 
com grande ganho para todos. 
Esperamos que esse projeto 
tenha continuidade em um pro-
cesso permanente para reno-
var as entidades sindicais, não 
apenas em São Paulo, mas em 
todo o país.

O presidente do SETCESP, Tay-
guara Helou, também finaliza 
seu primeiro mandato esse 
ano, porém foi reeleito para o 
próximo triênio à frente da en-
tidade. Qual é o balanço que o 
senhor faz dessa primeira ges-
tão, levando em consideração 
que ele é o primeiro presidente 
oriundo da COMJOVEM e um 
dos mais novos líderes sindi-
cais do setor no Brasil? 

O trabalho dinâmico e ino-
vador de Tayguara Helou em 
seu primeiro mandato como   
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presidente do SETCESP sem 
dúvida o credencia para um 
novo mandato no comando 
do maior sindicato do TRC do 
país. Destaco a atuação dele 
no envolvimento na questão 
da mobilidade urbana, um dos 
problemas das grandes cida-
des. Outro ponto que ressalto 
é a atenção ao atendimento ao 
associado com novos e impor-
tantes serviços, fazendo com 
que aumentasse, de forma ex-
pressiva, o quadro associativo 
do SETCESP. Somente esses 
aspectos já demonstram a 
eficácia da gestão de Tayguara. 

O SETCESP foi a primeira enti-
dade a fomentar a inovação no 
setor através do ‘Laboratório 
SETCESP de Inovação’, ideia 
que surgiu na Viagem Técnica 
ao Vale do Silício. Como parti-
cipante dessas viagens como o 
senhor vê essa pioneira inicia-
tiva da gestão do Tayguara?  

Com muita satisfação, porque 
coloca o SETCESP na vanguar-
da na difusão das inovações 
existentes no mercado, sendo 
que algumas já são realidade 
em outros países.  Assim, o La-
boratório SETCESP de Inovação 
torna-se um grande instrumen-
to para que as empresas pos-
sam ter a real dimensão do que 
está ocorrendo no mundo, em 
termos tecnológicos, com pos-
sibilidade de implementação de 
forma mais rápida. 

As viagens técnicas são impor-
tantes na medida que nos dão a 
noção exata de como as coisas 
estão acontecendo, não apenas 
nas questões de inovação, mas 

nos exemplos práticos de mobi-
lidade urbana, no uso da tecno-
logia, nos comportamentos de 
relação entre os setores público 
e privado e, também, na relação 
entre os setores empresarial e 
laboral trazendo parâmetros im-
portantes para o dia a dia das 
empresas. Essas iniciativas ofe-
recem oportunidades para o em-
presário do TRC, no âmbito do 
SETCESP e difundido para as de-
mais entidades, em ter uma rea-
lidade de gestão mais moderna. 

Negociações conduzidas com 
muita competência pelo presi-
dente, diretores e assessores 
da área levando-se em consi-
deração as realidades das alte-
rações conforme mencionado. 
Esse é um trabalho de muita 
dedicação e de adequada ab-
sorção por parte dos negocia-
dores da necessidade de che-
gar a bons acordos. Reputo que 
as negociações foram favorá-
veis, na medida em que muitas 
vezes ouvimos elogios por par-
te das empresas do setor. 

A FETCESP e o SETCESP traba-
lharam de forma assídua junto 
a outras entidades pela Re-
forma Trabalhista. Após a sua 
aprovação, o SETCESP realizou 
uma série de ações sobre as 
novas regras. Como o senhor 
viu o papel da gestão do Tay-
guara nesse sentido, promo-
vendo essas ações?  

De forma dinâmica e criativa, 
uma vez que procurou rever-
berar de vários modos as novi-
dades da Reforma Trabalhista. 
Neste processo, o espírito jo-
vem de Tayguara Helou procu-
rou mecanismos de divulgação 
diferenciados, como a produ-
ção de um gibi. As palestras 
realizadas foram oportunas, 
trazendo o juiz federal Marlos 
Melek, que integrou a comissão 
da Reforma Trabalhista, para 
que pudesse dar os melhores 
esclarecimentos para o setor e 
promover amplo debate.  

Também na gestão do Tay-
guara foi criado o Instituto 
Paulista do Transporte de Car-
ga - IPTC com o objetivo de  

"Tenho certeza, 
que Tayguara 

Helou, com seu 
dinamismo, maneira 
de ver o setor e seu 
comprometimento 

com o TRC será 
um dos grandes 
protagonistas na 

aplicação do Marco 
Regulatório"

Como o senhor sabe, um dos 
papéis institucionais das en-
tidades são as negociações 
salariais, Tayguara comandou 
um período complicado em sua 
gestão com recessão econômi-
ca, o impeachment da ex-presi-
dente, greve dos caminhoneiros 
autônomos, Reforma Trabalhis-
ta, entre outros pontos. O que o 
senhor achou das negociações 
salariais nesse período? 
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fundamentar e validar tecni-
camente os dados do setor. O 
‘Guia de Restrições de Circu-
lação de Veículos de Carga na 
GRMSP’ e o ‘Guia de Recebi-
mento de Carga em Shopping 
Centers da GRMSP’ foram dois 
grandes trabalhos do Institu-
to para promover a eficiência 
do setor. O que o senhor acha 
desses materiais e da criação 
do IPTC? 

O IPTC precisa ser extrema-
mente exaltado pelo fato de não 
avaliar apenas a produtividade 
de cada estabelecimento rece-
bedor de mercadoria, mas ter se 
tornado um grande instrumen-
to para o empresário no senti-
do comercial, tendo em vista 
os estudos e pesquisas que 
tem realizado desde a sua cria-
ção. Na medida que dispomos 
de dados técnicos e confiá- 
veis, como o ranking de produ-
tividade por parte dos shopping 

centers, o empresário tem boas 
informações para melhorar sua 
performance comercial. Foi 
uma visão inovadora de Tay-
guara Helou em oferecer tal fer-
ramenta para o empresário. 

Quais grandes desafios do TRC 
o senhor vê para a próxima ges-
tão do Tayguara (2019-2021) 
diante do novo cenário político 
e econômico brasileiro?

O novo cenário nos traz esperan-
ça e também desafios. Em breve 
deverá ser aprovado no Senado 
Federal o Marco Regulatório do 
TRC, que exigirá uma grande 
dedicação dos dirigentes de en-
tidades para que seja aplicado 
no mercado. Uma vez que trará 
grandes alterações em seu bojo 
haverá necessidade do compro-
metimento das lideranças com 
o setor para divulgação do texto 
para se tonar realidade e assim 
atingir o objetivo do Marco Re-
gulatório em sua essência. 

Os dirigentes de entidades para 
os próximos anos terão um tra-
balho árduo e, tenho certeza, 
que Tayguara Helou, com seu 
dinamismo, maneira de ver o 
setor e seu comprometimento 
com o TRC será um dos gran-
des protagonistas na aplicação 
do Marco Regulatório.

Falando em novas perspec-
tivas, quais são as suas em 
relação a nova gestão da 
FETCESP?

As melhores possíveis para um 
presidente que após 22 anos 
realiza essa sucessão de forma 
harmônica. Com a futura dire-
toria da FETCESP tendo à fren-

te o empresário Carlos Panzan, 
extremamente capacitado, que 
foi presidente de grande sindi-
cato do setor em São Paulo, o 
SINDICAMP, na região de Cam-
pinas, a FETCESP irá desenvol-
ver um importante e destacado 
trabalho. Tenho certeza que a 
Federação, através dos seus 
novos dirigentes, continuará 
sendo protagonista de impor-
tantes bandeiras e defensora 
de grandes pleitos do setor. Eu 
desejo a nova diretoria sucesso 
incomensurável para uma ges-
tão unida e de destaque.  

Qual recado o senhor gostaria de 
deixar para os nossos leitores?

O transporte rodoviário de car-
gas está muito bem represen-
tado no Estado de São Paulo, 
pela FETCESP e pelos 14 sindi-
catos regionais. São lideranças 
comprometidas com as ques-
tões do TRC. Ao longo dos anos 
vem ocorrendo uma renovação 
nas entidades, cada dia melhor 
com pessoas mais preparadas, 
mais voltadas para os interes-
ses setoriais, mais comprome-
tidas com a tecnologia e com 
o protagonismo que mencionei 
nessa entrevista. Meu recado é 
que os empresários se engajem 
nas entidades para fortalecê-
-las cada vez mais, que possam 
defender seus interesses e suas 
bandeiras e, assim, melhorar 
muito a atividade de transpor-
te no Brasil. Deixo aqui meus 
cumprimentos ao Tayguara 
Helou e, por extensão, aos seus 
diretores pelo belo trabalho de-
senvolvido no SETCESP. Desejo 
sucesso no novo mandato.  

SETCESP ENTREVISTA



16 17

OPINIÃO

DEZ/2018 - JAN/2019  |  Revista SETCESP DEZ/2018 - JAN/2019  |  Revista SETCESP

O ano de 2018 surpreendeu até mesmo os ana-
listas e “marketeiros” políticos mais experien-

tes do país. Dificilmente alguém iria supor que ne-
nhum dos grandes partidos (dispondo de tempo 
de televisão, expressivos recursos financeiros, es-
truturas nacionais, etc.) conquistaria a maioria do 
eleitorado e elegeria o novo mandatário do Brasil.

Mas todos nós já sabe-
mos que foi justamente 
um partido (Partido So-
cial Liberal), até então 
sem peso no cenário 
nacional, que é literal-
mente “capitaneado” 
por Jair Messias Bol-
sonaro, o que venceu 
os dois turnos da elei-
ção presidencial. Para 
muitos a candidatura 
representou um ideário 
“conservador e de direi-
ta” e para outros “uma 
proposta de combate 
à corrupção e a reva-
lorização da família”.  
Somente o futuro dirá 
quem tem razão.

Sabemos também que 
as últimas eleições já 
provaram algo muito 
importante: o brasileiro, 
mesmo estando oca-
sionalmente pessimista, acredita cada vez mais 
no sistema democrático, pois milhões e milhões 
de pessoas foram aos colégios eleitorais para 
decidir quem queriam no comando do país. E, ao 
contrário das previsões mais pessimistas sobre os 
ânimos acirrados, a esmagadora maioria das pes-

2018: O COMEÇO DE  
UM NOVO CICLO PARA O PAÍS

soas agiu educadamente. Uma aula inesquecível 
de civismo por todos os cantos do Brasil. 

Claro que não podemos esquecer o lamentável epi-
sódio que envolveu o candidato Jair Messias Bolso-
naro. O atentado contra sua vida, em Minas Gerais, 
se transformou em uma mácula que dificilmente 

será (e nem deve ser) 
esquecida. Uma lem-
brança de que a demo-
cracia exige vigilância e 
cuidados permanentes. 
É um dos nossos maio-
res patrimônios cul-
turais e não pode ser 
deixada ao alcance das 
mãos de uns poucos 
que se julgam maiores 
do que uma nação. 

Agora o Brasil começou 
um novo ciclo de sua 
história. E muitos foram 
impedidos de continuar 
na vida pública.  Cen-
tenas de candidatos a 
deputados federais e 
estaduais, dezenas de 
candidatos ao senado 
e aos governos estadu-
ais e uma dúzia de pre-
tendentes à presidência 
da república receberam 
um recado e tanto, um 

desconvite em letras garrafais para evitar qual-
quer dúvida a respeito da decisão, o que não deixa 
também de ser um aviso para os que receberam 4 
anos de mandato.

Por hora, as cenas constantes de operações poli-
ciais destinadas a prender políticos e empresários 

(entre outros) ainda vão continuar fazendo parte 
de nosso cotidiano, pois muitas investigações ain-
da estão em curso. Mas essa é uma realidade que 
a sociedade espera, em breve, apenas nos livros de 
história. As pessoas querem que escândalos vol-
tem a ser inaceitáveis e não uma banalidade. 

Importante mencionar também que assistimos ao 
surgimento e/ou consolidação de novas lideran-
ças políticas, como é o caso, só para mencionar 
alguns, de Romeu Zema, governador eleito em Mi-
nas Gerais e oriundo do partido “Novo”, tão novo 
que era seu primeiro teste nas urnas e seu candi-
dato a presidente, João Amoedo, também não fez 
feio, ficando em 5º lugar.

O Rio de Janeiro também surpreendeu muito e 
elegeu o ex-juiz, Wilson Witzel, do PSC, um novato 
que derrotou todos os caciques políticos do esta-
do. No Distrito Federal, Ibanez, do MDB, um advo-
gado conceituado, mas outro novato que mudou a 
história. E não menos importante, o sul do país foi 
palco de um terremoto político. No Paraná, Ratinho 
Junior, do PSD; em Santa Catarina, Comandante 
Moisés, do PSL; e no Rio Grande do Sul, Eduardo 

Leite, do PSDB, que dos três era o único que tinha 
experiência administrativa (ex-prefeito de Pelotas) 
embora tenha apenas 33 anos.         

Um capítulo a parte pode ser destinado ao emba-
te entre o governador Márcio França (sucessor de 
Geraldo Alckmin) do PSB, e o ex-prefeito de São 
Paulo, João Dória, do PSDB. Foram semanas de 
muito desgaste entre os pretendentes. Os deba-
tes, principalmente no segundo turno, foram mui-
to mais marcados pela animosidade do que pela 
apresentação de propostas. Um momento difícil 
para a política paulista e que ainda promete novos 
embates. João Dória, como sabemos, venceu por 
cerca de 2% dos votos válidos e agora terá traba-
lho para compor uma bancada na Assembleia Le-
gislativa e trabalhar pelo reposicionamento do seu 
partido no cenário nacional, em especial por apre-
sentar sérias discordâncias político-programáti-
cas com vários dos líderes nacionais do partido. 

De qualquer forma, esperamos que todos os elei-
tos tenham entendido a mensagem dos eleito-
res, que desejam desenvolvimento e paz social.  
“BRASIL, ORDEM E PROGRESSO”.  

Antonio Luiz Leite 
Vice-presidente de relações governamentais no SETCESP, 
diretor da Primax Transportes de Pesados, diretor político 

da FETCESP e Diretor Financeiro Conselheiro  
da NTC&Logística.

Siga o 

e fique por dentro
das novidades

Siga o 

e fique por dentro
das novidades
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Linha Direta do Transportador, serviço exclusivo do SETCESP,  
oferece para as empresas do TRC um canal de denúncias para  

possíveis irregularidades cometidas por embarcadores

EM DEFESA DO  
TRANSPORTADOR

P roteger o transportador ro-
doviário de cargas de pro-

cedimentos em desacordo com 
as normas, legislações e regu-
lamentações do setor é o prin-
cipal objetivo da LDT – Linha 
Direta do Transportador, servi-
ço do SETCESP que atua como 
mediador e conciliador entre 
transportador e embarcador 
nos casos de irregularidades. 

Na prática, a transportadora en-
tra em contato com o SETCESP 
passando as informações e a 
documentação que comprove a 
reclamação, para que a entida-
de possa verificar as possíveis 
infrações que os embarcadores 
estão cometendo contra essas 
empresas de transporte.  

Entre as queixas que a LDT visa 
coibir estão desde casos de des-
cumprimento de jornada do mo-
torista, não pagamento do vale-
-pedágio, obrigações de prazo 
de entrega até o descumprimen-
to da Política de Pisos Mínimos 
do Frete ou qualquer outro tipo 
de irregularidade em desacordo 
com as normas do setor.

“O propósito da LDT é trabalhar 
como mediadora de conflitos. 
Temos consciência da impor-
tância do embarcador, uma vez 

que ele é o nosso cliente. Mas, 
é preciso lembrar que existe 
uma legislação que precisa ser 
cumprida. E esse será o nos-
so papel”, explica o idealiza-
dor do serviço e presidente do  
SETCESP, Tayguara Helou. 

Vale ressaltar que um dos di-
ferenciais da LDT é seu caráter 
sigiloso. “Qualquer reclamação 
será tratada de forma confi-
dencial, para proteger o trans-
portador e evitar que ele te-
nha problemas com o cliente”, 
complementa Tayguara. Para 
preservar esse processo a con-
sultoria jurídica do SETCESP 
elaborou o Regimento Interno 
da LDT, criado especialmente 
para assegurar os direitos e 
o anonimato de quem usufrui  
do serviço. 

Dependendo do teor da recla-
mação, a LDT poderá propor 
soluções e oferecer recomen-
dações ao embarcador visan-
do a melhoria de seus proces-
sos e a adequação legal dos 
seus procedimentos. Caso 
essa intermediação não ob-
tenha resultados positivos, a 
LDT poderá agir junto a órgãos 
administrativos, poder judiciá-
rio e em qualquer outra instân-
cia legal que permita a defesa 
dos legítimos pleitos do setor  
de transporte.  

(11) 2632-1005

ldt@setcesp.org.br

segunda a sexta-feira

8h00 às 18h00

Linha Direta do Transportador

Para realizar a denúncia, o 
transportador deve entrar em 
contato com setor jurídico do 
SETCESP:  

 SOLUÇÕES COMPLETAS PARA 
A GESTÃO DA SUA FROTA

3004-4212
Capitais e regiões metropolitanas

0800 730 4212
Outras localidades

CTF e Rodocred são produtos da FleetCor, empresa norte americana 
líder em meios de pagamento especializados e cartões combustível.

www.ctf.com.br

RODOCRED 
VALE-PEDÁGIO
A melhor maneira de antecipar 
o pagamento do pedágio do 
caminhoneiro autônomo.

RODOCRED FRETE
Um sistema ágil, fácil, inteligente 
e seguro para sua empresa fazer 
gestão do pagamento de frete.

CTF-BR FROTA
O cartão de gestão de 

frotas exclusivo da rede de 
postos Petrobras.

CTF 
ABASTECIMENTO

Tecnologia exclusiva de 
abastecimento inteligente que 

registra de forma automática o 
combustível abastecido.

 G
ES
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O

 D
E 
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TO

          GESTÃO
 D

E FRETE

ECONOMIZE ATÉ

NOVA MANTENEDORA Aproveite as condições exclusivas para associados
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NÚCLEO JURÍDICO

O Supremo Tribunal Federal – 
STF determinou, por 7 votos 

a favor e 4 contrários, que a ter-
ceirização irrestrita, inclusive da 
atividade fim, é lícita e constitu-
cional, ou seja, é permitido con-
tratar funcionários para todas 
as funções de uma empresa por 
meio de uma outra companhia.      

O Supremo também decidiu que 
a sentença terá repercussão 
geral, o que significa que, daqui 
para frente, todos os magistra-
dos terão que se basear nesse 
entendimento quando forem jul-
gar casos, em andamento ou pa-
ralisados, em que a terceirização 
for questionada. Segundo apura-

CASO ENCERRADO
Decisão do STF põe fim a insegurança jurídica das empresas de 

transporte em relação a terceirização da atividade fim como prática legal 

ção do jornal Folha de São Paulo 
a estimativa é que 4.000 proces-
sos aguardavam essa definição 
para terem algum andamento 
em diversas instâncias judiciais. 

“Terceirizar significa transferir 
parte da atividade de uma em-
presa para outra, por motivos de 
custo, eficiência, especialização 
ou outros interesses empresa-
riais. Assim, uma etapa da ca-
deia produtiva de uma empresa 
– denominada contratante – 
passa a ser cumprida por uma 
outra – denominada prestadora 
de serviços ou contratada”, de-
clarou o ministro Luís Roberto 
Barroso no início de seu voto. 

O setor de transporte rodoviá- 
rio de cargas já realizava a 
terceirização de profissionais 
com a subcontratação, seja 
de motoristas autônomos ou 
pessoas jurídicas, assim como 
através do redespacho, am-
parados pela Lei 7.290/84 e 
11.442/2007. Porém ainda ha-
via insegurança do TRC com 
essas relações de trabalho 
já que ações jurídicas contra 
essas práticas aconteciam 
regularmente, muitas vezes 
causando grandes prejuízos 
para as empresas de trans-
porte e até comprometendo a 
sobrevivência das mesmas.  

VALE-PEDÁGIO
ELETRÔNICO

OS CRÉDITOS DE 
VALE-PEDÁGIO 
SÃO LANÇADOS
DIRETAMENTE NA 
TAG, SIMPLIFICANDO
A OPERAÇÃO
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“As decisões do STF são histó-
ricas e já estávamos acompa-
nhando esse assunto há vários 
anos e com muita expectativa. 
Elas vão alterar, inclusive a de-
finição tradicional da terceiriza-
ção que até então era dada pela 
doutrina e pela jurisprudência 
trabalhista como sendo a trans-
ferência de atividades periféricas 
do tomador para um prestador 
de serviços especializado em 
relação a sua atividade-meio. 
Agora, a terceirização de mão de 
obra, de acordo com a nova re-
dação dada a Lei 6.019/74 e as 
decisões do STF, pode ser reali-
zada em qualquer atividade do 
tomador. Para o TRC isso é mui-
to importante, porque fortalece a 
subcontratação de frete, prevista 
nas Leis 7.290/84 e 11.442/07 e 
artigo 733 do Código Civil,  en-
fraquecendo a teoria da subordi-
nação estrutural que vinha sen-
do utilizada para entender que 
uma Empresa de Transporte de 
Cargas (ETC) quando contrata 
outra ETC ou um Transportador 
Autônomo de Cargas (TAC agre-
gado ou independente) estaria 
terceirizando a sua atividade 
fim e a contratação seria ilíci-
ta”, explica o assessor jurídico  
do SETCESP, Dr. Narciso Fi-
gueirôa Junior. 

“Para nós, que há décadas atu-
amos na defesa das empresas 
de transporte de cargas em 
juízo e assessoramos as enti-
dades, recebemos com muita 
satisfação essas decisões do 
STF e acreditamos que, não 
só o TRC, mas vários outros 
segmentos econômicos, terão 
mais segurança jurídica ao tra-

tar o assunto daqui para frente. 
No entanto, alertamos para o 
fato de que as empresas devem 
tomar cautela para evitar frau-
des na contratação e respeitar 
rigorosamente a Lei”, comple-
menta Dr. Narciso.  

Essa decisão também tem im-
pacto sobre o desenvolvimen-
to econômico do Brasil já que, 
segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística – IBGE, o desempre-
go no país registrou 13,1% no 
primeiro trimestre de 2018, o 
que representa 13,7 milhões de 
pessoas desocupadas. 

Em contrapartida, no primei-
ro semestre de 2018, o setor 
de transporte, armazenagem e 
correio gerou 24,7 mil postos de 
trabalho com carteira assinada. 
O transporte terrestre respon-
deu pela maior parte das con-
tratações: 23,7 mil, número sete 
vezes maior do que no mesmo 
período de 2017, quando fo-
ram criados 3,2 mil empregos. 
A maior parcela (94,9%) das 
novas vagas foi aberta em em-
presas de transporte rodoviário. 
Esses dados estão no estudo 

de Conjuntura do Transporte, 
divulgado pela Confederação 
Nacional do Transporte – CNT, 
em setembro. 

Para o Dr. Narciso a terceiriza-
ção pode gerar mais empregos 
“Esse é um processo irrever-
sível na economia mundial e 
o Brasil não poderia restringir 
a sua aplicação e, tampouco, 
o Poder Judiciário continuar 
impedindo a sua utilização em 
qualquer atividade da empresa. 
Tanto a Lei 6.019/74, quanto as 
recentes decisões do STF, vão 
ao encontro da necessidade 
de se buscar uma especializa-
ção na prestação de serviços a  
terceiros e isso gera mais in-
vestimentos e novos empre-
gos”, finaliza. 

“A decisão do STF assegura o 
respaldo necessário para que 
cada empresa de transporte 
possa determinar quais são as 
melhores formas de contratação 
de serviços para as suas opera-
ções, com a segurança jurídica 
necessária e com o amparo na 
Constituição Federal”, afirmou o 
presidente do SETCESP, Taygua-
ra Helou.  

NÚCLEO JURÍDICO
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Conhecer novas tecnologias, 
procedimentos e legislações 
que são aplicadas no exterior 
e que podem servir de referên-
cia para iniciativas no Brasil 
é o principal objetivo das via-
gens técnicas promovidas pelo 
SETCESP com os líderes e exe-
cutivos do Transporte Rodoviá-
rio de Cargas brasileiro. 

Nesse ano, a terceira viagem 
da gestão de Tayguara Helou, 
foi para Alemanha, país que 
realizou uma ampla reforma 
na legislação trabalhista, com 
semelhanças a do Brasil, e que 
fortaleceu sua economia por 
meio da redução das taxas de 
desemprego e ampliação do 
lucro das empresas com a ex-
pansão do consumo.

BUSCA POR INOVAÇÃO
Viagem Técnica do SETCESP leva grupo de empresários do TRC  
para conhecer e aprender com as inovações tecnológicas e com  

a alta eficiência da cadeia produtiva da Alemanha 

Além disso, a Alemanha é co-
nhecida por suas autoestradas 
e possui, ainda, grande vanta-
gem competitiva em relação 
aos concorrentes europeus 
devido a sua infraestrutura de 
transporte totalmente integra-
da que garante alta eficiência 
da cadeia produtiva nacio-
nal. Outro destaque do país 
visitado na viagem foi o IAA 
Commercial Vehicles, no qual 
montadoras exibiram suas 
tendências, conceitos e apos-
tas para o mercado de veículos 
leves e pesados. 

“Ao visitar países de referên-
cia para o setor, a entidade 
se renova com as tendências 
mais avançadas, ao mesmo 
tempo que caminha para im-

plementar no Brasil os conhe-
cimentos adquiridos nessas 
ricas experiências” ressal-
ta o presidente do SETCESP,  
Tayguara Helou. 

IAA COMMERCIAL VEHICLES
O primeiro destino do grupo 
formado por 20 empresários 
do transporte brasileiro na Via-
gem Técnica SETCESP 2018 foi 
o IAA Commercial Vehicles, no 
qual diversas montadoras exi-
bem suas tendências, concei-
tos e apostas para o mercado.

A comitiva viajou até Hanno-
ver para participar do IAA e 
teve a oportunidade de co-
nhecer de perto as novidades 
em veículos pesados como as 
câmeras integradas ao siste-

ma de navegação e coman-
do que substituem integral-
mente os retrovisores. Além 
disso, as câmeras possuem 
diversas opções de escanea-
mento e monitoramento dos 
arredores, permitindo aos ve-
ículos pesados reconhecer 
pedestres, bicicletas e outros  
automóveis, auxiliando na di-
minuição de ocorrências nas 
vias urbanas.

“Conhecemos novas tecnolo-
gias e conceitos que em bre-
ve estarão no Brasil, como por 
exemplo, as câmeras que visua- 
lizam toda a parte externa dos 
veículos, que com certeza tra-
rão muito mais segurança para 
o motorista e para todos os 
usuários e operadores desses 
equipamentos”, explicou Adria-
no Lima Depentor, vice-presi-
dente do SETCESP. 

Outra grande aposta apre-
sentada é a eletrificação de 
veículos com cada vez mais 
montadoras apresentando so-
luções híbridas que melhoram 
a eficiência do uso de com-
bustível durante a viagem, au-
mentam a autonomia e com-
binam combustíveis como gás 
natural, HVO (óleo vegetal hi-
dratado) e, claro, o diesel. As 
apostas em veículos híbridos 
vão desde aplicações para pe-
quenas rotas urbanas e ma-
nutenção de pátios e, agora, 
também começam a aparecer 
em viagens mais longas, com 
possibilidade de reduzir o uso 
de combustível fóssil atra-
vés de baterias elétricas mais  
eficientes.

“Entendemos o processo de 
eletrificação dos veículos e o 
quanto a parte de eletrônica 
deles também é importante, já 
que é ela que ajuda na condu-
ção e melhora a segurança da 

“Acompanhamos 
os estandes das 
montadoras, as 

tendências de mercado, 
e aprendemos também 

como funciona o 
transporte de carga 

e de passageiros 
rodoviário na Alemanha 

e na Europa.

Os veículos autônomos para o 
transporte de cargas são uma 
tendência e diversas montado-
ras, como a Mercedes-Benz, a 
Scania, a Volvo e a Volkswagen 
MAN, mostraram seus concei-
tos de cavalos operados sem 
nenhum motorista a bordo. 
Essa tecnologia está crescen-
do e sendo testada em pátios 
controlados para movimenta-
ção de contêineres e peque-
nas cargas com a promessa 
de, no futuro, ganhar as ruas e 
ser empregada no transporte  
rodoviário.

“Acompanhamos os estandes 
das montadoras, as tendên-
cias de mercado, e aprende-
mos também como funciona o 
transporte de carga e de passa-
geiros rodoviário na Alemanha 
e na Europa. Na feira conhece-
mos veículos 100% elétricos e 
autônomos guiados totalmente 
por sistemas. Foi incrível”, des-
tacou Tayguara. 

O grupo também conheceu 
mais sobre o TRATON GROUP, a 
nova empresa que integra as   

operação. A frota não só ope-
ra com mais eficiência como 
também ajuda na expansão da 
consciência de quem está tra-
balhando com ela”, ressaltou 
Urubatan Helou Jr., diretor de 
frota da Braspress. 
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Também foram discutidas as 
novas dimensões de veícu-
los com comprimento de até 
17,8m, o que permite mais efi-
ciência ao carregar 4 pallets a 
mais que a formação antiga, 
aumentando a produtividade 
e reduzindo entre 18% e 20% o 
consumo global de combustível 
da empresa em determinadas 
rotas nas quais esses veículos 
podem operar.

Por fim, o grupo do SETCESP 
realizou uma visita guiada no 
pátio da Große Vehne, acom-
panhou o carregamento de um 
container por uma carreta e vi-
sitou as instalações de manu-
tenção da empresa.

“Observamos algumas carac-
terísticas do transporte da Ale-
manha, como por exemplo, o 
tacógrafo eletrônico. O moto-
rista tem um chip que é conec-
tado no caminhão ou no ônibus 
e quando ele inicia sua jornada 
esse aparelho registra toda a 
sua viagem, tempo de espera e 
de direção, tudo automatizado. 
Da mesma forma funciona o 
pedágio que é todo eletrônico”, 
explicou Paulo Scremim, presi-
dente da TSA Cargo. 

PROJETO eHIGHWAY 
No terceiro dia da viagem téc-
nica à Alemanha, o grupo de 
empresários e líderes do TRC 
visitou o projeto eHighway, que 
é conduzido pela Hessen Mo-
bil em parceria com a Siemens. 
Ambas as empresas apresen-
taram conjuntamente as ne-
cessidades de renovação da 
matriz energética para o trans-
porte na Alemanha, salientan-
do a importância de investi-
mentos em veículos híbridos 
e elétricos. Nesse contexto, foi 
apresentado o Projeto Elisa, 
que consiste em utilizar veí-

culos de carga híbridos que se 
conectam a linhas de energia 
elétrica localizadas em rodo-
vias, como as de bondes, que 
permitem manter a operação 
reduzindo o uso de combustí-
vel fóssil.

O projeto é financiado pelo 
Governo Federal alemão e 
está implementando campos 
de teste em três diferentes 
locais. Além disso, há testes 
para essa tecnologia na Su-
écia, Portugal e Estados Uni-
dos. Em Frankfurt, as placas 
de alimentação para os ca-
minhões estão sendo instala-
das em 5km de uma rodovia 
movimentada, que chega a 
ter 13.500 veículos de carga 
por dia trafegando, sendo um 
ponto de importante controle 
de emissões de poluentes. O 
projeto está em instalação, os 
testes acontecerão em 2019 e 
a previsão de começar a ope-
rar em diversos corredores lo-
gísticos até 2021.  

A Hessen Mobil também levou 
os empresários para conhecer 
a nova sede de monitoramen-
to de tráfego localizada na  

marcas MAN, Scania, VW Ca-
minhões e Ônibus e RIO. Pela 
primeira vez a empresa se 
apresentou no IAA e mostrou  
a força e as apostas dessa 
nova marca.

A feira materializa quatro pilares 
que anteriormente eram ape-
nas conceitos:  Conectividade; 
Automação; Compartilhamen-
to (de veículos e caminhões) e 
Eletrificação de motores. 

Os empresários foram recep-
cionados por Alexandre Lasmar 
e por Joerg Radtke, executivos 
da Mercedes-Benz, empresa 
que proporcionou as entradas 
na feira e foi a anfitriã no evento. 
“Foi um prazer receber o grupo 
da Viagem Técnica no SETCESP. 
Apresentamos o nosso estande, 
passando pelas as áreas expos-
tas, proporcionando aos execu-
tivos uma visão geral de toda a 
tecnologia que a Mercedes está 
lançando no mercado europeu e 
que no futuro estará disponível 
no Brasil para alguns segmen-

tos”, declarou Lasmar, gerente 
de vendas da Mercedes-Benz. 

GROβE VEHNE 
No segundo dia da viagem o 
grupo visitou a Große Vehne, 
tradicional transportadora ale-
mã com mais de 40 anos no 
mercado. Desde 2003, a empre-
sa trabalha e atende a região de 
Frankfurt através da sua divisão 
HSV, localizada em Friedewald. 
A transportadora possui mais 
de 600 veículos em operação, 
mais de 850 empregados e se 
destaca por ter diversos mem-
bros da família fundadora tra-
balhando nela até hoje.

Foram apresentados à equipe 
do SETCESP os problemas e de-
safios do transporte rodoviário 
de cargas na Alemanha, incluin-
do as questões trabalhistas, 
como funcionam as jornadas de 
trabalho dos motoristas no país 
e a problemática da falta de mo-
toristas qualificados. Atualmen-
te, estima-se que faltam 200 mil 

motoristas na Alemanha, che-
gando a ter veículos parados em 
algumas empresas devido à ine-
xistência de mão de obra, a qual 
não se qualifica mais na área 
devido aos receios dos veículos 
autônomos deixarem o posto de 
trabalho obsoleto.

“Nós fomos surpreendidos pela 
falta de motoristas na Alema-
nha, pois conforme os profis-
sionais vão se aposentando 
não existem novos motoristas 
para reposição”, falou o Antonio 
Luiz Leite, presidente da Primax 
Transportes. 

Foram apresentados também 
alguns projetos em desenvolvi-
mento para melhorar a eficiên-
cia da frota em relação ao con-
sumo de combustíveis como a 
platooning, tecnologia de com-
boios semiautônomos, na qual 
o caminhão líder é guiado por 
um motorista e os subsequen-
tes automaticamente seguem o 
líder, com mínima interferência 
humana.
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HOLM (House of Mobility and 
Logistics), uma unidade avan-
çada para controle de circula-
ção de veículos nas principais 
rodovias que cruzam o estado 
de Hessen e que são integral-
mente controladas pelo estado.

A unidade está em operação e 
permite o monitoramento do 
tráfego com tudo de mais avan-
çado que existe nesse campo, 
podendo inclusive acompa-
nhar em tempo real o que está 
acontecendo nas vias através 
de câmeras e sensores, e dizer 
a velocidade de circulação em 
cada faixa da rodovia. No futu-
ro, outros projetos que estão em 
testes com essa nova tecnologia 
permitirão integrar ainda mais o 
motorista e o sistema de trânsito 
para informar os usuários sobre 
engarrafamentos, orientar so-
bre estacionamentos e desvios, 
controlar manutenções e cantei-
ros de obra, além de aumentar a 
segurança do transporte realiza-
do nessas vias.

Por fim, o grupo foi a campo ver 
de perto as instalações do pro-
jeto Elisa e como funcionam os 
postes de abastecimento elétri-

co dos caminhões e ver as con-
dições da via onde estão sendo 
instalados. 

“Foi muito interessante o que 
nós vimos em relação ao uso 
da energia elétrica e do cami-
nhão híbrido, que já são utili-
zados em rodovias específicas 
da Alemanha. Conhecemos 
uma faixa com pista exclusiva 
para caminhões híbridos mo-
vidos a energia elétrica. É um 
projeto muito relevante que de-
monstra a preocupação do país 
com a emissão de CO²”, relatou 
Gladstone Viana, presidente do 
SETCEMG - Sindicato das Em-
presas de Transportes de Carga 
do Estado de Minas Gerais. 

“Finalizamos o dia em um pátio 
de serviços, bastante comum na 
Alemanha, onde acompanhamos 
a instalação do Projeto Elisa. São 
vários postes de eletrificação de 
veículos distribuídos pela estra-
da. Quando o caminhão chega 
nesses postes existe uma rede 
elétrica na qual ele se conecta 
automaticamente e, a partir daí, o 
veículo não precisa mais utilizar 
combustível fóssil e passa a ser 
carregado pela rede elétrica. É 

uma solução híbrida maravilhosa 
que está sendo uma aposta do 
país em diversos trechos e tam-
bém já está sendo implementada 
na Suécia e em Los Angeles. Ao 
fim da visita o grupo se pergun-
tou: será que vale a pena uma 
solução dessa entre São Paulo 
e Santos? O investimento é alto, 
mas na Alemanha é considerada 
uma alternativa viável para redu-
zir as emissões de CO²”, analisou 
Fernando Zingler, diretor executi-
vo do IPTC – Instituto Paulista do 
Transporte de Carga. 

A companhia 
possui mais 
de 3.500 fun-
cionários, frota 
de 670 cami-
nhões, 290 mil 
m² de área lo-
gística instala-
da na unidade 
e 90 filiais na 

Alemanha. Além do serviço de 
transporte de cargas, a empre-
sa se destaca no mercado pela 
logística de armazenamento, 
sendo uma das três maiores no 
segmento de serviços frigorifica-
dos. A Pfenning também conta 
com uma divisão de Recursos 
Humanos para agenciar outras 
empresas e suprir necessidades 
de picos de transporte.

Após a apresentação institucio-
nal, o grupo visitou os modernos 
galpões logísticos, reconhecidos 
nacionalmente pela eficiência e 
sustentabilidade, que contam 
com uma moderna rede de pai-
néis solares que atende as de-
mandas elétricas da operação 
com excedentes. Na visitação 
pode-se perceber a eficaz es-
trutura frigorificada utilizada no 
armazenamento de produtos 
sensíveis, como chás e chocola-
tes, e que são distribuídos para 
diversas redes varejistas locais 
ou em outras regiões.

“A Pfenning é uma empresa fa-
miliar que está em sua terceira 

ESPECIAL
geração, o CEO tem 63 anos e já 
está preparando as suas duas fi-
lhas para cargos de direção para 
futuramente assumir em a em-
presa. É uma corporação com 
faturamento de 450 milhões de 
euros por ano e realiza tanto a 
operação de logística como a de 
transportes”, explicou Tayguara. 

“A viagem foi repleta de grandes 
informações da área trabalhis-
ta, das áreas técnicas e opera-
cionais, da regulamentação de 
transportes e um sucesso em 
poder acompanhar grandes 
empresas familiares como a 
Pfenning”, finalizou Helou. 

Para o presidente da FETCESP 
- Federação das Empresas de 
Transporte de Carga do Estado 
de São Paulo, Flávio Benatti, é 
sempre excelente fazer essas 
viagens técnicas para aprimo-
rar os conhecimentos. “Temos 
a oportunidade de trocar infor-
mações com países de primeiro 
mundo como é o caso da Ale-
manha e isso nos traz sempre 
um benefício muito grande e 
experiência para tomar as deci-
sões dos desígnios do setor e da 
nossa atividade no Brasil”, falou. 

A próxima viagem técnica pro-
movida pelo SETCESP já tem 
destino, Canadá, e está progra-
mada para junho de 2019.  

O vídeo do 
projeto pode ser 
visualizado aqui:

muito os contratos existentes de 
trabalho, em contrapartida à CLT 
brasileira, as restrições da jorna-
da de trabalho e as moderniza-
ções realizadas nas leis traba-
lhistas alemãs. Também foram 
apresentados os conselhos de 
trabalho, a relevância dos sindi-
catos nas negociações coletivas 
e os principais problemas que o 
país ainda enfrenta com a atual 
legislação.

“Tivemos um encontro impor-
tante para conhecer a Reforma 
Trabalhista Alemã que é muito 
parecida com a brasileira, vimos 
o problema da terceirização, da 
jornada de trabalho do moto-
rista, dos contratos de trabalho, 
reclamações na justiça e cons-
tatamos que o Brasil está até 
um passo à frente deles porque 
a nossa Reforma permite uma 
maior flexibilização do trabalho, 
o que não ocorre na Alemanha. 
Foi um grande encontro de inter-
câmbio nas relações trabalhis-
tas entre brasileiros e alemães”, 
explicou Adauto Bentivegna Fi-
lho, assessor jurídico e executi-
vo do SETCESP. 

PFENNING
Na parte da tarde, o grupo visitou 
a Pfenning, uma transportadora 
com mais de 80 anos no mer-
cado alemão e que se destaca 
por ser uma empresa familiar. 

DLA PIPER 
No último dia da Viagem Téc-
nica, o grupo comandado pelo 
SETCESP esteve na DLA Piper, 
empresa especializada em Di-
reito do Trabalho da Alemanha. 
Os consultores explicaram so-
bre como a Reforma Trabalhista 
alemã melhorou a qualidade do 
trabalho oferecido e como são 
as relações formais de trabalho 
no país atualmente. Discutiu-se 



ESPECIAL

30 DEZ/2018 - JAN/2019  |  Revista SETCESP

P eriodicamente o SETCESP 
realiza viagem técnica ao 

exterior visando intercâmbio 
na área logística, em especial 
no setor de transporte rodoviá- 
rio de cargas, e neste ano visi-
tamos a Alemanha, em virtude 
da sua importância estratégica 
para o escoamento de cargas 
por toda a Europa, bem como 
em face da feira em Hannover, 
que define as tendências mun-
diais em equipamentos, veícu-
los e tecnologias.

Outro fato importante é que 
esse país fez uma Reforma 
Trabalhista muito exito-
sa, que influenciou ou-
tras nações ao redor 
do mundo. Uma delas 
foi o Brasil, por isso fui 
convidado pelo nosso 
presidente, Tayguara 
Helou, para compor a 
comitiva da viagem e 
ver no que a Refor-
ma deles pode con-
tribuir com a nossa  
experiência.

Primeiramente é 
importante regis-
trar o contexto 
histórico alemão, 
pois toda estru-
tura jurídica nas-
ce como forma 
de regulação 
de uma deter-

A REFORMA  
TRABALHISTA ALEMÃ

minada sociedade, por isso a 
realidade política e sociológica 
deve ser considerada, pois dela 
se extrai e se justifica a feitura 
das normas. Aliás, a Alemanha 
cedeu à comunidade jurídica 
mundial o grande jurista Hans 
Kelsen cujas teorias referentes 
à hierarquia das leis e sua força 
institucional coercitiva, se tor-
naram linhas mestras orientati-
vas na interpretação do direito.

Nesta toada, para uma melhor 
compreensão do direito alemão 
contemporâneo, se faz neces-
sário resgatar que o mesmo 
foi concebido no período pós 
Segunda Guerra Mundial, com 

a derrocada do nazismo e 
a destruição de todas 

as instituições 
a l e m ã s , 

que teve que renascer das cin-
zas em um mundo de Guerra 
Fria dividido por duas super-
potências nucleares, a União 
Soviética e os Estados Unidos. 
A própria Alemanha se tornou 
a materialização desse cená-
rio mundial da época, pois foi 
dividida em Alemanha Ociden-
tal, de caráter capitalista, e em 
Alemanha Oriental, de caráter 
comunista.

Como sabemos, os regimes 
comunistas adotam a chama-
da economia planificada, na 
qual o objetivo não é o lucro, 
que na prática recebe o nome 
de “resultado” (para uma visão 
marxistas, dizer “mais valia” 
também é aceitável) que fica a 
cargo do estado sob a justifi-
cativa que o tal resultado será 
investido no interesse do povo. 
Evidentemente a direção das 

fábricas, do comér-
cio, da agricultura e 
etc., é feita por co-
missões de traba-
lhadores, e os direi-
tos a salário, férias, 
licenças, etc., é 
definido em leis ou 
acordos com o Es-
tado de forma as-
sistencialista.

Embora o lado oci-
dental tivesse toda 
uma dinâmica  
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—

www.br.com.br

S
to

ck
/B

a
n

co
 d

e
 Im

ag
e

n
s 

P
e

tr
o

b
ra

s

Melhora o desempenho
do seu motor.
E da sua empresa.
—

Atendimento ao Cliente: 
4090-1337 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 770 1337 (demais regiões).

O Diesel S-10, o Flua Petrobras (Arla-32)

e o lubrificante Lubrax Advento formam
a solução completa para veículos a diesel. 
Juntos, garantem um melhor desempenho
e reduzem a emissão de gases. Comprove
as vantagens na sua frota.

108269_22978484_An_SETCESP_210x280.indd   1 16/10/2018   15:21

PDF/X-4 ISOarizona.flow

108269_22978484_An_SETCESP_210x280.pdf - 210.0 x 280.0 mm - pag. 1  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Agencia:  | Cliente:                      

Processado por arizona.flow em Tue Oct 16 15:22:32 2018                     

por Adauto Bentivegna Filho*



32 DEZ/2018 - JAN/2019  |  Revista SETCESP

capitalista, haja vista a influên-
cia dos EUA e do bloco de paí-
ses democráticos, era inegável 
que as normas da Alemanha 
Oriental influenciaram de forma 
contundente a legislação traba-
lhista da Alemanha Ocidental. 

Com a unificação da Alemanha 
no início dos anos 1990, cujo 
comando se deu pelo lado oci-
dental, haja vista o fim da União 
Soviética, a chegada de milha-
res de trabalhadores do bloco 
oriental e o agravamento da 
crise econômica alemã, se fez 
necessário rever o arcabouço 
jurídico alemão, especialmente 
em relação à mão de obra, pois 
o desemprego era alarmante 
e já não fazia sentido ter um 
sistema protecionistas que na 
prática impedia o surgimento 
de novos postos de trabalho.

Foi nesse cenário que o governo 
alemão, tendo na época como 
primeiro-ministro o ex-chanceler 
Gerhard Schröder, tomou várias 
medidas econômicas, que leva-
ram o nome de Agenda 2010. 
E dentro dessa agenda estava 
prevista a Reforma Trabalhis-
ta, que levou o nome de “Plano 
Hartz”, nome de um executivo da 
Volkswagen que assessorava o 
citado chanceler de então.

Em síntese o mencionado plano 
flexibilizou as leis trabalhistas, 
permitindo assim que o merca-
do de trabalho fosse redimen-
sionado dando acesso ao em-
prego para milhares de alemães.

Tais medidas na seara do di-
reito do trabalho foram a per-
missão para terceirizar a mão 
de obra, podendo contratar 
empregados temporários in-
termediados por agência de 
empregos. Fato que é possí-
vel no Brasil desde 1974, vide 
a Lei número 6.019. A Reforma 
alemã permitiu o contrato de 
trabalho a tempo parcial, no 
qual o empregado só trabalha 
meio período, recebe salário 
proporcional sem incidência 
de tributos. No Brasil, desde o 
final dos anos 1990, o contra-
to de trabalho a tempo parcial 
é possível, embora com regras 
diferentes da Alemanha, que 
agora foi redimensionado pela 
Reforma Trabalhista brasilei-
ra. A Reforma alemã redefiniu 
sua agência federal para fazer 
a gestão dos desempregados, 

que passou a ter um cadastro 
único destes trabalhadores, 
sistema de treinamento e rein-
serção no mercado de traba-
lho. E, por fim, a mais polêmica 
das medidas, que foi a unifica-
ção dos programas de seguro 
desemprego e assistência so-
cial e sua diminuição no pra-
zo de concessão de 24 para  
12 meses.

As comparações entre as Re-
formas Trabalhistas brasileira 
e alemã só fazem sentido se 
forem analisadas quanto aos 
objetivos, ou seja, melhorar o 
mercado de trabalho e reto-
mar a atividade econômica. A 
Alemanha logrou diminuir pela 
metade o desemprego e sua 
economia hoje rege as rela-
ções comerciais europeias e 
mundiais. Oxalá o Brasil vá pelo 
mesmo caminho.  

BgmRodotec agora é Praxio.

ESPECIAL

*  Adauto Bentivegna Filho é Assessor Executivo da Presidência e Coordenador Jurídico do SETCESP. Advogado, pós-
graduado em direito processual, especialista em Direito Tributário pela APET - Associação Paulista de Estudos Tributários e 
mestrando e doutorando Direito na Universidade Autônoma de Lisboa Luís de Camões.
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S er associado ao SETCESP 
é acima de tudo um ato de 

economia! Confirmando essa 
premissa, em 2004, a entidade, 
presidida então por Urubatan 
Helou, e preocupada com a alta 
carga tributária e a questionável 
tributação do PIS e COFINS com 
o ICMS e ISS embutido, entrou 
com uma ação coletiva com o 
objetivo de excluir esses tribu-
tos da base de cálculo das cita-
das contribuições, já que esses 
impostos não correspondem ao 
faturamento das empresas. 

Na época a liminar não foi obtida, 
porém a decisão de primeira ins-
tância (17/03/2008) foi favorável 
ao setor, mas logo foi cassada 
pelo Tribunal da 3ª Região Fe-
deral (26/07/2012), e o SETCESP 
então decidiu recorrer ao Supre-
mo Tribunal Federal interpondo 
Recurso Extraordinário.

Neste ano, com a recente de-
cisão emitida pelo STF, com 
repercussão geral, esse benefí-
cio foi finalmente concretizado 
exaltando o intenso e contínuo 
trabalho do SETCESP em prol 

de seus filiados.  Assim, as 
transportadoras associadas ao 
sindicato que constam nessa 
ação já podem excluir o ICMS 
da base de cálculo do paga-
mento do PIS e da COFINS, o 
que significa uma economia de 
7% ou 12%, conforme operação 
da empresa. 

“O SETCESP ingressou com 
mandado de segurança coleti-
vo em 2004 que se encontrava 
aguardando o julgamento pelo 
STF do Recurso Extraordiná-
rio escolhido para definir o  

NOVA  
CONQUISTA
Associados ao SETCESP em 
2004 têm direito a exclusão do 
ICMS e ISS da base de cálculo do 
PIS e da COFINS graças à ação 
coletiva movida pela entidade

A marca que todo mundo confia.

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

A Voz das Estradas  
acabou de ganhar um Embaixador.
A Mercedes-Benz sempre ouviu as estradas, e agora irá ouvir ainda mais. Ela fez algo inédito: criou 
 o Embaixador da Voz das Estradas, dedicado 100% a ouvir você. Para isso, escolhemos João Moita,  
motorista com 50 anos de estrada e que já pilotou muitos caminhões de norte a sul desse país.
Ele será o seu braço direito aqui dentro e vai ouvir todas as suas necessidades.
Anote aí os contatos do nosso Embaixador e prepare-se para ser ouvido ainda mais.

 (11) 97615 3374

 joao.moita@embaixadorvozdasestradas.com.br
       

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

MercedesBenzCaminhoes mercedesbenz_caminhoes
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paradigma a ser aplicado em 
todos os processos em anda-
mento. Com o julgamento des-
se recurso o mandado de segu-
rança do SETCESP foi julgado 
no mesmo sentido, benefician-
do todas as empresas associa-
das que podem, desde agora, 
excluir as contribuições da base 
de cálculo do ICMS”, explica o 
Dr. Marcos Aurélio Ribeiro, as-
sessor jurídico do SETCESP. 

Da mesma forma é entendi-
mento da entidade que o ISS 
também pode ser excluído, já 
que a decisão do Tribunal da 3ª 
Região em relação ao processo 
do SETCESP inclui esse impos-
to, porém sobre essa exclusão 
não há repercussão geral e por 
isso é prudente aguardar o STF 
se manifestar.

“A ação coletiva do SETCESP 
pede também a exclusão do 
ISS da base de cálculo do PIS 
e COFINS, pelos mesmos mo-
tivos do pedido em relação ao 
ICMS. A decisão do Tribunal 
Regional Federal de São Paulo 
deferiu essa exclusão, porém 
ainda não existe decisão defi-
nitiva no processo, pois a União 
recorreu do acórdão para o Su-
perior Tribunal de Justiça e para 
o Supremo Tribunal Federal. 
Muito embora tais recursos não 
tenham efeito suspensivo, a 
prudência recomenda aguardar 
a decisão final desses recursos 
para definir o que fazer em rela-
ção ao ISS”, esclarece. 

Dr. Marcos Aurélio ainda ressal-
ta. “Sobre os valores do ICMS a 
serem excluídos descortina-se 
nova discussão pois a Receita 

Federal em recente orientação, 
dada na Solução de Consulta  
nº 13, interpreta a decisão do 
STF dizendo que o valor do 
ICMS que pode ser excluído não 
é o total destacado na nota, mas 
sim o valor do ICMS a recolher, 
o que implica evidente redução 
do valor a ser excluído”. 

“A compensação relativa aos 
anos anteriores dependerá de 
modulação da decisão do STF 
que foi solicitada em recurso 
pela União. A modulação deve-
rá definir o período e extensão 
da aplicação do que foi decidido 
e, depois disso, a compensação 
poderá ser feita nos moldes em 
que for definida administrativa-
mente junto à Receita Federal”, 
finaliza Dr. Marcos Aurélio. 

Já para as empresas que não 
constavam na lista de associa-
dos ao SETCESP em 2004 e são 
filiadas atualmente, devem en-
trar em contato com a entidade 
para serem orientadas sobre 
como devem proceder para ob-
ter o benefício.  

"A compensação 
relativa aos anos 

anteriores dependerá 
de modulação da 

decisão do STF que  
foi solicitada em 

recurso pela União"

NÚCLEO ECONÔMICO

Para usufruir dessa significati-
va conquista, os associados do 
SETCESP devem obter os docu-
mentos emitidos e disponibiliza-
dos pela entidade que são funda-
mentais para garantir o exercício 
deste importante direito. 

Sobre os pagamentos refe-
rentes ao passado, o sindicato 
recomenda que as empresas 
aguardem a publicação do 
Acórdão definitivo do STF que 
definirá a forma como será fei-
ta a compensação relacionada 
aos anos anteriores.

(11) 2632-1005

juridico@setcesp.org.br

Confira aqui a lista 
de associados que 
estão no processo 
de 2004

Para esclarecer qualquer dúvida, 
entre em contato com o setor  
Jurídico do SETCESP: 

PROCURANDO POR UM 
FORNECEDOR QUE FAÇA MAIS 
QUE EMISSÃO DE CARTÕES?

São inúmeros os motivos pelos quais sua empresa deve contratar a gestão de benefícios da VB.

 
na empresa com o atendimento mais premiado do Brasil.

www.vb.com.br/institucional

3004 4210  Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 725 4210  Demais Localidades

Fale com a VB! Além dos melhores serviços, 
temos também o melhor atendimento 
reconhecido pelo mercado.

VB VALE-TRANSPORTE VB REFEIÇÃO VB ALIMENTAÇÃO VB COMBUSTÍVEL VB DENTAL PLUS VB PRESENTE VB DESPESAS
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TOTVS
Os integrantes da COMJOVEM SP realizaram uma vi-
sita técnica, no dia 26 de setembro, à nova sede da 
TOTVS, construída no conceito de sustentabilidade. 
Na ocasião, o grupo conheceu as áreas de desenvol-
vimento, suporte, administração e as salas de des-
compressão da empresa. 

Além disso, os jovens empresários assistiram uma 
palestra sobre “Novos mercados criados com a In-
teligência Artificial e a Logística 4.0” e analisaram o 
Espaço de Experiências Sensacionais para entender, 
na prática, os conceitos da logística 4.0, agro 4.0 e in-
dústria 4.0. 

Para o diretor da COMJOVEM SP, Antonio Tibúr-
cio Neto, a TOTVS é uma das maiores empresas de 
tecnologia do Brasil. “Essa visita nos ofereceu muito 
aprendizado, conhecemos mais sobre tecnologia e 
ideias disruptivas que podem agregar bastante em 
nossos negócios”, falou. 

“A visita na TOTVS foi uma excelente surpresa. Sempre víamos nos livros, filmes e artigos referências sobre 
como o Vale do Silício vinha criando um ambiente diferenciado para seus colaboradores, com foco extremo 
na liberdade e na geração de conteúdo criativo, e nessa visita conseguimos ter contato com tudo isso”, 
afirmou Luis Felipe Machado, vice coordenador da Comissão.

VIAÇÃO COMETA
Um grupo da COMJOVEM SP conhe-
ceu, no dia 28 de setembro, as insta-
lações da Viação Cometa e também 
toda a parte institucional e as mudan-
ças pelas quais o grupo JCA passou 
ao longo dos últimos anos. 

Na ocasião, foram apresentados o 
sistema de gestão integrada e o se-
tor de controle de pneus da empresa. 
O grupo também participou de uma 
reunião com a equipe de funcionários 
da Cometa para vivenciar alguns dos 
tópicos apresentados. A visita foi finalizada na ‘Sala Conta Giro’, centro em que se reúnem gestores para 
acompanhar constantemente os indicadores da empresa.

“Conhecer a Cometa foi uma grande oportunidade, já que ela é uma das maiores empresas de ônibus do 
Brasil. Aprendemos sobre a sua gestão de pneus, são mais de 16 mil pneus rodando diariamente, enten-
demos mais sobre seus indicadores e o gerenciamento de projetos. Posso dizer que foi uma experiência 
muito valiosa”, afirmou o diretor da COMJOVEM SP, Antonio Tibúrcio Neto.  

Acesse: www.setcesp.org.br/revista

CURTA COMENTE COMPARTILHE
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QUALIDADE, PROTEÇÃO E ECONOMIA
PARA A SUA OPERAÇÃO
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TECHLUB
vendas@techlubmotul.com.br www.techlubmotul.com.br

(19) 3254.4149   .   (19) 3252.4715

A linha                        possui um pacote de aditivos preciso que garante a limpeza do motor 
assegurando maior economia de combustível durante todo o período de uso do óleo.

TEKMA MEGA X  TECHNOSYNTHESE®
DISPONÍVEL NAS VISCOSIDADES 10W-40 E 15W-40

CONFIABILIDADE É TUDO 
PARA O TRANSPORTE

A Motul utiliza os melhores óleos 
básicos e aditivos proporcionando 
maior proteção contra a extrema 

pressão e o desgaste, aumentando 
a vida útil do motor.

O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
TEM UM IMPACTO DIRETO 

NO SEU CUSTO

Os óleos Technosynthese® foram 
pensados para diminuir o atrito e o 
contato metal-com-metal, promo-
vendo a economia de combustível.

OS CUSTOS DE MANUTENÇÃO 
SÃO IMPORTANTES

Máxima durabilidade do óleo e 
do equipamento, proporcionando 
extensão de troca para a sua frota.

anuncio_revista_setcesp.indd   1 29/10/2018   18:37:27

FUTEBOL SOLIDÁRIO
Arrecadar bolas de futebol de campo para o projeto social da escola de samba Unidos de Vila Maria foi o ob-
jetivo do futebol solidário realizado pela COMJOVEM SP, junto com a COMJOVEM ABC, no dia 08 de outubro. 

Ao longo de 18 anos a escola já acolheu cerca de 7 mil crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, em seu 
projeto social “Um caso de amor”. Atualmente o projeto atende 500 crianças que participam de aulas prá-
ticas de futebol (treinamento físico e tático), recebem almoço ou jantar e também assistem palestras mo-
tivacionais.

O evento arrecadou 30 bolas de futebol para o projeto, uma doação significativa considera o vice coordenador 
da COMJOVEM SP, Luis Felipe Machado. “Unir uma atividade esportiva que tanto gostamos com uma ação 
social, fez com que a adesão dos participantes ao projeto e as doações realizadas correspondessem de fato 
com a proposta. Acredito que esse é um caminho para nos aproximarmos cada vez mais e conseguirmos 
tirar um pouco as pessoas da sua zona de conforto e das participações somente por redes sociais”, destaca.  

Antes da ação os integrantes da COMJOVEM SP participaram da reunião do mês de outubro da Comissão 
que contou com a palestra do empresário, Bruno Cesar Melo, com o tema “Os Perfis Comportamentais. 
Como Gerar Melhores Conexões com os Colaboradores”. 

“Nossas reuniões estão sendo bastante focadas no empresário e na sua gestão, não apenas nos processos 
e sim nas pessoas. Estamos trazendo ideias e ferramentas para que os jovens transportadores possam se 
conhecer e buscar o seu grande objetivo, o que eu considero muito importante a nível pessoal e profissio-
nal”, ressaltou o diretor da Comissão, Antonio Tibúrcio Neto.  

SÃO PAULO
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BRASPRESS
A Braspress, empresa de transpor-
te de encomendas expressas com 
matriz em Guarulhos – SP e ope-
ração em todo o território nacional, 
foi o destino da visita técnica da 
COMJOVEM SP realizada no dia 17 
de outubro. 

Os participantes conheceram a his-
tória da empresa, que tem mais de 
40 anos de atuação, e analisaram de 

perto o chamado “Planeta Azul”, conjunto das instalações da matriz com tecnologia de ponta aplicada onde 
é comandado todo o funcionamento da companhia.  

Para o vice coordenador da COMJOVEM SP, Luiz Felipe Machado, o acolhimento e a presença dos fun-
dadores e seus sucessores deu um peso de qualidade na visita e mostrou que realmente tudo havia sido 
preparado para os jovens empresários saíssem satisfeitos de lá. “Conhecemos um pouco mais da história 
da Braspress tendo contato com as pessoas que a criaram, tivemos a oportunidade de ver tecnologias de 
nível mundial funcionando e visualizamos como a gestão integrada de uma empresa é imprescindível em 
grandes negócios”, afirmou. 

“Ficamos muito impressionados com a gestão da Braspress e como todos os funcionários entendem os 
objetivos, a visão, a missão e os valores da empresa. Conhecer os donos e o trabalho diário deles foi muito 
enriquecedor”, conclui o diretor da COMJOVEM SP, Antonio Tibúrcio Neto. 

VISITA NA RODOBENS
No dia 23 de outubro, membros da 
COMJOVEM SP visitaram a Rodobens, ad-
ministradora que facilita a renovação da 
frota para as empresas do transporte ro-
doviário de cargas.

Antes da visita, o grupo se reuniu para as-
sistir a palestra de Carlos Serpeloni sobre 
“Inteligência emocional e a arte de ne-
gociar”. Para Luis Felipe Machado, vice 
coordenador da Comissão, a reunião foi 
bastante movimentada e enriquecedora. 
“Aprendemos diversos conceitos e pude-
mos experimentar algumas teorias através 
de dinâmicas”, explicou.

Após a palestra, os integrantes conheceram a estrutura da concessionária e a organização do Grupo 
Rodobens. Nessa apresentação foi intensificada a discussão sobre um dos produtos da empresa, o 
Leasing Operacional, como sendo uma nova modalidade de aquisição e renovação de frota com foco 
na economia e nas teorias de compartilhamento. A visita foi encerrada com um happy hour oferecido  
pela Rodobens.  

SETEMBRO/OUTUBRO
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O início da vida profissio-
nal da maioria de nós não 

se deve ao planejamento bem 
estruturado e de longo prazo, 
mas deve-se a necessidade 
de ganhar dinheiro para suprir 
as necessidadeS básicas de 
si mesmo e, em muitos ca-
sos, da família. Por esse mo-
tivo, e também por não haver 
uma cultura de planejamento 
em longo prazo, carreiras são 
construídas sobre a necessi-
dade financeira em negação 
aos dons e talentos naturais. 
Admiro profundamente quem, 
desde criança, já mostra qual 
a aptidão tem e com o que se 
identifica, construindo a car-
reira profissional com sabor 
do prazer. A pergunta que fica 
no ar é: pode-se desenvolver 
realmente uma vida profissio-
nal financeiramente rentável e 
prazerosa? 

Interessado em saber como as 
pessoas experimentam a vida 
quando estão em sua melhor 

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL NO 
DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E 
PROFISSIONAL

capacidade mental, o psicólo-
go húngaro Mihaly Csikszent-
mihalyi (quase impronunciável 
em português), pesquisou e es-
creveu sobre o que ele chamou 
de “estado de fluxo”.  De acor-
do com ele, quando as pessoas 
estão em estado de fluxo ficam 
completamente absorvidas em 
suas atividades, fazem o tra-
balho com satisfação e diver-
são, ficam alertas, satisfeitas 
e espontâneas, dentre outras 
características. No entanto, a 
fadiga constante, a aflição ex-
cessiva com o cotidiano e a 
falta de foco colaboram para a 
perda do estado de fluxo. 

Segundo ele, quando estão em 
estado de fluxo, geralmente 
as pessoas são: gratas, des-
preocupadas em impressio-
nar os outros, relaxam com 
assuntos fora do trabalho e 
apreciam o momento.  Com 
certeza, cada um de nós pode 
lembrar-se de momentos nos 
quais experimentou esse fluxo,  

independente da complexidade 
da tarefa. 

Para que o entendimento sobre 
carreira profissional e estado de 
fluxo fique mais interessante, po-
demos lembrar a teoria das múl-
tiplas inteligências, de Howard 
Gardner, na qual são classifica-
das 8 tipos de inteligência:  

1) Fluência verbal; 

2) Raciocínio logico-matemático; 

3) Aptidão Espacial; 

4) Corporal-Cinestésica; 

5) Os dons musicais; 

6) Interpessoal; 

7) Intrapessoal; 

8) Naturalística. 

Conhecer e atuar valorizando o 
seu estilo de inteligência mais 
forte e significativo colabora com 
o desenvolvimento de uma car-
reira mais produtiva e prazerosa 
com maiores oportunidades de 
vivenciar o estado de fluxo.  

RECURSOS HUMANOS

por Rode Medeiros*
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RECURSOS HUMANOS

No entanto, ainda assim 
pode-se perceber que algo não 
fica completo, pois mesmo que 
a pessoa atue com capacidade 
plena na habilidade mais forte 
e significativa, ainda não é ga-
rantia de sucesso e de bons re-
sultados. Portanto, identificar a 
inteligência predominante ain-
da não garante o bom aprovei-
tamento dela.

Nessa busca por melhores re-
sultados como pessoa e como 
profissional, chega-se ao estu-
do de Salovey & Mayer sobre 
inteligência pessoal e emocio-
nal cujo foco é reinventar a vi-
são de inteligência em termos 
do que é necessário para viver 
bem a vida.  Essa teoria foi am-
plamente difundida por Daniel 
Goleman, psicólogo america-
no, que se tornou o pai da In-
teligência Emocional, com seu 
livro Inteligência Emocional – 
porque ela pode ser mais im-
portante que o Q.I., em 1995.

A pergunta que grita é: “Posso 
desenvolver essa aptidão mes-
tra que é a base de todas as ou-
tras inteligências, que pode con-
tribuir significativamente para 
o meu estado de fluxo, no qual 
poderei produzir mais e melho-
res resultados e ainda viver bem 
a vida?”. Sim, pode. 

Diferentemente do que muitos 
pensam, a inteligência emocio-
nal não é específica de determi-
nados perfis comportamentais, 
presente em pessoas discretas, 
moderadas, altamente contro-
ladas, que transmitam paz e 
que nunca se alteram. Aliás, o 
desafio de Aristóteles é justa-
mente a assertividade inclusi-
ve quando se zanga. “Qualquer 
um pode zangar-se, isso é fácil. 
Mas zangar-se com a pessoa 
certa, na medida certa, na hora 
certa, pelo motivo certo e da 
maneira certa, isso não é fácil”. 
A inteligência emocional pode e 
deve ser desenvolvida através 
da conscientização de seus do-
mínios e competências.

Salovey & Mayer propuseram 
uma definição elaborada de 
inteligência emocional, expan-
dindo essas aptidões em cinco 
domínios principais: Autocons-
ciência; Lidar com emoções; 
Motivar-se; Reconhecer as 
emoções nos outros; Lidar com 
relacionamentos. 

Através do processo de 
coaching pode-se evoluir esse 
conjunto de habilidades pois o 
desenvolvimento pessoal e pro-
fissional realizado com os coa-
ches está fundamentado em 
4 pilares: definição de objetivo 
claro, autoconhecimento, auto-
gerenciamento e mudança de 
comportamento. A ferramenta 
SEI da SixSeconds muito cola-
bora na percepção e desenvol-
vimento dessa Inteligência. 

O desafio é conhecer mais 
sobre a própria inteligência 
emocional, desenvolvê-la e vi-
venciar o estado de fluxo, usu-
fruindo das melhores aptidões 
para viver bem a vida.   

Rode Medeiros - Graduada em Administração pela Universidade São Judas Tadeu, 
pós-graduada em Gestão Empresarial e Coaching pela FESP/SP (Fundação Escola 
de Sociologia e Política de São Paulo) em parceria com a SLAC (Sociedade Latino 
Americana de Coaching). Possui certificação internacional em Life Coach, Leader 
Coaching, Executive Coach, Master Coach. Igualmente qualificada em Análise 
de Inteligência Emocional (SixSecondsCertification), Análise de Competências 
Comportamentais (Assess) e Análise de Perfil Comportamental (DiSC).

“.... A Inteligência 
Emocional é uma aptidão 
mestra, uma capacidade 

que afeta profundamente 
todas as outras, facilitando 

ou interferindo nelas. ”

Daniel Goleman

Inteligência Emocional:  
Conjunto de competências 

que permite a você 
aplicar pensamentos e 

sentimentos para tomar 
decisões melhores!
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GUIA DE RECEBIMENTO DE CARGA  
EM SHOPPING CENTERS DA GRMSP
A apresentação dos resultados da 
pesquisa "Operações de Recebimen-
to de Carga em Shopping Centers", 
que mapeou 78 Shoppings da Gran-
de Região Metropolitana de São Pau-
lo e serviu como base para o “Guia de 
Recebimento de Carga em Shopping 
Centers da GRMSP”, projeto desen-
volvido pelo IPTC – Instituto Paulista 
de Transporte de Carga em parceria 
com o SETCESP foi o tema principal 
do almoço do mês de setembro com 
a Diretoria Plena do SETCESP reali-
zado no dia 11. 

Baixe aqui  
o seu Guia

SUPORTE AO TRANSPORTADOR - ROUBO DE CARGAS
Transportadora de Guarulhos, associada ao SETCESP, teve carga 
roubada no dia 3 de outubro na cidade de São Paulo. Utilizando 
o Suporte ao Transportador, serviço da entidade que acompanha 
a condução do Boletim de Ocorrência nessas situações, a carga 
avaliada em mais de R$ 80 mil foi recuperada logo no dia seguinte.

Todas as empresas que tiverem ocorrências de roubo ou furto de 
cargas têm o apoio jurídico à disposição para acompanhar a víti-
ma nas delegacias, garantindo a velocidade na lavratura do Bole-
tim de Ocorrências e a qualidade das informações registradas. As 

empresas associadas devem entrar em contato com o jurídico do SETCESP para solicitar a presença 
do advogado para acompanhar a vítima na delegacia.

O serviço atende ocorrências das seguintes regiões: Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Atibaia, Mairiporã, 
Nazaré Paulista e os bairros de Vila Maria, Vila Guilherme e Parque Novo Mundo na cidade de São Paulo.

Horário noturno: 
Das 18h às 8h30 

Dr. Evandro ou Dr. Renato
Celular: (11) 96448-3500

Horário Comercial: 
Das 8h30 às 18h

Departamento Jurídico SETCESP 
Fone: (11) 2632-1038 – Dra. Kaliane

ATENDIMENTO

GARANTIA JUDICIAL TRABALHISTA

No dia 18 de outubro a Diretoria de Especialidade de Re-
cursos Humanos do SETCESP realizou a reunião do mês 
com a palestra "Garantia Judicial Trabalhista" ministrada 
pelo sócio e diretor comercial na TRADE Vale, Renato de 
Oliveira Palma. 

SETEMBRO/OUTUBRO

DIRETORIA DE RH DISCUTE RELAÇÕES PROFISSIONAIS 
No dia 27 de setembro, a diretoria técnica de 
Recursos Humanos do SETCESP se reuniu 
para assistir a palestra da coach, Rode Medei-
ros, sobre "Inteligência Emocional no Desen-
volvimento Pessoal e Profissional", e discutir 
técnicas sobre liderança e motivação. Para o 
gestor administrativo da Trans Otemisto, Ri-
valdo Ferreira, é importante estimular o relacio-
namento interpessoal entre todos da cadeia. 
“Promover um ambiente agradável ajuda a em-
presa a prosperar junto com os colaboradores”, 
ressaltou.

Participe das reuniões da sua especialidade e 
venha construir um transporte rodoviário de 
cargas mais eficiente. Entre em contato com 
Cristina Ribeiro para saber mais: 

(11) 2632-1036 | comissoes@setcesp.org.br 

ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO
A diretoria de Abastecimento e Distribuição se reuniu 
para discutir a pesquisa do IPTC sobre 'Recebimento 
de Cargas em Shopping Centers da Grande São Pau-
lo' no dia 24 de outubro na sede do SETCESP. 

VIAGEM TÉCNICA À ALEMANHA
O SETCESP realizou no dia 10 de 
outubro seu tradicional almoço 
com a diretoria plena do sindicato. 
O presidente da entidade, Taygua-
ra Helou, apresentou as principais 
tendências que o grupo de empre-
sários e executivos do setor conhe-
ceu na viagem técnica à Alemanha, 
e em visita ao IAA Commercial Vehi-
cles em Hannover. 

“Na viagem técnica conhecemos todas as novidades para o setor de caminhões no IAA Commercial Vehi-
cles, novas alternativas de matriz energética e, também, os veículos autônomos e elétricos. Compreende-
mos também outros pontos interessantes sobre o TRC da Alemanha, como o direito do trabalho no país e 
os conceitos da Reforma Trabalhista realizada por eles”, explicou. 

A matéria completa sobre a Viagem Técnica 2018 você confere na página 22 desta edição.  

TOP CRANE E HEAVY DUTY 2018
No dia 31 de outubro foi realizado, na sede do SETCESP, 
o prêmio Top Crane e Heavy Duty 2018. A premiação 
tem como objetivo prestigiar, de maneira criterio-
sa, empresas do segmento de elevação de cargas e 
transportes especiais que se destacaram enfrentando 
os desafios diários dessas atividades. O presidente do 
SETCESP, Tayguara Helou e o vice-presidente da enti-
dade, Antonio Luiz Leite, prestigiaram o evento. 
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TOP DO TRANSPORTE 2018
Mais de 200 convidados lotaram o auditório do Palácio dos Transportes na tarde de 18 de outubro, em 
São Paulo, para homenagear as empresas Top do Transporte 2018, eleitas pelo mercado. O evento, que 
completou sua 12ª edição, é uma realização das revistas Frota&Cia e Logweb. O presidente do SETCESP, 
Tayguara Helou, abriu o evento representando a entidade. 

VITÓRIA DO SETOR 
No dia 25 de outubro o Supremo Tribunal Federal – STF concedeu decisão favorável, por maioria de 
votos, julgando procedente o pedido de inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 15.626/2014 
que exigia a contratação de farmacêuticos por estabelecimento para empresas que transportam me-
dicamentos e correlatos, como era imposto pela fiscalização. 
Desde 2006, o SETCESP vinha defendendo seus associados referente a essa determinação, inclusive 
com ação coletiva que foi exitosa em todas as instâncias judiciais. Entretanto, a Assembleia Legislati-
va aprovou em nível estadual a citada lei acima retomando a exigência de se ter um farmacêutico por 
estabelecimento, o que fez com que a entidade atuasse junto ao governador de então, Geraldo Alckmin, 
para que o Estado de São Paulo entrasse com a Ação Direta de Inconstitucionalidade, já que o mesmo 
é um dos legitimados para propor esta medida judicial. Ação esta que foi acolhida pelo STF.   
Defender as boas práticas de transporte em todos os segmentos do setor, ainda mais quando se trata 
de produtos relacionados à saúde pública, sempre foi papel do SETCESP, porém a entidade não poderia 
concordar com exigências fora da lei que só trazem custo para o transporte rodoviário de cargas sem 
ganhos de produtividade. Por isso que, nesse caso, é importante ressaltar a seriedade da atuação do 
sindicato em defesa dos direitos coletivos do setor.  
Sendo assim, após o contínuo trabalho do SETCESP e com a decisão do STF, a partir de agora, sob 
qualquer ângulo jurídico, não há mais amparo legal para se exigir que as empresas de transporte de 
medicamentos e correlatos tenham um farmacêutico por estabelecimento, sendo necessário apenas 
um farmacêutico por empresa emanando boas práticas a toda a sua rede. Essa é mais uma grande 
vitória em prol de todo setor.  

Você precisa de informações detalhadas 
sobre recebimento de mercadorias 
nos shoppings da GRMSP?
O IPTC mapeou todos para você! 

O Guia te oferece: 
• Mais de 70 estabelecimentos mapeados 
• Horários e formas de recebimento
• Infraestrutura
• Localização
• Contatos

Baixe agora o seu 
Guia e melhore a 
eficiência logística 
da sua operação! 
conteudo.setcesp.org.br/shopping
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SUSTENTABILIDADE

por Thiago Budni*

GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE  
E RESPONSABILIDADE SOCIAL

N ão existem livros teóricos, 
ou regras gerais, que fa-

lem sobre a gestão da susten-
tabilidade e responsabilidade 
social, mas separei para este 
artigo, em quatro áreas, algu-
mas dicas sobre esses temas. 
Confira! 

O GESTOR DA SUSTENTABILIDADE
Algo muito importante é a 
confiança. Se você é o gestor 
de sustentabilidade, você não 
deve ser uma pessoa de outro 
planeta. As organizações não 
gostam de alguém radical, re-
cém-formado na universidade, 
tentando implementar todas 
as ideias teóricas sobre sus-
tentabilidade, onde esse as-
sunto já é ou ainda é visto com 
desconfiança. O sentimento de 
pertencimento, o “ele é um de 
nós”, ajuda com a confiança e 
a credibilidade. E do seu pon-
to de vista, se quiser conquis-
tar algo nesse tipo de trabalho 
precisa ter simpatizantes e 
apoiadores.

A sustentabilidade é multidis-
ciplinar, então, como qualifi-
cação, você precisa de uma 
vasta experiência em pesquisa, 
desenvolvimento de produtos, 

produção, comunicação, ges-
tão empresarial, negociação 
com fornecedores entre outras.  
Não precisa ter todas, mas 
quanto mais, melhor. Itens e 
habilidades mais conceituais 
serão aprendidos na prática.

Para conquistar credibilida-
de, seja rápido na obtenção de 
resultados em atividades que 
combinem redução de custos 
e sustentabilidade. Demons-
tre o que você diz; faça testes 
em uma ou duas unidades de 
negócios ou departamentos e 
prove que funciona. Faça apre-
sentações para os principais 
clientes, a fim de apoiar um 
desempenho sustentável supe-
rior, que talvez não seja superior 
no sentido absoluto, mas seja 
muito melhor que o dos seus 
concorrentes.

LIDANDO COM A ALTA  
ADMINISTRAÇÃO

A administração de cúpula ge-
ralmente tem uma ótima visão 
sobre a sustentabilidade. Sua 
visão de mundo e sua visão da 
sustentabilidade são, na maio-
ria das vezes, bem amplas. En-
tretanto, podem surgir algumas 
questões difíceis. 

A primeira questão pode ser: 
por que nós? Nós analisamos 
rapidamente o desempenho de 
sustentabilidade dos nossos 
concorrentes e muitos estão 
piores, então estamos relativa-
mente bem. E você está pedindo 
mais esforços nessa área, por 
quê? Ou dizem que há outros 
assuntos urgentes, preocupa-
ções com a rentabilidade, etc. O 
que está por trás disso? A ideia 
de que trabalhar com sustenta-
bilidade só custa dinheiro. Isso é 
falta de senso de oportunidade.

Sugira soluções tangíveis. O 
objetivo dessas sugestões não 
é explicar o quanto são boas, 
mas são itens relevantes para a 
sustentabilidade, para os quais 
é difícil dizer não. Geralmente, 
no campo da sustentabilidade, 
quer seja sobre legislação, em 
conversas com fornecedores 
ou com outras partes envol-
vidas, proponha algo que seja 
difícil de ser recusado. Máximo 
ganho ao meio ambiente a um 
custo mínimo, por exemplo. 
Ninguém ousa recusar isso. E 
claro, sustente isso com êxitos, 
porque projetos com retorno 
financeiro sempre tem espa-
ço na alta administração.  

Caminhões
Ônibus

consorciomaggi.com.br/consorciomaggiCONTATO

CONSÓRCIO MAGGI 
OFERECE TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA 
ASSOCIADOS
SETCESP

Consulte 
Condições

Seu caminhão ou ônibus 
MAN/Volkswagen em até  

100 MESES SEM JUROS. 
• Faça agora sua reserva! •

 

PARCELAS
A PARTIR DE

R$ 1.776,83
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Gilberto Barizon
Cel: (11) 9.8677-1159

gilberto.barizon@consorciomaggi.com.br

 A MENOR TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

DO MERCADO

Carlos Passini
Cel: (11) 9.8157-0300

carlos.passini@consorciomaggi.com.br

Alexandre Nascimento
Cel: (11) 9.8191-0204

alexandre.nascimento@consorciomaggi.com.br
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SUSTENTABILIDADE

RESPONSABILIDADE SOCIAL  
NA GESTÃO DE NEGÓCIOS

Quando se é um gestor, você é 
responsável por funcionários, 
mas também deve assegurar-
-se de que sua unidade tem lu-
cro, ou alguém dirá: “esta ope-
ração é boa, mas tem que ser 
reestruturada”. Essa é a pressão 
que você tem, mas ela não ex-
clui o fato de você ser humano 
e coerente na maneira de lidar 
com as pessoas. 

Desenvolva o hábito de se in-
teressar pelas pessoas com 
as quais trabalha. Participe de 
suas celebrações e angustias. 
Isso é muito apreciado por-
que, desse jeito, você não cau-
sa uma boa impressão apenas 
nos bons momentos, mas tam-
bém na hora das dificuldades. 
E você contribuirá mais sendo 
um gestor compreensivo e inte-
ressado.

Saiba o que está acontecendo. 
Ande pela operação, pelo pá-
tio, fale com as pessoas. Dei-
xe claro que seus funcionários 
têm acesso a você. Assim você 

sabe em primeira mão o que 
está acontecendo. 

Lide bem com pessoas com 
altos potenciais, mas também 
com aqueles baixos poten-
ciais. Há pessoas que traba-
lham lá, dia após dia, semana 
após semana, mês após mês, 
ano após ano, mas nunca ou-
vem nada da gerência do de-
partamento. Mostre interesse 
neles, valorize-os, recompen-
se-os, pois isso é algo muito 
significante e gratificante a se 
considerar.

RESPONSABILIDADE SOCIAL NO 
ÂMBITO ECONÔMICO

Finalmente, vamos falar da di-
mensão econômica com rela-
ção à sustentabilidade. Tenho 
uma grande recomendação que 
é: faça mapeamentos!

Mapeamento é pegar uma folha 
de papel e produzir algo visível. 
Pois sustentabilidade é uma 
coisa complexa e questões 
econômicas também são. E se 
forem juntar ambas, a situação 
fica ainda mais difícil de ser 

compreendida. Sempre existem 
prós e contras e é possível che-
gar a vários argumentos. Mes-
mo se a empresa já fizer o me-
lhor uso de ideias sustentáveis, 
quais são as vantagens para os 
negócios? O mapeamento pode 
esclarecer tudo isso, pois faci-
lita a compreensão de diversos 
processos.

Como sabemos que todas as 
atividades de sua operação 
contribuem o suficiente para 
o resultado final, por exemplo? 
E se os resultados não forem 
suficientes no quesito susten-
tabilidade? O mapeamento é 
uma maneira útil e detalhada 
para ajudar a estabelecer prio-
ridades. Também é ótimo para 
reportar à cúpula o que está 
sendo feito.

Considerações sustentáveis 
contribuem para resolver pro-
blemas que vão além do do-
mínio ecológico. Lembre-se 
dessas ideias ao gerenciar sua 
empresa, seu departamento, ou 
suas próprias funções.  

* Thiago Budni, da Rodoeng Transportes, é Diretor da Especialidade de Meio Ambiente e Transporte de Produtos Perigosos do 
SETCESP desde 2013. Também foi coordenador da COMVERDE - Comissão de Estudos em Meio Ambiente e Transportes da 
entidade em 2011 e 2012.
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TECNOLOGIA

por Anírio Neto*

INICIATIVAS PARA 
INOVAÇÃO NO TRC 
E LOGÍSTICA
J á apresentamos aqui a ini-

ciativa do SETCESP para 
inovação do nosso setor. Fala-
mos de diversas soluções que 
estão disponíveis no Laborató-
rio (considerado o departamen-
to de inovação do transporta-
dor). Também já mostramos 
como funciona o processo e 

até como os transportadores 
estão usando e se beneficiando 
de mais esse serviço disponível 
na entidade.

Neste artigo, apresentaremos 
outras iniciativas interessantes 
também voltadas para o TRC e 
logística. 

Existem dezenas de incubado-
ras e aceleradoras apoiando 
as startups em todos segmen-
tos, mas focaremos naquelas 
iniciativas que se dedicam às 
soluções com aplicação direta 
para melhorar a vida dos trans-
portadores e do setor logístico 
como um todo. Vamos a elas:

A tegUP é uma aceleradora 
de startups criada para ser o 
braço de inovação aberta da 
Tegma Gestão Logística. A te-
gUP busca startups e empre-
sas de tecnologia transforma-
doras que ofereçam produtos, 
serviços e tecnologia relacio-
nados ao universo da Logísti-
ca, apresentem alto potencial 
de evolução e necessitem de 
algum tipo de suporte para 
acelerar seu crescimento.

O objetivo da tegUP é identificar 
projetos transformadores que 
já tenham superado o estágio 
inicial de proposição de negó-
cio e que necessitem de apoio 

Acesse 
aqui 
o site 

corporativo para acelerarem 
seu crescimento de forma sus-
tentável. Além de investimen-
to direto nas startups, a tegUP 
também oferece uma série de 
incentivos. A startup seleciona-
da passa a contar com acesso 
ao networking da Tegma, la-
boratório real para testes, coa-
ching e mentoria, apoio à ges-
tão e espaço de coworking.

Entrevistamos Pedro Neves, di-
retor de tecnologia, inovação e 
processos do centro corporati-
vo Tegma e head da TegUP. Ele 
acrescenta que “qualquer em-
presa pode se tornar uma man-
tenedora. O conceito que temos 

de mantenedor é de copartici-
pação da empresa interessa-
da, para que usufrua de todo o 
ecossistema que está em ex-
pansão. Quanto mais adesão 
tivermos, mais fácil será para 
abordar mais temas e embar-
car mais soluções”.

Quando perguntamos sobre 
qual o principal objetivo do mo-
vimento tegUP, Pedro Neves 
respondeu: “Nosso propósito é 
grande. ‘Revolucionar a Logís-
tica’ é o principal objetivo, que 
consta como nosso propósito 
transformador. Esse alvo prin-
cipal organiza todo o resto. 
Para revolucionar, provocamos   
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TECNOLOGIA

nosso próprio negócio, discuti-
mos desafios dos nossos clien-
tes, apoiamos as startups em 
seu crescimento e direciona-
mento, conectamos fornecedo-
res potenciais com as startups e 
investimos, quando necessário.”

Pedro Neves também desta-
cou o engajamento do setor 
logístico ao movimento: “Essa 
iniciativa é bastante atraente 
para a logística do embarcador. 
Para outros operadores logís-
ticos ainda temos muitas bar-

reiras a quebrar. Não estamos 
acostumados com o conceito 
de economia compartilhada e 
ambiente de colaboração entre 
concorrentes, mas entendemos 
que é uma questão de amadu-
recimento a ser alcançado.”

O Conecta é um programa de 
impulso a startups que sele-
ciona empresas com soluções 
inteligentes com o objetivo de 
promover a inovação e a supe-
ração de desafios do setor de 
transporte e logística do Brasil.  
Criado pela CNT (Confedera-
ção Nacional do Transporte) 
e desenvolvido em conjunto 
com o BMG UpTech, o Conecta 
é um dos maiores programas 
de startups da América Latina.  

Para atingir esse objetivo e 
atrair empresas inovadoras 
oferece, além do investimento 
financeiro, mentorias de alto ní-
vel, conexões importantes com 
o setor transportador e uma 
aceleração internacional nos 
Estados Unidos. 

Entrevistamos Jaderson Tadeu 
Trindade da BMG UpTech e ele 
nos respondeu como o mer-
cado pode ter acesso as solu-
ções avaliadas pelo programa: 
“O site e contato das startups 
estão no site do Conecta, nos 
sites e redes sociais dos in-
vestidores (@BMG UpTech e 
@Bossa Nova Investimentos) 
e também podem ser obti-

Acesse 
aqui 
o site 

Acesse 
aqui 
o site 

dos via solicitação no e-mail: 
 conecta@bmguptech.com.br.”

Sobre os incentivos para as 
startups, Jaderson destaca que 
o Conecta foi dividido em três 
fases, sendo:

• Fase 1: até 50 startups, que 
receberam R$ 20.000,00 cada 
num valuation de R$ 1 milhão. 
Duração: Apenas um encontro 
presencial (ocorreu nos dias 20 
e 21/06/2018)

• Fase 2: até 25 startups, que 
receberam até R$ 210.000 cada 
num valuation de R$ 3,5 milhões. 
Duração: 4 meses (8 encontros 
presenciais de 2 a 3 dias cada, 
sendo um dos dias dedicado à 
Fundação Dom Cabral. 

• Fase 3: até 5 startups, que 
receberão até R$ 230.000 por 
startup num valuation de R$ 
5,75 milhões. Duração: 1 mês 
na aceleradora Plug n’ Play na 
Califórnia, Estados Unidos.

“O Conecta enxerga que foi 
grande a aceitação do mercado 
ao programa. Um dos nossos 
principais objetivos é que as 
startups participantes cresçam 
e possam se conectar com po-

tenciais clientes, parceiros, for-
necedores e investidores e isso 
vem ocorrendo. Já foram feitas 
conexões com diversas gran-
des empresas dos setores de 
transporte e logística que se be-
neficiarão das soluções criadas 
pelas startups e, em contrapar-
tida, darão a essas startups, a 
oportunidade de fornecerem 
seus produtos a grandes clien-
tes melhorando seu faturamen-
to”, explica Jaderson. 

Perguntamos também sobre o 
engajamento do setor logístico e 
Jaderson respondeu: “O Conecta, 
principalmente através da rede 
de relacionamentos da CNT e do 
BMG UpTech, atraiu diversos par-
ceiros que se mantém próximos 
ao programa. O Conecta se man-
tém aberto a mais conexões, pois 
acredita que é delas que se origi-
narão as melhores oportunida-
des e os ganhos recíprocos. Para 
informações sobre como se tor-
nar um parceiro do Conecta, bas-
ta enviar uma mensagem para 
conecta@bmguptech.com.br 
manifestando o interesse, que 
nosso time proverá toda a orien-
tação.”

Evento do setor de transpor-
te, logística e inovação do país 
(que já está em sua terceira edi-
ção). A proposta, da edição de 
2018, foi criar um ambiente ide-
al para que a indústria automo-
tiva se encontre com a prove-
dores de tecnologia e com seus 
usuários para debater e enten-
der a nova realidade da mobili-
dade, do transporte de carga e 
de passageiros no Brasil.

No Frotas Conectadas, o obje-
tivo é tratar das tendências que 
definirão as futuras operações, 
também esmiuçar o novo mo-
mento pelo qual passa o se-
tor de transporte, no Brasil e 
no mundo, com a internet das 
coisas (IoT) conectando tudo 
e todos e abrindo oportunida-
des para ganhos de eficiência e 
competitividade.

* Anírio Neto é Diretor Técnico de 
Tecnologia da Informação do  
SETCESP, coordenador do Labora-
tório SETCESP de Inovação e tem 
MBA em Tecnologia da Informação 
e em Administração

O Frotas Conectadas de 2018 
reuniu profissionais da in-
dústria automobilística, veí-
culos autônomos, elétricos, 
conectados, compartilhados, 
blockchain, bitcoin, inovação 
e startups na área de tecno-
logia e operadores do trans-
porte e logística. O evento é  
organizado pela OTM Edito-
ra e pelo TruckPad, aplicativo 
que conecta o caminhoneiro à 
carga – com curadoria técnica 
da Lunica Consultoria, da Netz 
Engenharia.

OUTRAS INICIATIVAS
Nós, do Laboratório SETCESP 
de Inovação, acompanhamos 
diversas soluções interessantes 
em outros programas que não 
são exatamente focados em 
transporte e logística, tais como:

BRASKEM LABS LIGA VENTURES 

MULTILOG SEBRAE

Assim, recomendamos a todos 
interessados em inovação que 
também sigam esses progra-
mas, pois eles estão trabalhan-
do para mudar a forma como 
trabalhamos atualmente.  
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RODOVIAS CONCEDIDAS 
A malha das rodovias concedidas apresentou melhorias no estado ge-
ral entre 2017 e 2018. É o que aponta a 22ª Pesquisa CNT de Rodovias, 
divulgada pela Confederação Nacional do Transporte. Segundo os da-
dos, enquanto neste ano as rodovias tiveram 81,9% de classificação 
ótima ou boa no estado geral, no ano passado, essa avaliação foi de 
74,4%, diferença de 7,5 pontos percentuais. As rodovias concessiona-
das apresentaram avaliação superior às vias públicas federais, que ti-
veram somente 34,2% da malha classificada como ótima ou boa.   

ACIDENTES DE TRÂNSITO EM SP
A Secretaria Municipal de Mo-
bilidade e Transportes (SMT) 
lançou uma plataforma para a 
visualização de dados relacio-
nados a acidentes de trânsito 
na cidade de São Paulo. Cha-
mada de Vida Segura, a ferra-
menta criada pelo Banco Mun-
dial foi adaptada para a SMT 
pela Iniciativa Bloomberg para 
a Segurança Global no Trânsito, 
com base nos dados consolida-
dos de acidentes fatais e com 
vítimas da Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET). Com o 
novo programa, qualquer pes-
soa terá acesso ao banco de 
acidentes de trânsito da cidade 
dos últimos três anos (2015, 
2016 e 2017).

NOVOS EMPREGOS
No primeiro semestre deste ano, o setor de transporte, armazena-
gem e correio gerou 24,7 mil postos de trabalho com carteira assi-
nada. O transporte terrestre respondeu pela maior parte das con-
tratações: 23,7 mil, número sete vezes maior do que no mesmo 
período do ano passado, quando foram criados 3,2 mil empregos. 
A maior parcela (94,9%) das novas vagas foi aberta em empresas 
de transporte rodoviário. Os dados estão no estudo Conjuntura 
do Transporte, divulgado pela CNT (Confederação Nacional do 
Transporte), que analisou o desempenho do setor no período de 
janeiro a junho de 2018. 

ROUBO DE CARGA: R$ 6,1 BILHÕES 
DE PREJUÍZO
Estudo sobre o impacto econô-
mico do roubo de cargas no Bra-
sil, divulgado pelo Sistema Firjan, 
mostra que entre os anos de 2011 
e 2016 o roubo de cargas foi o res-
ponsável pelo prejuízo de mais de 
R$ 6,1 bilhões em todo o Brasil. No 
período foram registradas 97.786 
ocorrências, ou seja, um roubo de 
caminhão acontece a cada 23 mi-
nutos em todo o território nacio-
nal. Os estados do Rio de Janeiro 
e São Paulo continuam liderando 
os locais de maior incidência.  

PIB 2018
A secretária-executiva do mi-
nistério da Fazenda, Ana Paula 
Vescovi, disse que a greve dos 
caminhoneiros, responsável 
por uma crise de abasteci-
mento em maio, tirou 1,2 pon-
to porcentual de crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
de 2018. A secretária citou a 
paralisação dos caminhonei-
ros ao explicar, durante se-
minário na capital paulista, o 
crescimento apenas modesto 
da economia, na esteira de 
dois anos de recessão.

Conheça aqui a 
plataforma do  
Vida Segura

CONHECIDA POR SUA AMPLA GAMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS, TORNOU-SE
REFERÊNCIA NA QUALIDADE E NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS, CONQUISTANDO A LIDERANÇA DO MERCADO.

A Pósitron está comemorando 30 anos 
de uma trajetória de excelência, que 
se destaca desde o desenvolvimento 
de projetos, fabricação de hardware e 
software até a prestação do serviço de 
monitoramento veicular.

Celebramos a nossa capacidade de se conectar 
com o futuro, trazendo soluções para o presente com o 
compromisso das melhores experiências tecnológicas e antecipação de 
tendências mundiais, atendendo aos anseios de nossos clientes e parceiros. 

www.pos i t ron .com.br
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AUTOMAÇÃO NO TRC E AS 
MUDANÇAS PREVISTAS NO 
MERCADO DE TRABALHO

A visita técnica do SETCESP 
na Alemanha proporcio-

nou discussões sobre o futuro 
do mercado de transporte. Se 
por um lado as grandes mon-
tadoras apostam em veículos 
cada vez mais independentes 
do controle humano nas ope-
rações de transporte (veículos 
autônomos), por outro as em-
presas de transporte relatam 
uma dificuldade de retenção 
dessa mão de obra tradicional, 
o que tem causado diversos 
debates entre as empresas e 
órgãos reguladores sobre o 
futuro dessa tecnologia em de-
senvolvimento. 

Não se trata apenas do empre-
go e das funções atualmente 
exercidas pelo ser humano, 
mas a pergunta atual é: qual 
será a profissão que vai subs-
tituir o motorista de caminhões 
no futuro para que os veículos 
autônomos se consolidem? 
Haverá uma grande massa de 
trabalhadores demitidos e sem 
função com essa tecnologia? A 
resposta é bem relativa e requer 
uma reflexão sobre o atual mer-
cado do transporte rodoviário 
de cargas. 

A Alemanha já sofre com uma 
grande falta de mão de obra de 
motoristas qualificados para o 
TRC. O setor representa 70% do 
modo de transporte no país e a 
idade média dos motoristas já 
chega a 49 anos, segundo es-
timativas da Associação Fede-
ral de Logística de Transporte 
Rodoviário e Gestão de Resídu-
os - BGL. Isso retrata que nos 
próximos 10-15 anos haverá 
um número muito grande de 
motoristas se aposentando, o 
que deve causar uma falta de 
250.000 motoristas no merca-
do alemão. Atualmente, a Ale-
manha já importa motoristas, 
principalmente, do Leste Eu-
ropeu, como foi relatado pela 
empresa Groβe-Vehne que ale-
gou ter 60% de seus motoristas 
contratados de outros países 
da Europa, principalmente Po-
lônia e República Tcheca. 

A empresa Pfenning possui 
uma questão similar, contando 
com funcionários de mais de 50 
países em seu quadro, fruto de 
facilitadores da União Europeia 
para contratação de outras na-
cionalidades.

O aumento do volume de carga 
transportado (resultado do cres-
cimento global da população) 
com a diminuição dessa mão 
de obra qualificada impacta di-
retamente no frete. No último 
trimestre de 2017, o frete teve 
um aumento de 14% na Euro-
pa, de acordo com a Capgemini 
Consulting, resultado da alta de-
manda do transporte rodoviário 
de cargas e da baixa capacidade 
das empresas de absorver essa 
demanda em um curto perío-
do de tempo. Já se discute, na 
Alemanha, formas de incentivar 
que profissionais se qualifiquem 
nessa área e quais foram as me-
didas que levaram a decadência 
da profissão – uma das princi-
pais razões apontadas pela BGL 
é o resultado do alistamento mi-
litar não ser mais obrigatório no 
país, que anteriormente treinava 
cerca de 15 mil motoristas de 
caminhão anualmente.

Aliado às questões já estabe-
lecidas, existe a chegada de 
novas tecnologias autônomas 
que, no futuro, pretendem dis-
pensar a necessidade de moto-
ristas de caminhões. Esse de-
bate ainda está longe de ser  

MAIS GESTÃO E 
PRODUTIVIDADE: 

ONDE ESTÃO SUAS 
CARRETAS EM 
TEMPO REAL

INDICADORES 
DE TAXA DE 
OCUPAÇÃO

CONTROLE DE 
MANUTENÇÃO 
PELO KM RODADO

Carreta
Conectada Sascar

Sua frota de carretas conectadas para 
maior produtividade nas suas operações.

0300 789 6004
www.sascar.com.br/solucoes/gestao-de-carretas

 
Aonde você quer chegar
amanhã? Saiba como:

SAS-819-18 anuncio Carreta Conectada210x280.indd   1 28/08/18   16:05
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ESPECIALIZAÇÃO EM  
GESTÃO DE TRANSPORTE 
& LOGÍSTICA

treinamento@setcesp.org.br  |  (11) 2632-1068

INÍCIO  
das aulas

fevereiro/2019

DURAÇÃO do curso
12 meses
280 horas

HORÁRIO das aulas 
Sábados das 8h30  

às 17h30

LOCAL
Rua Orlando Monteiro, 1
Vila Maria – São Paulo

Conheça o PROGRAMA 
de especialização

www.setcesp.org.br/ult

Não perca esta oportunidade  
de evoluir profissionalmente!
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finalizado, mas com tecnologias 
como platooning – na qual um 
comboio de caminhões é guia-
do autonomamente para seguir 
o caminhão “líder” pilotado por 
um único motorista – surgindo 
e se consolidando pela Europa, 
podemos esperar que haja um 
novo desbalanceamento no 
mercado de motoristas. A preo- 
cupação de que os motoristas 
percam seus empregos é real e 
cabível, porém não considera as 
questões técnicas que um veí-
culo autônomo requer para ser 
operado. Os veículos não serão 
100% autônomos no primeiro 
momento, necessitando ainda 
de um operador por vários anos 
antes que a tecnologia se con-
solide. Além disso, outras pro-
fissões relacionadas surgirão, 
como mecânicos, programa-
dores, roteirizadores, controla-
dores, entre outros que serão 
fundamentais para que esses 
veículos sejam uma realidade. 

Pode-se imaginar que essa 
tecnologia conseguirá se adap-

tar e substituir motoristas e 
colaboradores que trabalham 
em longas viagens com certa 
facilidade, dado que as con-
dições para a operação são 
mais simplificadas e se tornam 
mais seguras sem o elemento 
humano no comando do veí- 
culo. A fadiga, hoje uma das 
principais causas de acidente 
no Brasil, poderá ser eliminada 
com o uso de veículos semiau-
tônomos ou até autônomos, 
nos quais o motorista não es-
tará mais na cabine do veículo, 
mas em um escritório acompa-
nhando a jornada através de te-
levisores e câmeras instaladas, 
controlando tudo que acontece 
com o veículo e com a carga. A 
tecnologia vai complementar o 
ser humano nesse caso, mas 
não o substituir. E os resultados 
serão transferências mais se-
guras entre grandes distâncias, 
com possível integração com 
motoristas humanos que rece-
bem a carga e realizam as ope-
rações na última milha, o que 

exige uma complexidade maior 
e mais precisa na operação. 

A evolução demográfica e eco-
nômica do mercado do TRC tem 
passado por perturbações muito 
grandes nas últimas décadas, 
parcialmente atribuídas à tecno-
logia que vem se desenhando, 
mas também a questões práti-
cas de empregos de base. Por 
muito tempo, ser motorista de 
caminhão foi uma profissão so-
litária e estressante, mas com a 
chegada dos veículos autôno-
mos essa percepção deve mu-
dar. Ser motorista de um veículo 
passará a ser uma função que 
exigirá uma qualificação especí-
fica e esse é um mercado no qual 
os jovens entrarão para substituir 
a massa de motoristas em pro-
cesso de aposentadoria na Euro-
pa. A questão parece ser bastan-
te utópica e distante, porém é um 
problema que já começa a se de-
senhar nos países desenvolvidos 
e que vai transformar a forma 
que as operações de carga são 
realizadas no futuro.  

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



TREINAMENTO JANEIRO A MARÇO

*  Preços especiais para associados. Para não-associados acrescenta-se 30% no valor do curso.

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

Inscrições pelo site:
www.setcesp.org.br/cursos

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

    Desconto 
  progressivo para o 
mesmo curso livre:

$$$

CURSOS DE JANEIRO DATA HORÁRIO VALOR*

O USO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS 16 e 17 - Quarta e Quinta 18:30 às 22:00  R$ 330,00

APURAÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE FRETE NO TRC 18 e 19 - Sexta e Sábado 08:30 às 17:30  R$ 420,00

CONTRATAÇÃO DO MOTORISTA AUTÔNOMO - A NOVA LEI DA TERCEIRIZAÇÃO 19 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE NA MANUTENÇÃO DE FROTAS 19 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

FORMAÇÃO DE VENDEDORES NO TRANSPORTE DE CARGA E NA LOGÍSTICA 19 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 19 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO DE EQUIPES 22 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

SASSMAQ - ATUALIZAÇÕES 22 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ROTINAS DO E-SOCIAL NA GESTÃO DE PESSOAS E RH 23 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

COMPORTAMENTO ESTRUTURADO PARA VENDER - VENDAS#1 23 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

COMO CRIAR SAÚDE E PREVENIR ESTRESSE NAS ROTINAS DE TRABALHO NO TRC 29 e 30 - Terça e Quarta 18:30 às 22:00  R$ 330,00

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES NA RECEITA 29 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ENTREVISTA E SELEÇÃO POR COMPÊTENCIA 31 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

– Central de Atendimento SETCESP - JUNDIAÍ –

DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES OPERACIONAIS 16 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NO TRANSPORTE DE CARGAS E NA LOGÍSTICA 19 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GESTÃO DE ARMAZENAGEM 22 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

PROSPECÇÃO E RETENÇÃO COMERCIAL PARA TRANSPORTADORAS 24 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E RECOLHIMENTO DE ENCARGOS 29 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

INTERPRETAÇÃO DOS REQUISITOS ISO 9001:2015 - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 30 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

MANUTENÇÃO DE FROTAS COMO FATOR ESTRATÉGICO NO TRANSPORTE 31 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

CURSOS DE FEVEREIRO DATA HORÁRIO VALOR*

GESTÃO DE ARMAZENAGEM 02 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL 02 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ADMINISTRAÇÃO DE FROTA NO TRANSPORTE 02 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

USO DE INDICADORES (KPI’s) NA GESTÃO EMPRESARIAL 02 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ATENDIMENTO AO CLIENTE PARA O SEGMENTO DE TRANSPORTE 05 e 06 - Terça e Quarta 18:30 às 22:00  R$ 330,00

DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA DE ALTA PERFORMANCE 05 e 06 - Terça e Quarta 18:30 às 22:00  R$ 330,00

LEGISLAÇÃO E CRIMES AMBIENTAIS NO TRANSPORTE 09 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS NO TRC - ATUALIZAÇÕES 09 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS - LOGÍSTICA PARA EXCELÊNCIA 09 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS 12 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

LÍDER MENTOR - NOVO CENÁRIO PARA LIDERANÇA 9 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GESTÃO NA MANUTENÇÃO DE FROTA 13 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GESTÃO COMERCIAL PARA TRANSPORTADORAS 16 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

LEGISLAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS 16 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

APURAÇÃO DE CUSTOS DE ARMAZENAGEM EM EMPRESAS DE TRANSPORTES 16 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE: AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 20 e 21 - Quarta e Quinta 18:30 às 22:00  R$ 330,00

EMPREENDEDORISMO 23 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

PROSPECÇÃO E RETENÇÃO COMERCIAL PARA TRANSPORTADORAS 23 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

TÉCNICAS ESTRATÉGICAS DE NEGOCIAÇÃO 23 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GERENCIAMENTO DE PNEUS EM FROTAS 27 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO COM FOCO NOS RESULTADOS 27 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

E-SOCIAL ASPECTOS PREPARATÓRIOS 27 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

CURSOS DE FEVEREIRO DATA HORÁRIO VALOR*

– Central de Atendimento SETCESP - JUNDIAÍ –

ISS; ICMS; PIS; PIS CUMULATIVO; COFINS; COFINS CUMULATIVA; IRPJ e CSLL no TRC 02 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

APURAÇÃO DE CUSTOS DE ARMAZENAGEM 05 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

A REVOLUÇÃO NA ECONOMIA 06 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

APURAÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE FRETE NO TRC 08 e 09 -  
Sexta e Sábado 08:30 às 17:30  R$ 420,00

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO DE EQUIPES 12 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

LEGISLAÇÃO E CRIMES AMBIENTAIS NO TRANSPORTE 13 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

COMPORTAMENTO ESTRUTURADO PARA VENDER - VENDAS#1 14 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

FORMAÇÃO DE VENDEDORES NO TRANSPORTE DE CARGA E NA LOGÍSTICA 16 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL 20 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GERENCIAMENTO DE PNEUS EM FROTAS 21 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

A LEI DA JORNADA DE TRABALHO DO MOTORISTA PROFISSIONAL 23 - Sábado 08:30 às 15:30  R$ 330,00

SASSMAQ - ATUALIZAÇÕES 26 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

LIDERANÇA ESTRATÉGICA PARA GERENTES, COORDENADORES E SUPERVISORES 28 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

CURSOS DE MARÇO DATA HORÁRIO VALOR*

ANÁLISE DE PROBLEMAS X TOMADA DE DECISÃO E GESTÃO DO TEMPO 09 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ANÁLISE E REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS NO TRC 09 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

SASSMAQ - ATUALIZAÇÕES 09 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

E-SOCIAL PARA GESTORES 09 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS NO TRC - ATUALIZAÇÕES 12 e 13 - Terça e Quarta 18:30 às 22:00  R$ 330,00

DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES OPERACIONAIS 14 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

APURAÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE FRETE NO TRC 15 e 16 - Sexta e Sábado 08:30 às 17:30  R$ 420,00

A LEI DA JORNADA DE TRABALHO DO MOTORISTA PROFISSIONAL 16 - Sábado 08:30 às 15:30  R$ 330,00

FORMAÇÃO DE LÍDERES LOGÍSTICOS EM TRANSPORTADORAS 16 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FLUXO DE CAIXA 16 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

FORMAÇÃO DE GESTORES DE FROTA NO TRANSPORTE 20 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

A quem se destina? Profissionais do setor de transporte em geral, como 
encarregados de frota, instrutores e monitores, gerentes, chefes de tráfego e 
encarregados operacionais. 

Qual o objetivo? Sensibilizar os participantes sobre as principais 
mudanças no exercício da liderança com foco nas pessoas e nos resultados 
organizacionais através de metodologia participativa e envolvente. E, também, 
identificar o perfil de competências do líder de sucesso no setor de transporte 
reforçando a importância do uso consciente do feedback e da delegação como 
ferramentas de motivação e desenvolvimento de equipes.  

E o conteúdo? Com carga horária média de 8 horas, o curso possui um 
extenso conteúdo programático que pode ser consultado na íntegra em:  
www.setcesp.org.br/cursos

CASSIA IRIAS - É formada em psicologia, especialista em psicologia organizacional e do trabalho, consultora empresarial 
e profissional coaching pela Sociedade Brasileira de Coach. Pós-Graduada em psicopedagogia e MBA em liderança 
sustentável e coaching executivo.  

 Curso em destaque!
DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES OPERACIONAIS

“A teoria usada no curso pode ser praticada imediatamente e a linguagem adotada é motivadora e de fácil compreensão.  
Com exemplos pertinentes, as atividades em sala de aula provocam reflexão e entendimento sobre os pontos fortes e 
necessidades de desenvolvimento de cada participante ” Cassia Irias, instrutora do curso.
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TREINAMENTO
CURSOS DE MARÇO DATA HORÁRIO VALOR*

USO DE INDICADORES (KPI’s) NA GESTÃO EMPRESARIAL 20 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

A REVOLUÇÃO NA ECONOMIA 23 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS ESTRATÉGICAS DE PERSUASÃO EM VENDAS NO TRC 23 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ROTINAS TRABALHISTAS NA PRÁTICA 26 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES NA RECEITA 26 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 27 e 28 - Quarta e Quinta 18:30 às 22:00  R$ 330,00

O USO DA INTELIGENCIA EMOCIONAL NAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS 27 e 28 - Quarta e Quinta 18:30 às 22:00  R$ 330,00

ESTRATÉGIAS DE MOTIVAÇÃO PARA O QUADRO DE MOTORISTAS 30 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

INTERPRETAÇÃO DOS REQUISITOS ISO 9001:2015 - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 30 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

REFORMA TRABALHISTA: AS NOVAS NORMAS TRABALHISTAS NO DIA A DIA DO RH E NA GESTÃO 
DE PESSOAS 30 - Sábado 08:30 às 16:30  R$ 550,00

FORTALECENDO O COMPORTAMENTO NEGOCIADOR - VENDAS#2 30 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

– Central de Atendimento SETCESP - JUNDIAÍ –

DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS NO TRC - ATUALIZAÇÕES 09 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE PARA MOTORISTAS E AJUDANTES 13 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

EMPREENDEDORISMO 14 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

E-SOCIAL - ASPECTOS PREPARATÓRIOS 16 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

GESTÃO NA MANUTENÇÃO DE FROTA 20 - Quarta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ANALISE E REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS 21 - Quinta 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CONTAS A PAGAR E RECEBER 23 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS NO TRANSPORTE 26 - Terça 08:30 às 17:30  R$ 330,00

DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS ESTRATÉGICAS DE PERSUASÃO EM VENDAS NO TRC 30 - Sábado 08:30 às 17:30  R$ 330,00

Para o único negócio
que importa. O seu.
O transporte de cargas demanda um alto padrão de performance em eficiência energética, combinando 
economia de combustível, aerodinâmica do veículo e performance de condução do motorista.

Pensando nisso, a Scania apresenta sua nova geração de caminhões e redefine o padrão de 
produtividade e eficiência. Deixe-nos mostrar o que acontece quando combinamos a força das 
especificações técnicas corretas com soluções inteligentes em serviços otimizados.

Permita-nos apresentar uma solução feita sob medida  
para o único negócio que importa.

nova geração scania

NOVOS 
MOTORES
8%

NOVA 
CABINE
2%

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Economia presente em todos os detalhes

PACOTE 
AERODINÂMICO
2%

12%
ATÉ

de economia de 
combustível
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Aproveite as condições exclusivas do SETCESP 
e treine sua equipe com a praticidade dos 

nossos cursos dentro da sua empresa.

In Company

(11) 2632-1068 / 1066
treinamento@setcesp.org.br

Saiba mais:
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A inovação vem sendo con-
siderada um dos mais im-

portantes ativos intelectuais do 
mundo. No Vale do Silício, loca-
lizado na Califórnia (EUA), um 
dos principais polos globais do 
assunto, mentes privilegiadas 
pensam em problemas sob dife-
rentes óticas e apresentam so-
luções criativas para resolvê-los. 
Além disso, abraçam o novo 
sem medo e entendem erros 
como oportunidades. Buscando 
compreender os mecanismos 
da inovação e a melhor maneira 
de aplicá-los para solu-
cionar os problemas do 
transporte brasileiro, uma 
comitiva de gestores do 
setor participou, em se-
tembro, da Extensão In-
ternacional Vale do Silício 
2018, iniciativa promovi-
da pela CNT, pelo SEST 
SENAT e pelo ITL e orga-
nizada pela HSM.

A extensão faz parte do projeto 
Inovação e Tecnologias Expo-
nenciais para a Transformação 
do Setor de Transporte e incluiu, 
no roteiro, apresentações e visi-
tas técnicas ao tradicional polo 
de tecnologia. Esse foi o quarto 
evento promovido pelo Sistema 
CNT junto com a HSM. 

“Esses encontros são impor-
tantes para conectar os trans-
portadores brasileiros com 
o que há de mais moderno e 
inovador no mundo. Mergulhar 
nessa combinação de conhe-
cimento, capital financeiro e 

SEM MEDO DE MUDAR
ousadia faz com que os ges-
tores tenham uma compreen-
são mais ampla e precisa das 
mudanças exponenciais que a 
revolução tecnológica está pro-
vocando e promovam, assim, 
a modernização das empresas 
brasileiras”, acredita o presi-
dente da CNT, Clésio Andrade.

Entre as iniciativas comparti-
lhadas, destaca-se, por exem-
plo, a Mediar, empresa mineira 
atuante no Vale do Silício desde 
2008 e desenvolvedora de uma 

plataforma que usa análise de 
dados e algoritmos para prover 
serviços de previsibilidade de 
vendas em varejo e incrementar 
os modelos de logística e distri-
buição conectados. Os gesto-
res brasileiros também tiveram 
a oportunidade de aprender 
com o managing director da 
Flixbus, empresa que desenvol-
veu uma combinação de star-
tup de tecnologia, plataforma 
de e-commerce e transporte 
sustentável.

Para a diretora-executiva na-
cional do SEST SENAT, Nicole 

Goulart, encontros como esse 
são uma oportunidade para 
pensar o futuro do transporte. 
“Nosso intuito, ao permitir que 
gestores do transporte partici-
pem de eventos desse porte, 
é proporcionar uma reflexão 
sobre o caminho que preci-
samos seguir para garantir o 
desenvolvimento do setor, em 
termos operacionais e geren-
ciais”, afirma ela.

O roteiro dos gestores incluiu 
ainda visitas a locais como Fo-

xtrot Systems, empresa 
que trabalha com inteli-
gência artificial na análi-
se de diversas variáveis 
para otimizar rotas de 
entrega em tempo real; 
Geospago, que usa ge-
olocalização para criar 
uma visibilidade única e 
integrada para diferen-
tes processos de negó-
cios; e outras empresas 

e organizações reconhecidas 
pela experiência em inovação 
como Tesla, Google, IBM e Sin-
gularity University - referência 
mundial no assunto. “O setor 
de transporte brasileiro ain-
da tem um longo caminho a 
percorrer quando se trata de 
inovação. No entanto, as expe-
riências vivenciadas nos mos-
tram que seguimos na direção 
certa, alinhados com o que o 
mundo prepara e espera para 
o futuro próximo”, destaca o 
diretor-executivo do ITL, João 
Victor Mendes.  

* Este conteúdo foi reproduzido do site do SEST SENAT

Divulgação SEST SENAT
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Como você avalia o mercado de monitoramento e rastrea- 
mento de frota no Brasil? Sem dúvida nenhuma é um 
mercado que evoluiu muito nos últimos 20 anos e trouxe 
várias inovações tecnológicas, mesmo se compararmos 
com a Europa e EUA. Na parte empresarial, sinto que há 
muito espaço para melhorar, principalmente do ponto de 
vista de gestão. Ainda temos empresas que operam qua-
se na informalidade ou que trabalham com um horizon-
te curto de tempo praticando modelos de negócio que 
não são sustentáveis ao meu ver. Isso prejudica o setor 
como um todo e traz consequências, basta observar que 
não foram poucas as empresas que fecharam por agir as-
sim. Creio que aos poucos haverá uma depuração natural  
do mercado.

Qual é a sua visão sobre o mercado de rastreamento no Mer-
cosul? Na minha visão, ainda temos muito mais a crescer 
no próprio Brasil. A frota não equipada é enorme e aumenta 
mais a cada dia. Ainda assim, entendi que seria importante 
expandir a operação há mais de 10 anos tenho uma subsidi-
ária da AUTOTRAC na Argentina e alguns clientes internacio-
nais, mas a maioria das empresas que atendemos por lá são 
brasileiras que operam no Mercosul.

Conte um pouco sobre a expansão da rede de concessio-
nárias exclusivas da AUTOTRAC no Brasil. Esse é um dos 
principais projetos em curso aqui na AUTOTRAC. Já temos 
43 concessionárias autorizadas operando no Brasil e quero 
chegar a 70 unidades em breve. Estando mais perto do clien-
te com atendimento comercial, pós-vendas e manutenção, 
todos ganham e o caminhão fica menos tempo parado. O 
interessante é que todas as concessionárias trabalham com 
condições técnicas e comerciais padronizadas e atendem 
exclusivamente os clientes da AUTOTRAC, isso garante a 
qualidade dos serviços.

ACREDITO NO 
TRABALHO

NELSON PIQUET  “Sinceramente, acho 
que contribui muito mais com o Brasil 
com a AUTOTRAC do que com o 
automobilismo”

Desenvolver projetos com metas claras e com resultado 
avaliado diariamente é a filosofia usada por Nelson 
Piquet nas pistas da Fórmula 1 e também na gestão  
da AUTOTRAC

Esportista de renome internacional e tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, após concluir sua 
vitoriosa carreira no automobilismo, decidiu empreender e, em 1993, trouxe para o Brasil novos concei-

tos de monitoramento e rastreamento de frotas. Após 25 anos, Piquet, presidente e acionista majoritário da 
AUTOTRAC, destacou sua empresa como uma das principais do segmento, com mais de 40 mil clientes em 
todo o país e cerca de 250 mil equipamentos vendidos. No bate-papo com a Revista SETCESP ele falou 
sobre mercado, perspectivas para o futuro e muito mais. Confira! 

Quais foram os principais desafios enfrentados ao longo de 25 
anos de empresa? Foram muitos, mas se tivesse que resumir 
em um só diria que o mais difícil foi implantar a cultura do ras-
treamento. Naquela época, em 1993, as empresas não eram 
informatizadas e os conceitos de logística e gerenciamento 
de risco eram muito incipientes; por outro lado, o produto que 
eu estava trazendo dependia exatamente de computadores e 
de procedimentos operacionais. Então imagina como foi di-
fícil iniciar a operação. Os primeiros 2.000 equipamentos eu 
tive que vender pessoalmente, aproveitando que muitos em-
presários tinham a curiosidade de me conhecer por causa da 
Fórmula 1 e abriam as portas para mim. Foi bem trabalhoso e 
arriscado, mas adoro relembrar essa história. Sinceramente, 
acho que contribui muito mais com o Brasil com a AUTOTRAC 
do que com o automobilismo.

Quais são as perspectivas para o futuro da AUTOTRAC? Vejo 
um futuro muito promissor. A empresa tem uma marca forte e 
respeitada pelos clientes, tem os produtos certos para a ne-
cessidade do setor e, melhor ainda, tem a capacidade de de-
senvolver novos produtos. Somos muito saudáveis do ponto 
de vista econômico-financeiro e com capacidade para investir 
e crescer. Tive a felicidade de montar um time muito capaz 
cujos principais membros estão comigo há mais de 20 anos e, 
o principal, temos um enorme mercado para explorar. Se, além 
disso, a economia deslanchar como parece que vai acontecer, 
daí juntamos tudo.

Como empresário, qual é o seu sonho? Não sou sonhador, 
acredito no trabalho. Gosto de desenvolver projetos colocando 
metas claras e medindo o resultado diariamente. Já era assim 
na F-1: eu não ficava pensando se seria campeão um dia. Eu 
treinava muito, trabalhava intensamente no desenvolvimento 
do carro e da equipe e obviamente mantinha um olho nos con-
correntes para não ficar para trás. Quando vi, já era tri campeão 
mundial. Uso essa mesma filosofia aqui na AUTOTRAC.  

Conexão é o que temos de mais forte
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Com atuação há mais de 23 
anos no mercado de geren-

ciamento de riscos em trans-
portes e logística, a Buonny 
Projetos e Serviços de Riscos 
Securitário, que já tem unida-
des em São Paulo, Bahia, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais e 
Paraná, acaba de inaugurar sua 
primeira filial fora do Brasil. 

Localizada em Santiago, ca-
pital do Chile, a nova filial tem 
uma posição estratégica, pois 
passa a ser uma importante 
ponte para o escoamento da 
produção da América do Sul, 
principalmente do Brasil, e que 
precisa chegar ao Oceano Pa-
cífico e seguir para o mercado 
asiático. 

VANTAGENS
Um dos motivos para a abertu-
ra da filial nesse país é que 95% 
do transporte de cargas chileno 
é rodoviário, o que demonstra 
a importância de uma logísti-

ca monitorada e com mais se-
gurança, por meio do conceito 
pioneiro de inteligência embar-
cada no país. 

De acordo com Cyro Buona-
voglia, presidente do Grupo 
Buonny, a nova unidade é mui-
to importante para a logística e 
para o transporte, além de ser 
um marco para a empresa. 

"Um percurso de uma carga que 
sai do Brasil até o porto do Chi-
le leva, em média, cinco dias de 
viagem. Em um mês, são rea- 
lizados mais de 30 mil embar-
ques vindos do sudeste do Bra-
sil; já pelas fronteiras, são mais 
de 800 mil embarques por ano 
e, considerando as viagens na-
cionais, ultrapassam 1,2 milhão 
mensais", explica Buonavoglia.

"Diante desse cenário nessa 
rota, vimos que era necessário 
expandir as operações e ofe-
recer modernas ferramentas 
e planos de gestão logística e 

prevenção de riscos no trans-
porte de cargas", enfatiza o pre-
sidente do Grupo Buonny. 

GESTÃO 
René Ellis, de nacionalidade 
chilena e com mais de 20 anos 
de experiência no mercado de 
transportes no país, é o execu-
tivo responsável pela nova filial. 

"O cenário de roubo de cargas 
mudou muito no Chile desde 
2015 com o aumento desse 
tipo de sinistro. Por isso, pre-
cisávamos de toda a expertise 
da Buonny para possibilitar a 
eficiência da gestão logística 
das cargas que saem do Bra-
sil para o Chile, além das que 
também chegam pelo Pacífico 
e precisam ser distribuídas no 
território brasileiro", detalha o 
executivo. 

René explica que, entre as 
cargas transportadas, es-
tão alimentos, grãos, pesca-
dos, frutas, vinhos, pecuária, 

BUONNY EXPANDE ATUAÇÃO 
NA AMÉRICA LATINA COM 

NOVA FILIAL NO CHILE

BUONNY EXPANDE ATUAÇÃO 
NA AMÉRICA LATINA COM 

NOVA FILIAL NO CHILE

anuncio-setcesp-ago-set.indd   1 02/07/2018   14:35:30
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Contatos Buonny

(11) 5079-2525

(11) 3443-2525 

comercial@buonny.com.br

www.buonny.com.br

eletrônicos e cobre bruto. "Esses 
produtos são de alto valor agre-
gado, o que mostra claramente 
a importância das tecnologias 
desenvolvidas pela Buonny para 
o gerenciamento de riscos e 
gestão logística, inclusive pelos 
aplicativos mobile", destaca.  

"O Chile precisava de uma logís-
tica integrada eficiente e inova-
dora, para trazer segurança para 
as cargas que passam pela re-
gião. Assim, podemos oferecer 
ao mercado chileno, além de ou-
tros países latino-americanos, 
uma excelente performance 
logística, maior segurança, de-
sempenho e produtividade", diz 
Cyro Buonavoglia.  

BUONNY HOJE
Com clientes em todo o país, a 
Buonny hoje é a maior geren-

ciadora de riscos independente 
do Brasil. Somente, em 2017, 
foram mais de 1,5 milhão de 
viagens monitoradas pela Cen-
tral 24h BuonnySat, com índice 
de sucesso de 99,992%.

Assim, com a nova filial, o ob-
jetivo é consolidar ainda mais 
o trabalho da Buonny na Amé-
rica Latina. "Gerenciar riscos 
é indispensável; inclusive, os 
modelos usados no Brasil já se 
tornaram referência mundial 
nessa prática, principalmente 
em países como México e Ar-
gentina", explica Cyro. 

Gerenciar riscos envolve a ela-
boração do PGR – Projeto de 
Gerenciamento de Riscos es-
pecífico para cada cliente em 
função do perfil do transporte 
e viagem. Envolve veículo, tec-

nologia embarcada e de comu-
nicação, redundâncias, macros 
de segurança, associação de 
iscas eletrônicas e escoltas, 
sensores e atuadores neces-
sários, perfil e jornada do mo-
torista, treinamentos técnicos e 
operacionais, origem e destino, 
roteirização e plano de viagem. 
"Todos esses itens e seus deta-
lhes são criteriosamente para-
metrizados pelo nosso conhe-
cimento e experiência de mais 
de duas décadas no segmento", 
finaliza Buonavoglia.  

PARCERIA SETCESP

foto: Roxana Ramirez

Da esquerda para a direita: René Ellis, diretor Buonny Chile; Victor M. Jorquera, presidente da Chile Transportes; Eliel Fernandes, vice-presidente da 
Buonny e Cyro Buonavoglia, presidente do Grupo Buonny
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FERNANDA VENEZIANI 
Diretora da Terra Master Logística e Transporte 

“O SETCESP é a maior entidade do transporte 
rodoviário de cargas do Brasil e proporciona 

para nós transportadores muitos benefícios em 
relação a networking, serviços e assessoria. 

Toda a estrutura disponibilizada pelo sindicato 
traz ganhos para as nossas operações e auxilia 

no dia a dia da empresa em geral. Essa troca 
de experiências é o que fez com que a Terra 

Master buscasse essa associação”.

NOVOS ASSOCIADOS

www.terramlt.com.br
(13) 3299-5500

www.broslogistica.com.br
(11) 2085-7440

hdcar@hdcar.com.br
(11) 4745-5050

www.cesari.com.br
(13) 3362-5000

www.isentrega.com.br
+ 55 (11) 3385-2750

www.ctbotelho.com.br
(11) 4707-0555 

(11) 4591-3668

(11) 2645-4272
(11) 94741-7407

www.nslogtransportes.com.br
(16) 3516-2626

(11) 2632 1072(11) 2632 1072
comercial@setcesp.org.br

Associe-se ao SETCESP
Faça parte de um time campeão!
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À Diretoria Executiva do SETCESP.

Em nome da Maggi, administradora de consór-
cios e mantenedora do SETCESP há mais de 12 
anos, gostaria de parabenizar o presidente do 
SETCESP, Sr. Tayguara Helou, e toda a sua dire-
toria pela excelente gestão 2016-2018! 

Eleito para um novo triênio 2019-2021, o pre-
sidente Tayguara Helou com sua capacidade 
pessoal de gestão e liderança, fará do SETCESP 
um sindicato patronal cada vez mais forte para 
o transporte nacional!

Parabéns presidente!

Carlos Passini e diretoria do Consórcio Maggi

Ilmo Sr.

Tayguara Helou

Parabenizamos V.S.ª reeleito presidente do SETCESP para o 
próximo triênio 2019/2021.  

Formulamos votos de pleno sucesso a nova diretoria e nos 
colocamos à disposição. 

Atenciosamente,

Antonio Pereira de Siqueira
Presidente do SETCEB - Sindicato das Empresas  
de Transporte de Cargas do Estado da Bahia

Tayguara,

É uma honra tê-lo como nosso presidente 
nessa entidade valorosa e, como não dizer, 
tão dinâmica. 

Sucesso em sua contínua jornada!

Ivan Holgado
Gerente de Filial da Frilog Transportes

Caros,

Quero parabenizar a todos por mais um ano brilhan-
te, com reuniões, palestras, Fórum, diversos espe-
cialistas, pessoas focadas na área e uma excelente 
administração.

Parabéns Ducimara, diretora de especialidade de re-
cursos humanos, por nos proporcionar aprendizado 
constante e grande oportunidade para troca de ex-
periências e auxílio, sabemos a dificuldade do setor 
de RH, mas com uma grande equipe como apoio, fica 
mais fácil.

Obrigada

Ellen Cristina Boaratti Santiago
RTE RODONAVES

Ao

Conselho Editorial da Revista SETCESP.  
Parabéns pelas excelentes matérias publicadas.

Votos de contínuo êxito em suas atividades!

Atenciosamente,

Antonio Salim Curiati
Deputado Estadual

Prezado Sr. Helou, 

Nós, da Dinâmico, somos muito gratos por todo o empenho e compromisso com os quais tem se de-
dicado ao sindicato e queremos lhe agradecer por fazer parte da nossa história!   

Grande Abraço.

Ruchelli Fernandes
Transporte Rodoviário de Cargas Dinâmico Express
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TRIBUTOS SOBRE  
OS COMBUSTÍVEIS

A carga tributária dos com-
bustíveis sempre foi alvo 

de discussões para todos os 
setores econômicos, mas nes-
te caso afeta diretamente a ati-
vidade de transporte rodoviário 
de cargas, uma vez que esse 
insumo é essencial e parte in-
tegrante das operações. Para 
se ter uma ideia, só o com-
bustível representa, em média, 
30% no custo logístico de um 
produto que chega às prate-
leiras. Pensando nisso e nos 
aumentos sucessivos no valor 
do combustível nos últimos 
meses, devido a política de flu-
tuação de preços praticados 
pela Petrobras, entendemos a 
necessidade de apurar os da-
dos a seguir.

O preço nas bombas é resulta-
do de toda a cadeia de combus-
tível. De um lado os estados co-
bram o ICMS e de outro a União 
cobra a Contribuição Social de 
Intervenção no Domínio Eco-
nômico (CIDE), o PIS e a CO-
FINS. Resumidamente, pouco 
mais da metade (55%) é o que a  
Petrobras cobra das refinarias, 

13% são tributos federais, 16% 
vem do ICMS (imposto estadu-
al), somados a 7% do biodiesel 
misturado ao óleo e por fim 9% 
de margem de lucro das distri-
buidoras e postos. 

AFINAL, COMO SÃO TRIBUTADOS 
OS COMBUSTÍVEIS?

O ICMS é cobrado sobre as 
operações de compra e venda 
de combustível realizadas entre 
empresas. As alíquotas podem 
variar de acordo com cada es-
tado, de 25% a 34% no caso da 
gasolina, de 12% a 25% para o 
diesel e de 12% a 30% para o 
etanol, e são destinados para 
atender as necessidades da po-
pulação de forma geral. 

Já o governo federal cobra os 
outros três tributos: a CIDE, o 
PIS e a COFINS. A CIDE tem por 
objetivo permitir regular o mer-
cado dos combustíveis, uma 
vez que as empresas privadas 
também passaram a explorar o 
petróleo e derivados, a contri-
buição permite que o governo 
intervenha nas pessoas jurídi-
cas atuantes no mercado. O re-

curso arrecadado por meio da 
CIDE é investido em estradas e 
rodovias que não são concedi-
das para a iniciativa privada. A 
contribuição é recolhida como 
um valor fixo por litro de com-
bustível.

Por fim, o PIS e a COFINS são 
contribuições sociais destina-
das a financiar a seguridade 
social federal. No caso espe-
cífico dos combustíveis, elas 
são recolhidas pela distribui-
dora no regime monofásico, ou 
seja, atribui a um determinado 
contribuinte a responsabilidade 
pelo tributo devido a toda ca-
deia produtiva e seus valores 
também são fixados por litro.

De acordo com os dados quin-
zenais, de 16 a 30/setembro de 
2018, divulgados pela Federa-
ção Nacional do Comércio de 
Combustíveis e de Lubrifican-
tes (Fecombustíveis) no caso 
da gasolina, os tributos federais 
somados aos tributos estadu-
ais geram uma cobrança de  
R$ 1,71 por litro e, no do diesel, 
de R$ 0,72.  
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Sabemos que qualquer alteração desses valores, por medidas governamentais, pode gerar custos extras 
para as empresas. É o que veremos a seguir na cronologia dos fatos e seus efeitos em São Paulo:

Simulamos o impacto desse au-
mento de 8,70% nos preços do 
frete e concluímos que a carga 
lotação seria majorada em 2,30% 
na média e que as operações de 
carga fracionada ficariam, em 
média, 1,07% mais caras, depen-
dendo da distância percorrida no 
momento da entrega.

PRIMEIRO ATO
• Até a 1° quinzena de maio,  

o ICMS representava  
R$ 0,4035 por litro de diesel;  

• Durante a paralisação dos 
caminhoneiros esse número 
chegou a R$ 0,4135 por litro;

• Um aumento médio de 2,5% 
por litro.

TERCEIRO ATO
• Voltou a subir na 1° quinzena 

de agosto para R$ 0,400 por 
litro de diesel; 

• Gerou novo aumento na 
ordem de 8,70%; 

• Ressaltamos que os tributos 
federais se mantiveram fixos 
no período.

SEGUNDO ATO
• Após as reivindicações 

esse número caiu para 
R$ 0,368 por litro;

• Ficou congelado até 
31/07/2018;

• Uma redução que atingiu 
o patamar de -11,0%.
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Tributos sobre Diesel em R$/L - São Paulo

Tributos Federais (CIDE + PIS/COFINS) Tributo Estadual (ICMS)
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Impacto (%)  na Composição do Frete
Distância Lotação Fracionada

50 Km 0,53 0,10
400 Km 2,04 0,68
800 Km 2,56 0,99

2400 Km 3,08 1,50
6000 Km 3,29 2,07

Média 2,30 1,07

* Considerado aumento de 8,70% a partir de 01/08/2018

orientamos que as empresas 
revisem seus custos constan-
temente, com todos os insu-
mos que envolvem a cadeia 
logística, a fim de encontrar 
o equilíbrio financeiro e evitar 
perda de competitividade.  

Sabemos que o modelo atual 
de tributação do ICMS é ques-
tionado pelo setor de com-
bustíveis, que negocia com 
os estados a adoção de uma 
alíquota unificada no país em 
R$/litro, em vez de percentu-
ais sobre preços definidos a 
cada quinzena. Enquanto isso, 

Associe-se ao SETCESP e tenha acesso a serviços especializados  
desenvolvidos para a sua transportadora ampliar os negócios,  
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Siga-nos nas redes sociais:

Para mais informações  
entre em contato conosco: 

(11) 2632 1072
comercial@setcesp.org.br

setcesp
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CONTINUIDADE
TAYGUARA HELOU É REELEITO PRESIDENTE DO SETCESP POR MAIS UM TRIÊNIO

Ano 5 • Ed. 46 • DEZ/2018 - JAN/2019

ED
IÇ

ÃO
 4

6 
 |  

DE
Z/

20
18

 - 
JA

N/
20

19

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CAPA ABERTA 46 copiar.pdf   1   03/12/2018   10:15:48


