
O Jornal Bahia Trans-
porte ganha nesta edição a 
versão digital e passa a ser 
veiculado mensalmente. 
O veículo de comunicação 
do Sindicato das Empresas 
de Transporte de Cargas do 
Estado da Bahia - SETCEB, 

está há 28 anos no mercado e é voltado para 
os empresários do setor, além de pessoas e 
empresas que utilizam o serviço de transpor-
te de cargas como parceiro em seu negócio. 

Na pauta, continuarão sendo abordados 
temas importantes para o setor, como tem 
sido feito até hoje, porém, com mais rapidez.

Boa leitura !

Editorial Antônio P. de Siqueira  

A demora na recuperação da economia, com enfraquecimento da demanda pelos 
serviços de transporte, mantém o cenário de di( culdades no setor. Conforme dados 
divulgados pela NTC&Logística (Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logís-
tica), 65,4% das transportadoras de cargas estão com caminhões parados. A média é 
de 11,2% da frota que está sem rodar. Além disso, no primeiro semestre de 2016, 77% 
dos empresários relataram queda no desempenho ( nanceiro da empresa. O problema 
é que as perdas são permanentes. “A frota está parada, mas tem custos ( xos com os 
quais tem que se arcar, como licenciamento, seguro. Tem a depreciação do caminhão, 

que continua perdendo valor, além do capital imobilizado, ou seja, o veículo está parado, em alguns casos as prestações ainda 
sendo pagas, e não tem mercado para que ele possa ser revendido”, explica Lauro Valdivia, assessor técnico da entidade. 

11,2% da frota nacional de caminhões está parada

Em uma semana de atividade no pos-
to ( scal de Vitória da Conquista (BR 116), 
a Operação Carga Pesada, da Secretaria 
da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), veri( cou 
por leitura ótica a documentação eletrô-
nica relativa às cargas transportadas por 
11.700 caminhões. Desse total, 840 tam-
bém passaram por pesagem e conferência 
física das mercadorias. A veri( cação dos 
documentos eletrônicos é feita de acordo 
com o novo modelo para a ( scalização do 
trânsito adotado pela Sefaz-Ba para tornar 
o processo mais ágil e e( ciente. Segundo 
o gerente de Mercadorias em Trânsito da 
Sefaz-Ba, Eraldo Santana, a operação tem 
como alvos os caminhões que transportam 
produtos com maior incidência histórica de 
irregularidades, como açúcar, carne, farinha 
de trigo, bebidas alcoólicas, álcool e mate-
rial de construção. Dos caminhões que 
passaram por pesagem e conferência física 
das mercadorias, 146 foram noti( cados em 
função de irregularidades, somando R$ 500 
mil em impostos e multas

Assuntos relevantes do setor de trans-
porte rodoviário de cargas foram tratados 
no último dia 23 de agosto, no auditório 
do SETCEB. Empresários e membros da 
Comjovem Bahia debateram na ocasião, 
defasagem do frete, cotas de jovem 
aprendiz e cotas com de( ciência. De 
acordo com o presidente do SETCEB, An-
tonio Siqueira estes dois últimos temas 
estão na pauta da Reforma Trabalhista 
com proposta de modi( cação na Lei de Cotas e que, se aprovada, poderá 
minimizar o impacto dessas obrigações nas empresas do setor. Outro assun-
to discutido foi obrigatoriedade do exame toxicológico, que está tirando o 
sono de muitos empresários, pois as empresas tem que arcar com os custos 
do exame, tanto para admissão como demissão do motorista. 

De acordo com Siqueira, em relação ao Marco Regulatório do Setor, cujo 
Projeto de Lei 4.860/2016 basicamente altera a Lei 11.442/07, já recebeu até 
o momento 56 emendas, sendo 22 apenas do setor de transporte rodoviário 
de cargas.

Roubo de cargas também foi assunto da pauta da reunião, cujo estudo 
elaborado pela NTC&Logística causou espanto a muitos empresários, pois 
em cinco anos de estudo, o número de ocorrências subiu 50%, no período 
de 2010 até o ano passado, mas por sorte, os valores subtraídos não acom-
panharam este percentual, passando de R$ 880 milhões para R$ 1.120 mi-
lhões. A região Nordeste ocupa o segundo lugar, com 5,87% das ocorrências.

De acordo com o Decreto 
Municipal nº 23.975, de setembro 
de 2013, operações de carga e 
descarga são proibidas entre 6h 
e 21h (de segunda a sexta-feira) e 
das 6h às 14h (aos sábados) para 
veículos com mais de seis metros 
e meio de extensão. De acordo 
com o superintendente da Tran-

salvador, Fabrizzio Muller, os caminhões menores que seis me-
tros e meio podem fazer a carga e descarga de mercadoria nos 
estabelecimentos, mas não podem estacionar em local proi-
bido nem nas calçadas. “O mesmo decreto proíbe, também, a 
circulação dos mesmos caminhões (com mais de seis metros e 
meio) nas avenidas da cidade. Nesse caso, a proibição vale entre 
6h e 10h e das 17h às 20h”, esclarece. 

NOA Cidadão - Problemas identi( cados pelos soteropolita-
nos nas vias da capital baiana, como a própria carga e descarga 
irregular, podem ser comunicados à Transalvador pelo novo 
aplicativo do órgão municipal, o NOA Cidadão. 

• ENCONTRO MINEIRO - Presidente do SETCEB, Antonio Siqueira 
participou nos dias 17 a 19 de agosto, do 17° Encontro Mineiro 
dos Transportadores Rodoviários de Cargas e RIOMINASTRANS-
POR 2016 no ExpoMinas, em Belo Horizonte/MG

• REDUZINDO CUSTOS - Curso Gerenciando Frotas e Reduzindo 
Custos será realizado nos próximos dias 22 e 23 de setembro, no 
auditório do SETCEB, com 10% desconto para associados. 

• SCANIA - Inscrições para o Scania Competition foram até o dia 
31 de agosto. A maior competição de motoristas de caminhão do 
mundo está de volta. 

• SEMINÁRIO BRASILEIRO - Coordenador da Comjovem Bahia, 
Rogério Souza, participou do XVI Seminário Brasileiro do Trans-
porte Rodoviário de Cargas no dia 31 de agosto, no auditório Ne-
reu Ramos, em Brasília. 

1•  VW CONSTELATTION - O caminhão VW Constellation 17.280 
6x2 acaba de ganhar suspensão pneumática integral. O sistema 
de suspensão Full Air permite controlar a distribuição de carga nos 
eixos e fazer a aferição da coleta, além de melhorar a dirigibilidade 
do veículo e seu conforto. 

2•   SCANIA - A Scania foi contemplada com o prêmio Maior Valor 
de Revenda, que elegeu o P 310 8x2 como o modelo de menor ín-
dice de depreciação na categoria. 

3•  DAF -  A DAF Caminhões Brasil, anuncia reajuste da tabela de 
preços em cerca de 4%, a partir da segunda quinzena de setembro. 
A alteração é válida para todas as versões do XF105 e CF85.

NOA Cidadão recebe denúncias de 
irregularidades nas Operações de 

Carga e Descarga

“Frete ruim é como lata: um 
  dispensa, vem outro e cata”

Mão Dupla

Lombada

A nova linha Sprinter da Mercedes-Benz chega ao mercado brasileiro ainda mais so( sticada e com design inovador. As novida-
des reforçam a posição do produto Sprinter como referência em tecnologia, segurança e conforto no transporte de passageiros, 
distribuição de mercadorias e prestação de serviços. Entre as inovações de segurança da nova linha Sprinter destaca-se o avançado 
Crosswind Assist – Assistente de Vento Lateral, função que ameniza os efeitos indesejáveis de ventos laterais durante a condução, 

fazendo com que o veículo permaneça em sua trajetória, sem a intervenção do motorista. 
Outra novidade são os faróis de neblina com assistente direcional. Parte fundamental do 

conceito de design exterior, o farol, além de contribuir para a modernidade do veículo, tem 
um interessante recurso de segurança: luzes de circulação diurna, que são acionadas auto-
maticamente assim que o motor entra em funcionamento. 

Opões de capacidade - A oferta de furgões Sprinter abrange diversas opções de capaci-
dade volumétrica de carga, que vão de 7,5 m³ a 15,5 m³. A maior porta lateral corrediça da 
categoria, com até 182 cm de altura e 130 cm de largura, permite o fácil carregamento de um 
palete pela lateral do veículo, o que também pode ser feito pela porta traseira, agilizando e 
otimizando a operação logística.

A Ford realizou uma campanha nacional de test-drive com frotistas com a linha Cargo Tor-
qshift, de caminhões médios e pesados com transmissão automatizada. Como inovação, esse 
programa foi realizado comparando diretamente veículos concorrentes destes segmentos. O 
objetivo da apresentação do Cargo Torqshift foi mostrar a clientes em potencial as vantagens 
de produtividade, além do custo-benefício na compra e no pós-venda com os serviços ofere-
cidos pela Ford Caminhões. A tecnologia Torqshift eleva a economia de combustível, além de 
reduzir o desgaste do equipamento e proporcionar maior disponibilidade do caminhão. Outra grande vantagem é o conforto. A 
troca de marchas automatizada é feita na rotação ideal do motor e evita a fadiga do motorista.

Desempenho e economia - A linha tem como carro-chefe o Cargo 2429 Torqshift 6x2 e é formada também pelos modelos: Cargo 
1723 Torqshift, Cargo 1723 Kolector Torqshift, Cargo 1729R Torqshift, Cargo 1729T Torqshift e Cargo 1933T Torqshift. 

Mercedes-Benz lança nova linha Sprinter 

Ford realiza Campanha Nacional de Test-Drive

Na Estrada           
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Estudos e Palestras
Neuto Gonçalves dos Reis, Diretor Técnico da NTC&Logística, trouxe a público o índice de variação do INCT, feita através 

de estudos do Departamento de Custos Operacionais – DECOPE. Para cargas fracionadas, o índice de variação foi de 9,08% 
e para lotação, 22,9% para a lotação. O evento contou ainda com as apresentações de Alex Agostini, economista-chefe na 
Austin Rating, que trouxe para o evento um panorama geral do cenário macroeconômico do país no período 2016/2017, e 
de Francisco Pontes, diretor Executivo da Temarco Logística e Setcarce, que trouxe uma Proposta de Análise Setorial Trans-
porte de Cargas Encomendas. O CONET&Intersindical é uma realização da NTC e tem como entidade an( triã a Fetransul.  

Além do tema 
da defasagem 

que de( ne a par-
tir de agora rumo 
das negociações 
comerciais das em-
presas, a segunda 
edição de 2016 do 
Conet&Intersindical  
tratou de outro grande assunto que foi a Reforma Trabalhista. Foram apresenta-
dos 34 temas como propostas para tentar melhorar as relações trabalhistas no 
sentido de torná-las mais [ exíveis e valorizar a negociações coletivas. Os temas 
foram objeto de discussão e deliberação do plenário que contou com a parti-
cipação de mais de 50 entidades entre associações, federações e sindicatos de 
todo o Brasil. Realizado no dia 03 de agosto, em Bento Gonçalves, o evento con-
tou com a presença do presidente do SETCEB, Antonio Siqueira, que participou 
de toda a programação e contribuiu com sugestões para o setor.

Defasagem dos fretes e Reforma Tributária 
foram temas do Conet & Intersindical

Operação Carga Pesada 
tem início na Bahia

anuncie aqui! anuncie aqui!
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Empresários discutem problemas do setor


