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Bahia Transporte

O Produto Interno Bruto 
- PIB do setor de transporte 
e logística  registrou cresci-
mento de 2,8% no primeiro 
trimestre de 2017 em relação 
ao último trimestre de 2016. 
Esse é o resultado divulga-
do no dia primeiro de junho 
pelo IBGE, que, no mesmo 
período, apurou crescimento 
de 1% no PIB geral do Brasil.

Assim como o resultado geral, o PIB do transporte foi bene' ciado pelo es-
coamento da safra recorde de soja. A agropecuária registrou incremento de 
13,4% também em relação ao último trimestre do ano passado.  Na compara-
ção com o primeiro trimestre de 2016, o setor de transporte ainda registra que-
da de 2,2%. No acumulado dos quatro últimos trimestres, transporte e logística 
registram queda de 5,9%. 

O leve crescimento do PIB é mais um sinal de recuperação da economia, 
indicando que as políticas adotadas nos últimos meses estão dando resultado 
e devem ser mantidas, esclarece o presidente da Confederação Nacional dos 
Transportes – CNT, Clésio Andrade. “Além dos esforços para equilibrar a macro-
economia, é preciso dar prosseguimento às reformas trabalhista e previdenci-
ária, sinalizando um compromisso do Estado brasileiro com a criação da um 
ambiente favorável ao investimento produtivo e com a geração de empregos”. 

anuncie aqui!

Com o lançamento de uma nova con' guração ainda mais robusta para 
a linha rodoviária de caminhões Atego 4x2 e 6x2, desenvolvida em parceria 
com o cliente Via Lácteos do Estado do Paraná, a Mercedes-Benz antecipa 
mais uma grande atração que estará exposta no estande da marca na Fena-
tran 2017, o Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas. 

“A nova con' guração para a linha Atego é fruto da nossa parceria com a Via Lácteos, empresa referência nacional no transporte de 
leite, que nos trouxe a ideia que resultou na disponibilização de um Pacote Robustez para toda a linha Atego 4x2 e 6x2. Atendemos sua 
demanda com uma nova solução de resistência e durabilidade, o que se traduz em e' ciência, produtividade e rentabilidade ao merca-
do”, a' rma Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

O Pacote Robustez contempla o parachoque dianteiro tripartido, que permite ângulo de entrada maior, grade metálica de 
proteção do farol, nova posição da luz de seta, primeiro degrau da cabina em metal e nova posição do suporte para placa, visan-
do facilidade de acesso ao engate do cambão. Além dessas características, os caminhões Atego podem ser con' gurados com os 
pneus 295/80R22.5, mais altos.

A Volvo apresenta o primeiro caminhão autônomo desenvolvido no Brasil já 
testado em uma operação real e comercialmente viável. O novo veículo é destina-
do ao segmento sucroalcooleiro, um dos mais importantes do agronegócio brasi-
leiro. Com uma solução desenvolvida pelos especialistas da marca no país a partir 
de tecnologias já disponíveis globalmente no Grupo Volvo, o VM Autônomo foi 
projetado para eliminar a perda de produtividade provocada pelo pisoteamento 
de soqueiras (brotos) pelo caminhão durante a colheita da cana. O problema  é 
responsável por prejuízos que giram em torno de 12% da produção anual de cana-
-de-açúcar. O caminhão autônomo, sozinho, elimina 4% dessa perda. 

“A tecnologia da Volvo proporciona alta precisão no traçado do caminhão, en-
quanto o motorista acompanha a operação e utiliza o seu tempo para outras tarefas 
importantes, como o transbordo, o descarregamento e outros controles administra-
tivos da operação”, explica Bernardo Fedalto, diretor de caminhões Volvo no Brasil.

Mercedes-Benz lança Pacote Robustez 
para a linha rodoviária Atego

Volvo apresenta primeiro caminhão autônomo do Brasil

Na Estrada           

A análise da série 
histórica de todos os 
modais apresentados no 
Anuário CNT do Trans-
porte 2017 mostra que a 
qualidade e o crescimen-
to da malha rodoviária 
não acompanham a de-

manda de infraestrutura para o escoamento 
da produção nem para o deslocamento de 
pessoas. De acordo com a publicação, a frota 
de veículos aumentou 194,1%, de 2001 para 
2016, mas as rodovias continuam com gra-
ves problemas de qualidade, comprometen-
do a segurança.

Até hoje, infelizmente, o setor de trans-
porte rodoviário de cargas no Brasil não re-
cebeu de nossos governantes, a devida im-
portância como um setor fundamental para 
o desenvolvimento de nosso país. Temos 
muitos desa' os a serem superados.

Boa leitura !

Editorial Antônio P. de Siqueira  

Uma operação para combater o roubo e a recepta-
ção de cargas foi deJ agrada na Bahia e em outros dois 
estados - São Paulo e Minas Gerais, no início deste mês. 
Dezesseis pessoas foram presas na Bahia durante ope-
ração batizada de Desvio de Rota, do Ministério Públi-
co do Estado da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de 
Atuação Especial de Combate às Organizações Crimi-
nosas (Gaeco), com apoio da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e da Polícia Civil baiana, através do Comando de 
Operações Especiais (COE).

Uma grande quan-
tidade de dinheiro foi 
apreendida, além de 
cargas de mercadorias 
roubadas e duas ar-
mas de fogo. Segundo 
o MP-BA, os principais 
líderes da organização 
foram presos. No ano 
passado, o grupo rou-
bou cargas no valor 
de R$ 2 milhões, entre 
produtos de limpeza, 
carnes e pneus.

Operação Desvio de Rota 
prende 16 pessoas na Bahia

A análise da série 
histórica de todos os 
modais apresentados no 
Anuário CNT do Trans-
porte 2017 mostra que a 
qualidade e o crescimen-
to da malha rodoviária 
não acompanham a de-

manda de infraestrutura para o escoamento 
da produção nem para o deslocamento de 
pessoas. De acordo com a publicação, a frota 
de veículos aumentou 194,1%, de 2001 para 
2016, mas as rodovias continuam com gra-
ves problemas de qualidade, comprometen-
do a segurança.

Até hoje, infelizmente, o setor de trans-
porte rodoviário de cargas no Brasil não re-
cebeu de nossos governantes, a devida im-
portância como um setor fundamental para 
o desenvolvimento de nosso país. Temos 
muitos desa' os a serem superados.

Boa leitura !

Antônio P. de Siqueira

C om a implantação de 88 semáforos inteligentes, Salvador ganha mais uma ajuda da tecnologia na gestão do 
trânsito. Alguns semáforos da cidade têm o tempo de abertura e fechamento ajustado de acordo com o J uxo 

de veículos. O sistema, já adotado em cidades como Madri (Espanha) e Moscou (Rússia), pode aumentar a J uidez do 
trânsito em até 30% na capital baiana. 

“Meu compromisso é o de continuar conhecendo o que  há de mais moderno em termos de mobilidade e tra-
zendo para Salvador”, disse o prefeito ACM Neto. Os semáforos inteligentes juntam-se, agora, a ferramentas como o 
aplicativo Citta Mobi, a central de monitoramento de ônibus, os radares e o Núcleo de Operações Assistidas (NOA), da 
Transalvador. 

Para a operação, os novos semáforos contam com 27 controladores, distribuídos em 46 intersecções, além de uma 
‘infovia’ de 67 quilômetros de ' bra óptica, que pode ainda ser usada para a transmissão de outros dados da prefeitura. 
Também foram adquiridas dez câmeras de alta resolução e dois painéis de mensagens variáveis. 

Semáforos inteligentes 
prometem aumentar a & uidez 

do trânsito em Salvador

O Portal de Transporte e Logística
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Anuário CNT mostra evolução dos modais

CNH terá mais segurança contra fraudes

O Anuário CNT do Transporte 2017 lançado no inicio 
deste mês, pela Confederação Nacional do Transpor-
te – CNT apresenta a série histórica de todos os mo-
dais, com os principais dados disponíveis no Brasil. 
São mais de 800 tabelas que mostram a evolução dos 
modais rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo, ao 
longo dos últimos anos, com diferentes abordagens. 
O documento pode ser conferido no endereço www.
anuariodotransporte.cnt.org.br

O Departamento Nacional de Trânsito – Denatran lan-
çou a nova Carteira Nacional de Habilitação - CNH, que 
visa aumentar a segurança contra fraudes e cópias ilíci-
tas do documento. A tecnologia permite que os dados 
dos motoristas brasileiros sejam acessados pela leitura 
do QR Code, que dará acesso ao banco de dados do 
Denatran, onde estará uma versão digital da CNH, com 
dados biográ' cos e foto do titular do documento. 

PIB do setor de transporte e 
logística cresceu 2,8%  

“Turbinado no pé, reduzido no mé e carona, só prá muié”.
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•  CONET&INTERSINDICAL - O Rio de Janeiro será palco da próxima 
edição do CONET&Intersindical, entre os dias 03 e 06 de agosto, onde 
serão discutidas questões fundamentais do TRC, como tarifárias, polí-
ticas e administrativas. 

•  CAMPANHA COMJOVEM: VOCÊ JÁ SALVOU UMA VIDA? - A ideia 
do movimento é engajar os jovens empresários do TRC em uma causa 
social, através de doação de sangue e revertendo os benefícios para 
toda a sociedade. Feita a doação de sangue, a pessoa receberá um 
comprovante a ' m de registrar sua participação. A ação começou no 
último dia 20 de junho e prossegue por mais 45 dias. 

•  BAHIA FARM SHOW 2017 - A Bahia sediou no início deste mês, a 
principal feira de tecnologia agrícola do Nordeste: a Bahia Farm Show, 
em Luís Eduardo Magalhães. Ao todo foram mais de 200 expositores. 
Diferente dos últimos anos, essa edição aconteceu em um cenário po-
sitivo no oeste baiano. Apesar da crise econômica e política no país, 
a região colheu muito bem na safra de 2017. O resultado animou a 
organização do evento, que espera manter o volume de negócios em 
mais de R$ 1 bilhão.

1•  REVISÃO IVECO – O setor de peças da montadora ' xou valores 
das revisões até o ' nal do ano para  Daily, Tector e Strallis. Com preço 
' xo congelado em 15% abaixo da média do mercado, as revisões de-
vem ser executadas entre 10 e 240 mil Km. O preço das revisões con-
templam as peças, a mão de obra e lubri' cantes a serem utilizados.

2•  ZF LANÇA TRANSMISSÃO - A ZF lançou a transmissão 6S-480 para 
o segmento de veículos comerciais leves. Trata-se de uma transmis-
são mais leve com um pacote de sincronização que permite maior 
precisão nas trocas de marchas e um novo escalonamento. Com isso, 
é possível reduzir o consumo de combustível.

3•  FORD REALINHA PREÇOS - A Ford Caminhões vem realinhando 
os preços da sua linha de peças originais e já trouxe uma redução 
média de 50% em mais de 200 itens. Essa diminuição representa 
uma economia signi' cativa para os clientes e é mais um resultado 
do novo posicionamento do pós-venda, traduzido na assinatura “Seu 
mundo não pode parar”.

Mão Dupla

Lombada

Ainda em fase de testes, a nova TAG será exigida pela ANTT ainda 
este ano. O novo dispositivo contém um chip que deve ser instala-
do em todos os veículos utilizados para o transporte remunerado 
de cargas, registrados no RNTRC (Registro Nacional de Transporta-
dores Rodoviários de Cargas). A partir de julho, a ANTT ' xará um 
cronograma para começar a exigir essa adequação por parte dos 
transportadores

A ANTT ainda não de' niu como será a logística de distribuição 
da TAG, mas garante que o acesso para adquirir o dispositivo será 

fácil, como em shoppings, postos de combustíveis e também pela internet. O custo estimado pela Agência para 
aquisição do chip é de R$ 25.

 TAG reconhece informações do veículo - Com a instalação da TAG, será possível fazer a ' scalização eletrônica 
de tudo o que envolve a operação de transporte: trânsito, por meio do Denatran e itens obrigatórios como número 
do RNTRC, além da ' scalização tributária. Mais informações pelo telefone 166 e pelo e-mail ouvidoria@antt.gov.br

Novo dispositivo deverá ser instalado nos caminhões

Preparado para o BRT - Em breve, o número de semáforos inteligentes vai chegar a 105, com a instalação de 
mais 17 equipamentos no trecho da Avenida ACM no Itaigara. O sistema já está preparado para o BRT. “Conforme o 
ônibus vai se aproximando, o semáforo abre”, explica o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller. 

Atendemos: 

SP / RJ / BA / SE / AL / 

PE / PB / RN / CE

SAC 0300.344.3488

www.transportadoraprimeiradonordeste.com.br

Raízen compra 524 caminhões para operações fora de estrada
A Mercedes-Benz realizou a venda de 524 caminhões para operações fora de estrada na Raízen, principal fabricante de etanol de cana-de-açúcar do Brasil e 

maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional. Desse volume, 286 unidades são do modelo Atego 2730 6x4 e foram vendidas à Bor-
gato, uma das maiores locadoras de equipamentos pesados do País, para uso em serviços de apoio à produção de cana-de-açúcar. Além disso, 238 caminhões 

extrapesados Axor 3344S 6x4 já estão em operação e foram adquiridos por um pool de empresas que realizam o transporte de cana-de-açúcar para a Raízen.
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