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ANTC&Logística divulga anualmente a estatística nacional de roubos de carga e ao 
longo de 2018, foi registrado um total de 22.183 ocorrências de roubos de carga pelo 
país. Já no ano anterior, essa soma chegava a 25.970 casos.
O ano passado mostra uma queda de mais de 3 mil incidentes, cerca de 15%, com 

relação a 2017. E também é um número menor registrado em comparação com 2016, que 
apontou 24.550. Mesmo assim, ainda é uma quantidade muito alta de episódios. Os prejuízos 
foram computados em R$ 1,47 bilhão. Segundo o Presidente da NTC&Logística, José Hélio 

Fernandes, �mesmo a pesquisa apontando uma considerável redução se comparado ao ano de 2017, estamos falando de milhares de roubos em todo o 
Brasil e isso não é aceitável�. Fernandes ainda comenta que a redução tem muito a ver com o trabalho desenvolvido no Rio de Janeiro, onde o exército por 
ordem do governo federal interveio com o objetivo de amenizar a situação da segurança interna, impactando positivamente nos resultados da 
pesquisa.

 �Isso ocorre porque os roubos de carga acabaram se tornando um negócio que formou quadrilhas especializadas no assunto, englobando tra�cantes 
de drogas e facções criminosas�, comentou o Vice-presidente para assuntos de Segurança da NTC&Logística, Roberto Mira. Nesse cenário, a região 
Sudeste é a mais afetada, arcando com 84,79% das ocorrências. Em seguida, aparece a região Nordeste, com 6,43%; Sul, com 5,69%; Centro-oeste, 2,34%; 
e por último a região Norte, com 0,75%.

Já analisando os estados dentro da região Sudeste, o campeão de incidentes é o Rio de Janeiro, onde os registros chegaram a 41,39%, seguido por 
São Paulo, 39,39%. Juntamente com Espírito Santo e Minas Gerais, amargam um total de R$ 937,76 milhões de prejuízo. Logo depois aparece a região 
Norte, com R$ 238,96 milhões; Sul, com R$ 152,13 milhões; Centro-oeste, com R$ 108,03 milhões; e Norte, atingindo R$ 36,25 milhões. Enquanto o Norte 
chegou em 2016 ao seu pico de registros com 237 casos, o Sudeste nunca apresentou menos de 16 mil ocorrências.  Os produtos mais procurados nos 
roubos são relacionados ao trá�co, como cigarros, eletrodomésticos, produtos alimentícios, combustíveis, bebidas, artigos farmacêuticos, produtos 
químicos, autopeças e têxteis e confecções.

Rogério de Souza

31 anos

Pesquisa de Roubo de Cargas em 2018 
aponta redução de mais de 3 mil casos

A Fenatran 2019, maior feira do 
segmento de transporte de 
carga da América Latina, foi lan-
çada o�cialmente. A feira é um 
dos eventos idealizados pela 
NTC, que vem mostrando ao 
setor sua força e capacidade de 
reunir o empresariado para dis-
c u s s ã o  d e  t e m a s  d e  a l t a 

relevância com agentes ativos do país, como parla-
mentares, autoridades governamentais, entidades 
sindicais e a sociedade em geral. De acordo com a Reed 
Exhibitions Alcântara Machado, organizadora do 
evento, a Fenatran 2019 deve gerar R$ 4 bilhões em 
valor de intenção de compra, o mesmo volume 
registrado na última edição, realizada em 2017. Apesar 
disso, estima que esta deverá ser a maior edição já 
realizada da feira que reúne toda a cadeia de 
caminhões, entre os dias 14 e 18 de outubro no São 
Paulo Expo.
                                                          Agende-se !  Boa leitura !

A Bahia investiu R$ 555,8 milhões de janeiro a abril deste ano e manteve o 
segundo lugar no país neste quesito, �cando mais uma vez atrás apenas de 
São Paulo, cujos investimentos somaram R$ 904,6 milhões. O terceiro lugar 
coube ao Paraná, com R$ 280,3 milhões.  Os dados estão disponíveis no 
Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
(Sicon�), no site da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Em meio à persistência da crise econômica, que ameaça agravar-se 
depois do recuo de 0,2% do PIB nacional no primeiro trimestre, o governo 
baiano preserva o desempenho dos últimos anos, quando se �rmou entre os 
líderes do país em investimento. A Bahia foi destaque em relatório do 
Tesouro Nacional como o Estado com maior porcentagem do orçamento 
destinada a investimentos nos dois primeiros meses de 2019.

Os investimentos do Estado nos primeiros meses de 2019 destinaram-se 
principalmente às áreas de mobilidade urbana, recuperação de rodovias, 
saneamento básico, abastecimento de água, saúde, contenção de encostas, 
agricultura e meio ambiente, segurança, barragens e educação.

Bahia mantém segundo lugar em investimentos, somando R$ 555,8 milhões

A Petrobras anunciou no dia 12 de junho uma redução de 
4,6% no preço médio do diesel em suas re�narias, para R$ 
2,0664 por litro, a partir do dia 13 de junho, e simultanea-
mente informou uma revisão em suas regras sobre periodi-
cidade das mudanças de preços.

"A partir de agora, os reajustes de preços de diesel e 
gasolina serão realizados sem periodicidade de�nida, de 
acordo com as condições de mercado e da análise do 
ambiente externo, possibilitando a companhia competir de 
maneira mais e�ciente e �exível", a�rmou a empresa em nota.

Após idas e vindas sobre a sua política de preços, cuja 
periodicidade no passado chegou a ser quase diária, a 
Petrobras de�niu em março que os valores do diesel não 
poderiam ser alterados em intervalos inferiores à 15 dias, em 
meio a pressões de caminhoneiros. Já a gasolina, pela última 
política, não poderia ter o preço mantido por mais de 15 dias, 
prazo que levava em conta um mecanismo de hedge adotado 
pela estatal.

A redução no preço do diesel ocorre em meio a uma queda 
nos preços do petróleo e a um real mais forte frente ao dólar, 
fatores que interferem na decisão da Petrobras.

Petrobras reduz preço do diesel em 4,6% 
e acaba com periodicidade para reajustes

A ANTT concluiu a implantação de mais 38 novos serviços digitais e 
passou a disponibilizar 55 serviços oferecidos eletronicamente ao 
cidadão, no portal de serviços do governo federal (www.servicos.gov.br). 
Com essa ação, a Agência fortalece o compromisso de desburocratizar a 
vida dos brasileiros e permitir mais agilidade na obtenção de licenças, 
consulta a multas e processos, autorizações, entre outros documentos 
fornecidos por essa autarquia, que chegavam a levar de 10 a 15 dias para 
serem solucionados e agora passam a ter prazos de dois a três dias.

A transformação digital também vai bene�ciar empresas dos setores 
reguladores e �scalizados pela ANTT, uma vez que foram disponibilizados 
serviços para as concessionárias da infraestrutura ferroviária e rodoviária, 
bem como para os transportadores de cargas e passageiros.

Para o cidadão, o portal facilita a consulta da situação dos transporta-
dores de cargas e dos serviços de transporte de passageiros como 
exemplo, a consulta a veículos que prestam o serviço de transporte 
rodoviário interestadual. O usuário poderá saber se o serviço oferecido 
está dentro das normas ou se o transporte é clandestino, preservando 
assim, a sua segurança.

ANTT disponibiliza de forma 
totalmente digital 55 novos serviços

Anuncie aqui!

Em mais uma oportunidade de agregar Conhecimento e 
Capacitação aos jovens empresários e executivos, a COMJOVEM 
Bahia promoveu no último dia 30 de maio, um estudo sobre BI-
Business Inteligence no Transporte, com os pro�ssionais Diego 
Elias e Grimaldo Oliveira, fundadores da empresa Data Intelligence.

O evento foi realizado nas instalações da ERGOTRANS � 
Transchemical Transportes e Logística, empresa de sucesso 
atuante no setor de cargas químicas e de alto risco. E logo após a 
palestra, foi realizada uma visita técnica na transportadora, quando 
os jovens empresários puderam conhecer de perto o dia a dia da 
empresa, que conta com alta tecnologia a favor de um serviço 
seguro e ágil, com equipe treinada e capacitada para atender às 
necessidades de seus clientes. Além disso, os jovens ainda 
debateram assuntos atuais que giram em torno do TRC.

COMJOVEM BAHIA CONVIDA � VISITA ERGOTRANS

“Quem anda descalço não deve semear espinhos”

Accelo com câmbio totalmente automatizado 
foi destaque da  na TranspoSulMercedes-Benz

O caminhão leve Accelo 1016 com câmbio totalmente automatizado foi um dos destaques da 
Mercedes-Benz aos clientes da região Sul durante a TranspoSul, uma das maiores feiras de transporte 
e logística do País, realizada entre os dias 5 e 7 de junho em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

Essa versão do Accelo, que acaba de chegar ao mercado, traz diversas vantagens, como redução 
no consumo de combustível e de custos operacionais e maior conforto e produtividade para os 
motoristas na distribuição urbana de cargas.

�No caso do Accelo, a redução de consumo de combustível pode atingir até 3% em ope rações 
urbanas pela automatização e inteligência aplicada no câmbio�, a�rma Ari de Carvalho, diretor de 
Vendas e Marketing Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil. �Ou seja, o câmbio automatizado 
mostra-se a melhor solução para os caminhões que circulam nas cidades, onde as trocas de marchas 
são constantes, aliviando o estresse do motorista e tornando a condução muito mais segura. Na 
TranspoSul, apresentamos essa e outras vantagens para os clientes�.

O Grupo Du Gregorio anuncia sua segunda concessionária DAF Caminhões, localizada 
em Luís Eduardo Magalhães, cidade do interior do estado da Bahia. Ao todo, o valor investido 
será de R$ 2,5 milhões para a criação de infraestrutura da nova unidade, que já está em 
operação e ocupa um terreno de 4.630 m², sendo 3.200 m² de área construída.

�A nova concessionária faz parte dos planos de expansão da Rede DAF, visando ampliar 
nossa participação no Nordeste do País, um mercado de extrema relevância para a empresa e 

que apresenta grande demanda por caminhões pesados. Junto com o Grupo Du Gregorio, vamos oferecer aos clientes da região produtos, 
atendimento e serviços de qualidade, aliando nossas expertises nesse segmento�, a�rma Adcley Souza, Diretor de Desenvolvimento de 
Concessionárias da DAF Caminhões.

A nova unidade abriga um amplo showroom e boxes de serviço, espaço este que já está em ampliação para abrir mais sete boxes para 
atendimento DAF e multimarcas, com linhas de peças originais e TRP, para o mercado de reposição. Os clientes terão à disposição uma equipe 
treinada e altamente capacitada pela DAF Academy.

�Atualmente, a DAF Caminhões conta com 33 pontos de atendimento, entre concessionárias e postos de serviço autorizado, em todo o 
território nacional. Até 2023, a marca pretende dobrar o número de concessionárias no País.

DAF Caminhões anuncia nova concessionária
em Luís Eduardo Magalhães - BA

No Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 05 de junho, a Volkswagen Caminhões e Ônibus comemorou seus avanços para reduzir, de forma 
consistente, a pegada de carbono de suas operações. Em comparação com 2010, a montadora já conseguiu diminuir em mais de 70% as emissões 
de CO2 por ano relativas às suas atividades de produção em Resende. Em outras frentes, aumenta a quantidade de resíduos destinados à recicla-
gem em sua fábrica e minimiza o consumo de água, além de tratar 100% de seus e�uentes.

Parte dos avanços com relação às emissões deriva dos mais recentes ciclos de 
investimento da VWCO, em que modernizou sua unidade fabril. Mas uma parcela 
expressiva também se deve à compra de energia originada em fontes limpas.

�Logicamente, isso tem um custo superior, mas a responsabilidade ambiental é a base 
de toda a nossa operação. Em outras frentes, desenvolvemos um trabalho forte de 
conscientização que, por si só, resultou em um consumo de energia 15% menor�, garante 
Adilson Dezoto, vice-presidente de Produção, Logística e Qualidade Assegurada de 
Produto da VWCO.

Os recursos foram aplicados ainda para aumentar o volume de resíduos reciclados. Em 
2015, esse patamar estava em 51%. Com a adoção de novos processos industriais que 
facilitam a separação e a triagem, em 2018, a empresa fechou o ano com 71% desse 
material destinado à reciclagem. E a meta é progredir ainda mais.

Fábrica da  Caminhões e Ônibus reduz 70% das emissões de CO2 Volkswagen

BRIDGESTONE INAUGURA CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM CAMAÇARI - Maior fabricante de 
pneus do mundo inaugura o Centro de Educação Ambiental (CEA) em sua unidade localizada em 
Camaçari, na Bahia. No local, serão desenvolvidas ações com foco no meio ambiente e 
sustentabilidade para alunos de 07 e 08 anos de escolas públicas. Todas as fábricas da 
Bridgestone no Brasil estabeleceram indicadores especí�cos em seus processos de produção, 
logística e matérias-primas, voltados para a redução de emissão de CO2, redução do consumo de 
água e energia e geração de resíduos zero. No CEA, serão realizados workshops que envolvem 
apresentações teóricas e práticas, com atividades sobre materiais recicláveis, jogo interativo 
sobre meio ambiente, o�cinas de brinquedos e objetos baseadas no conceito 3Rs da 
Sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). Os visitantes também conhecerão o viveiro 
localizado na fábrica, para aprenderem sobre o plantio de mudas.
 
CONGRESSO FENASDETRAN 2019 - O PNATRANS e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da Agenda 2030 da ONU - Uma ação para Salvar Vidas" será o tema abordado durante o 11º 
Congresso Brasileiro de Transito e Vida e 7º Internacional nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, na 
cidade do Salvador/BA. Promovido pela FENASDETRAN - Federação Nacional das Associações de 
Detran, o 11º Congresso Brasileiro de Transito e Vida e 7º Internacional, com o tema central: 11º 
CBT V destaca uma Nova Década de Ações rumo ao Desenvolvimento Sustentável: 
transformando o Trânsito em ambiente mais Seguro e Equitativo.
 
GOVERNO ACABA COM OBRIGATORIEDADE DE SIMULADOR PARA TIRAR CARTEIRA DE MOTORISTA 
- O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, informou que o governo decidiu retirar a 
obrigatoriedade do uso de simuladores para a expedição da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH). A medida foi aprovada no dia 13 de junho durante a primeira reunião do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran). Além de acabar com a obrigatoriedade do uso de simulador, o 
Contran também diminuiu de 25 para 20 horas o número de aulas práticas para os aspirantes a 
habilitação da categoria B. �A gente já vinha falando ao longo do tempo e hoje estamos tirando a 
obrigatoriedade dos simuladores, que passam a ser facultativos. Será uma opção do condutor 
fazer a aula ou não. Se ele julgar necessário que aquilo é importante para a formação dele, de que 
não está seguro de sair para aula prática, ele poderá fazer. Se não quiser, ele não terá que fazer a 
aula de simulador�, disse o ministro.

ANFAVEA APRESENTA NÚMEROS DO DESPERDÍCIO BUROCRÁTICO E DIVULGA OS RESULTADOS DO 
MERCADO EM MAIO - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) 
apresentou dados que revelam a urgência de se promover uma profunda simpli�cação tributária 
e burocrática no Brasil. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 1,2% do 
faturamento industrial é gasto com mão de obra, software, serviços e custos legais para cálculos e 
processamentos de tributos. Obviamente, neste porcentual não estão incluídos os custos dos 
impostos propriamente ditos. Anualmente, a indústria brasileira gasta cerca de R$ 37 bilhões 
apenas com essas operações burocráticas, o que representou em 2017 0,6% do PIB nacional e 
5,5% do PIB industrial. Focando apenas no setor automotivo, a Anfavea calcula um gasto anual de 
R$ 2,3 bilhões só com esse custo burocrático-tributário, valor maior que o R$ 1,5 bilhão previsto 
com Pesquisa e Desenvolvimento no programa Rota 2030. �Ou acabamos com esse sistema 
tributário ou ele acaba com o Brasil�, a�rma Luiz Carlos de Moraes, presidente da Anfavea.
 
ACTROS ATINGE 240 KM POR HORA NAS PISTAS DAS CORRIDAS DE CAMINHÃO - A força e o excelente 
desempenho do caminhão extrapesado Actros 2646 da Mercedes-Benz, consagrado nas estradas 
do País, ganha contornos ainda mais impressionantes nas pistas de corridas de caminhão. Na 
Copa Truck deste ano, por exemplo, conforme o circuito, esse bruto da estrela de três pontas pode 
atingir até 240 km/h. Nos autódromos, o motor eletrônico Mercedes-Benz alcança a elevada 
potência de 1.250 cv a 3.500 rpm, quase três vezes mais em relação aos 460 cv a 1.900 rpm do 
Actros de série. 
 
TRANSPOSUL � Conhecido como o palestrante motivacional mais premiado do Brasil, o Professor 
Gretz foi uma das atrações da TranspoSul - 21ª. Feira e Congresso de Transporte e Logística que 
aconteceu de 5 a 7 de junho, no FundaParque, em Bento Gonçalves (RS). Além de assistir a 
palestra, os visitantes puderam conferir de perto as novidades trazidas pelas maiores fabricantes 
de caminhão do país. Dentre elas, a VW Caminhões e Ônibus com o Delivery Express, a DAF, com 
os modelos CF85 e XF105, ambos com opções voltadas a operações o�-road e rodoviária; os 
caminhões Scania apresentaram em suas versões características para reduzir os custos 
operacionais, maximizar o tempo de atividade e manter os motoristas seguros, atentos e 
confortáveis. Outra marca presente foi a Volvo, oferecendo soluções para transporte, veículos 
pesados e semipesados da marca, caminhões e ônibus, peças de reposição, serviços técnicos e 
�nanceiros.


