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Opresidente da NTC&Logística, José Hélio Fernandes, ao abrir o CONET&Intersindical 
edição São Luís/MA, lembrou a importância do momento para o Brasil e para o setor do 
transporte rodoviário de cargas e destacou a necessidade de receber as reivindicações 

dos empresários, para um melhor posicionamento em defesa das empresas e da entidade. �O 
CONET é importante porque temos participantes de diversas regiões do país e por aqui passa tudo 
o que impacta o setor na busca de soluções para os problemas atuais�, ressaltou José Hélio. 

Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), parabenizou a atual gestão da NTC pela iniciativa de reviver o CONET e manter a casa 
cheia, com a representação de lideranças nacionais. �Os empresários do transporte de cargas estão aqui para trocar experiências, trazer as angústias e as 
reivindicações. Nós, como líderes em Brasília, estamos aqui para ouvir e dar informação do que está sendo feito�. 

O Índice Nacional de Custos do Transporte (Índice de Variação do INCT) foi apresentado pelo engenheiro Lauro Valdívia, assessor técnico da NTC&Logística 
em plenária e a Pesquisa sobre Defasagem dos Fretes e Tendências, apresentada pela NTC em conjunto com a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). 

O Piso Mínimo de Frete foi o assunto do professor José Vicente Caixeta Filho, coordenador Geral do ESALQ-LOG, responsável pela elaboração das regras 
gerais, metodologia e coe�cientes dos pisos mínimos. 

O advogado Roberto Nogueira trouxe para as discussões o tema �A in�uência da Carga Tributária no Mercado de Transportes� e  em seguida, a diretora da 
Lifetime/XP Investimentos, Liliana Jacomino  falou sobre �O Cenário Macroeconômico do Brasil � Análise e Perspectivas�. 

Defasagem do Frete - Seguindo a sistemática de apuração semestral de índices que indiquem a variação de fretes do segmento transportador rodoviário 
de cargas, a pesquisa realizada pelo DECOPE/NTC no mês de julho último aponta para uma defasagem média no frete recebido pelo transportador em relação 
ao custo apurado de 16,0%, sendo de 8,0% nas operações com transporte de cargas fracionadas e de 20,0% nas com cargas lotações. Outro dado que 
continua preocupando e chamando a atenção é a falta do recebimento do frete-valor e GRIS. É importante realçar que muitas vezes os custos adicionais com 
esses serviços são superiores ao próprio frete, daí porque trata-se de situação crítica, que precisa ser equalizada pelas partes.

Rogério de Souza

31 anos

Quem anda descalço não pode semear espinhos“ ”

Através do ATO de nº 122/2019, 
em 22 de Agosto, de ordem do 
presidente da NTC&Logística, José 
H é l i o  Fe r n a n d e s,  n o m e i a  o 
presidente do SETCEB, Rogério de 
Souza, para exercer o cargo de 
Vice-Presidente Regional para o 
Estado da Bahia ,  por  prazo 
indeterminado. 
E a FENATRAN, principal feira da 

América Latina do setor de transporte rodoviário de cargas 
abre as inscrições para visitantes. Entre os dias 14 e 18 de 
outubro, no São Paulo Expo, os transportadores poderão 
conhecer de perto as novidades que estarão expostas na 
feira. A organização tem a expectativa de atrair um público 
de 60 mil compradores de diferentes setores da economia 
que utilizam o transporte de carga para a distribuição de 
mercadorias, tanto do Brasil, como de outros países. Para 
participar da FENATRAN 2019, o registro é on-line e já está 
disponível através da página www.fenatran.com.br. 

Você não pode perder !
Faça logo seu credenciamento e boa leitura !

MERCEDES-BENZ RENOVA FROTA DE SALVADOR COM 170 NOVOS ÔNIBUS URBANOS - A 
Mercedes-Benz irá fornecer 170 ônibus urbanos para renovação de frota de Salvador, 
capital da Bahia, em programa que visa trazer 1.000 novos veículos à cidade nos próximos 
4 anos. Todos os 170 ônibus da marca, que têm previsão para entrar em operação entre os 
meses de agosto e setembro, são do modelo OF 1724 e vão atuar exclusivamente no 
município de Salvador. Todos os veículos têm preparação para ar condicionado, 
atendendo à legislação deste processo de renovação de frota. �É uma grande conquista 
para a Mercedes-Benz ter sido a marca escolhida para renovação de frota, em uma cidade 
que não comprava ônibus há quatro anos e numa região marcada pela forte presença da 
concorrência�, a�rma Walter Barbosa, diretor de Vendas e Marketing Ônibus da 
Mercedes-Benz do Brasil. 

PROJETO DE LEI QUE MUDA CBT SERÁ DESTAQUE EM CONGRESSO DA ABRAMET - Um dos 
assuntos-chave XIII Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego será o Projeto de Lei (PL) 
3267/19, que visa a mudança em partes do texto do Código de Trânsito Brasileiro, 
podendo torna-lo menos rigoroso. Na oportunidade, ocorrerão três painéis sobre o tema: 
�PL3267/19 um projeto de lei que vai na direção ou na contramão da vida?� O evento 
acontece simultaneamente ao II Congresso de Psicologia de Tráfego e ao I Fórum 
Brasileiro de Educação e Saúde no Trânsito, entre os dias 12 e 15 de setembro, no Centro 
Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília (DF).

PIRELLI LANÇA SEU PROGRAMA DE ESTÁGIO 2020 - Ao todo, serão mais de 70 vagas para 
novos talentos trabalharem na fabricante de pneus em oportunidades que passam por 
cargos administrativos, de engenharia, comunicação, técnicos e muito mais. As 
inscrições, dos alunos dos ensinos universitários e técnicos de penúltimo e último ano de 
graduação, irão até o dia 13 de setembro e podem ser feitas pelo site 
https://eureca.me/#!/op/estagio -pirelli-2020-1. Os selecionados começarão a partir 
janeiro de 2020.

ANFAVEA DIVULGA BALANÇO POSITIVO - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores - apresentou o balanço da indústria automobilística em julho e no acumulado 
dos sete primeiros meses do ano. Produção - Para o setor de veículos, o resultado apontou 
para uma alta de 14,2%, na comparação com junho, e de 8,4% em relação a julho de 2018. Foi 
o melhor mês de julho desde 2013 para a produção de automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus. No acumulado do ano, a alta é de 3,6% sobre o mesmo período do ano 
passado, apesar da queda de 38,4% nas exportações provocada pela crise da Argentina, 
nosso principal parceiro comercial. Licenciamento - O mercado interno também mantém alta 
superior à previsão de 11,4% feita no início do ano pela Anfavea. No acumulado dos primeiros 
sete meses, o crescimento é de 12,1% em relação a 2018. Foi o melhor julho em vendas desde 
2014, com alta de 12% sobre o mesmo mês do ano passado, e de 9,1% sobre junho deste ano, 
muito em função dos quatro dias úteis a mais. �Estamos discretamente otimistas com este 
início do segundo semestre, período que tradicionalmente tem resultados melhores que a 
primeira metade do ano�, a�rmou o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes.

HELIAR LANÇA A PRIMEIRA BATERIA EFB PARA VEÍCULOS PESADOS NO BRASIL - Com a forte 
demanda por equipamentos mais robustos e tecnológicos em caminhões e ônibus, a Clarios, 
fabricante da marca Heliar, lança no mercado de reposição a primeira bateria com tecnologia 
EFB para veículos pesados produzida no Brasil. Os acumuladores elétricos EFB têm uma vida 
útil 40% maior do que os convencionais e dispensam qualquer tipo de manutenção. Como 
líder do mercado, a empresa foi a primeira a investir nessa tecnologia no mundo.

EMPRESAS RANDON REGISTRAM CRESCIMENTO DE 25% NA RECEITA LÍQUIDA DO SEMESTRE - 
Apesar da rápida reversão da expectativa de um novo ciclo de crescimento brasileiro, que não 
se con�rmou, as Empresas Randon registraram boa performance no primeiro semestre. No 
segundo trimestre de 2019, a receita bruta total somou R$ 1,9 bilhão, 29,2% superior à obtida 
no mesmo período de 2018 (R$ 1,5 bilhão). A receita líquida consolidada somou, de janeiro a 
junho de 2019, R$ 2,4 bilhões, aumento de 25,5% em relação ao mesmo período do ano 
anterior, enquanto no segundo trimestre deste ano somou R$ 1,3 bilhão contra R$ 1 bilhão no 
comparativo anterior.

FENATRAN - 14 a 18 OUT
SÃO PAULO EXPO

CONET&Intersindical edição São Luís foi 
realizado entre os dias 01 e 02 de agosto 

Em São Paulo, capital que tem 8  milhões de veículos, a prefeitura criou 
um sistema de rodízio para tentar reduzir os congestionamentos que a cada 
ano �cam maiores. Em Salvador, o superintendente da Transalvador, 
Fabrizzio Muller, defende que essa é uma mediada paliativa. 

�Não acredito que o rodízio  seja a solução. Ele resolve em um primeiro 
momento, mas incentiva a compra de um segundo carro, como já acontece 
com outras cidades. É preciso restringir o uso do veículo individual, mas 

antes do pedágio urbano, por exemplo, é  necessária uma mudança comportamental. As melhorias no transporte público que estão 
sendo feitas pela prefeitura e os novos modais são alternativas�, a�rmou.

Fabrizzio contou que as equipes de campo e a engenharia de trânsito da Transalvador está estudando intervenções viárias na cidade 
e citou como exemplos de obra bem sucedidas a do Largo do Luso, em Plataforma, e a Avenida Mãe Stella de Oxóssi, na Avenida Paralela, 
que acabaram com os engarrafamentos nessas regiões.  

Rodizio não faz parte dos planos da 
cidade de Salvador

�Graças ao ótimo desempenho comercial da família Actros e também da linha Axor, nós 
lideramos as vendas de extrapesados no Brasil no primeiro semestre de 2019�, informa Roberto 
Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do 
Brasil. �No volume acumulado de janeiro a junho, foram emplacadas 7.097 unidades, o que 
signi�ca um crescimento de 73% sobre as 4.098 unidades do mesmo período de 2018. Com 
isso, a marca reforça a liderança do segmento, com quase 28% de participação de mercado�.

Nos primeiros seis meses do ano, foram emplacados 5.541 caminhões extrapesados 
rodoviários da marca, com 97% de crescimento nas vendas em relação às 2.806 unidades do 
mesmo período de 2018. No segmento fora de estrada, foram 1.556 unidades, 20% a mais em 
comparação com as 1.292 unidades vendidas até junho de 2018.

Setores do agronegócio, como o transporte de grãos, cana-de-açúcar e madeira, seguem 
puxando as vendas de caminhões extrapesados em 2019, além do transporte de combustíveis, 
logística, produtos químicos e outros.

Mercedes-Benz lidera as vendas de 
extrapesados no Brasil

O Grupo Martins, cliente dos caminhões Volkswagen há mais de 30 anos, acaba de 
adquirir seu primeiro grande lote dos novos caminhões Delivery. As 74 unidades do 
modelo 11.180 serão entregues em Uberlândia (MG), onde �ca a sede da empresa, e 
distribuídas entre os principais mercados da empresa, de Norte a Sul do Brasil.

Segundo Avenor Teixeira de Carvalho Neto, diretor de Operações do Martins, é 
simples justi�car a escolha da empresa pela renovação da frota com os novos Delivery: 
�A melhor relação custo-benefício do modelo, que é dada por um conjunto de critérios 
que consideramos no momento da análise para de�nição da aquisição�.

E o caminhão Volkswagen Delivery 11.180 foi o campeão nesses criteriosos tópicos, que envolveram  valor de aquisição, relação de 
consumo (km/litro), custo do contrato de manutenção por faixa de quilometragem, avaliação dos serviços das concessionárias, custo de 
posse, valor residual de revenda e aprovação qualitativa dos motoristas.

O modelo tornou-se o mais novo ícone do segmento e caiu como uma luva para todas as empresas que precisavam de um veículo 
compacto de alta capacidade de carga.

Volkswagen reforça tradição no atacado 
brasileiro com venda de 74 caminhões Delivery 

A DAF Caminhões Brasil acaba de emplacar o caminhão de número seis mil, produzido na fábrica 
de Ponta Grossa, no Paraná. A unidade foi comercializada pela concessionária DAF Vitória para a 
Dellmar Transporte Sustentável, empresa criada em 2011 e reconhecida no mercado pelo pro�ssio-
nalismo, qualidade dos serviços e atendimento personalizado. A unidade de número seis mil é um 
DAF XF105 versão 6x2, com 460 cv e cabine Space Cab, na cor branca.

�A DAF Caminhões Brasil cresce em vendas ano a ano e, cada vez mais, consolida seus caminhões 
como referência em qualidade, robustez e baixo custo operacional. Isso nos permite nos aproximar-
mos de grandes players do mercado. É uma honra celebrar a entrega do caminhão de número 6.000 
mil, o que reforça nossa posição de seguir crescendo no mercado nacional�, destaca Luís Gambim, 
Diretor Comercial da DAF Caminhões Brasil.

O relacionamento duradouro da Dellmar com a DAF Vitoria teve início em 2016, quando a 
empresa adquiriu o primeiro lote de caminhões da marca. Com uma grande quantidade de modelos 
DAF já em circulação, a empresa está ampliando sua frota com a aquisição de mais 65 caminhões a 
serem entregues até agosto.

DAF Caminhões Brasil acaba de emplacar o caminhão de número seis mil

Evasões em pedágios nas rodovias da Região 
Metropolitana de Salvador diminuem

vadir para não efetuar o pagamento do pedágio é uma Einfração de natureza grave com multa prevista de R$ 195,23 
e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

No primeiro semestre de 2019, foi registrada uma redução de 
10,5% em relação às evasões do mesmo período de 2018. 
Atualmente são registrados, em média, 70 evasões por dia na 
praça de pedágio da BA-099. Já nas seis praças de pedágio, que 
fazem parte do Sistema de Rodovias BA-093, os  evasores 
correspondem a 0,58% do total de pagantes. As informações são 
das concessionárias  Litoral Norte (CLN) e Bahia Norte (CBN).

No entanto a �scalização de trânsito e o monitoramento da 
praça garante que os infratores sejam identi�cados e multados 
pela Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia 
(SIT), órgão da Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA). 
Além disso, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) faz ações na região 
com o objetivo de �scalizar, disciplinar o trânsito e autuar os 
evasores.�

Um dos Programas desenvolvidos para conscientização dos 
motoristas   é o �Atitude Segura e Gentileza�.  A concessionária 

ANTT reduz tarifa de pedágio na VIABAHIA
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

publicou, no Diário O�cial da União (DOU) do dia 21 de agosto, 
a Deliberação nº 834/2019, que autoriza a alteração de tarifa 
do trecho da BR-116/324/BA e BA 526/528, administrada pela 
concessionária Via Bahia. Os novos valores entraram em vigor 
no dia 23 de agosto.

O efeito da 8ª Revisão Ordinária, da 11ª Revisão Extraor-
dinária, da aplicação do desconto de reequilíbrio e do reajuste 
altera os valores das tarifas de pedágio da seguinte forma:

Praças P1 e P2: De R$ 2,90 para R$ 2,60, após a aplicação 
do critério de arredondamento, representando uma variação 
negativa de -10,34%.

Praças P3, P4, P5, P6 e P7: De R$ 5,10 para R$ 4,60, após a 
aplicação do critério de arredondamento, representando uma 
variação negativa de -9,80%.

Alterações Tarifárias: A ANTT, por força de lei, realiza, 
anualmente, o reajuste e a revisão das tarifas de pedágio das 
rodovias federais concedidas. Essas alterações tarifárias são 
aplicadas no aniversário do início da cobrança de pedágio. 

ainda realiza projetos e campanhas de conscientização dos 
motoristas para a segurança viária. 

A CLN  administra a rodovia BA-099, que compreende a 
Estrada do Coco (a partir do km 7,7) e a Linha Verde, conectando 
Lauro de Freitas até a divisa dos estados da Bahia e de Sergipe, 
com extensão total de 217 km, entre 183 km de rodovias e 35 
quilômetros de vias de acesso. 

TRANSPORTETRANSPORTE
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O Portal de Transporte e Logíst ica

COMJOVEM BAHIA visita 
instalações da Patrus Transportes

No último dia 26 de agosto, os membros da COMJOVEM BAHIA 
estiveram reunidos nas instalações da empresa Patrus Transportes 
Urgentes, a primeira empresa de transporte de cargas a receber a 
certi�cação do Sistema B.

O Sistema B é um movimento global de empresas preocupadas com 
a sustentabilidade (desa�os sociais, ambientais e econômicos) e com a 
geração de valor compartilhado, cujo objetivo é fazer melhores 
empresas para o mundo e não apenas do mundo. Medir a geração de 
valor para seus clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores e 
meio ambiente é essencial para identi�car as oportunidades de 
melhoria e gerar uma economia mais inclusiva e sustentável.

Com 45 anos de história, a empresa opera nas regiões Sul e Sudeste 
do país, além dos estados da Bahia, Sergipe e Ceará. Para �nalizar o 
encontro, o gerente Mazani Miranda, liderou uma visita técnica com os 
membros da Comjovem Bahia nas instalações da empresa.


