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Durante os dias 07 a 10 de novembro, a Associação Nacional do Transporte Rodoviário de 
Cargas e Logística � NTC&Logística em conjunto com sua Comissão de Jovens Empresários do 
Transporte Rodoviário de Cargas � COMJOVEM realizaram o Congresso NTC 2019 - 12° 
Encontro Nacional da COMJOVEM. Desta vez, o Wish Resort em Foz do Iguaçu, Paraná foi o 
escolhido para sediar o evento que tem como marca registrada a qualidade do conteúdo 
abordado por pro�ssionais renomados de diversas áreas.

Criado em 2008 com o objetivo de reunir várias gerações de transportadores, pro�ssionais do setor, fornecedores e outros integrantes que compõem 
a cadeia do Transporte Rodoviário de Cargas e seus familiares, o Encontro Nacional já passou por Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Punta del 
Este no Uruguai e pela segunda vez foi realizado em Foz do Iguaçu.

Com a participação de mais de 250 empresários por edição, o evento é considerado uma oportunidade única de aprendizado, troca de informações, 
interação e solidi�cação de relacionamento. Além das palestras, a programação traz exposição de produtos e serviços voltados à atividade do 
transporte.

Para José Hélio Fernandes, presidente da NTC&Logística, �é uma oportunidade de aprendizado mútuo e esperamos que continue sempre assim�. 
Segundo o Coronel Sérgio Malucelli, presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná � FETRANSPAR, entidade 

an�triã do evento, �o mundo corporativo contemporâneo muda cada vez mais rápido, pautado nas facilidades que a tecnologia oferta em diferentes 
áreas. No setor de transporte de cargas não é diferente, a tecnologia avançou e sai à frente quem dela extrai o seu melhor. É neste ponto que entra o papel 
primordial da COMJOVEM, que busca reunir os novos empresários em torno de pautas contemporâneas e que ao mesmo tempo são desa�os que, a 
grande maioria dos participantes vivencia ou vivenciará na prática. Fazendo uma análise de quem hoje administra e de quem virá a administrar as 
empresas no futuro,  posso dizer que, neste contexto, ganham pontos os transportadores que entendem que não existe geração melhor, nem pior e 
aquelas que conseguem assimilar que o novo deve se saciar na fonte da experiência, e o veterano deve reconhecer o imenso potencial de quem está 
chegando. Eis a receita básica para o êxito.�

O evento contou com pro�ssionais altamente respeitados no setor, discutindo  temas importantes para todas as gerações de transportadores, como 
�Futuro da Logística�, �O Futuro do TRC brasileiro� e �Pensando fora da caixa: as estratégias mentais para criar o novo�, ministrada por Rossandro Kingley, 
palestrante e escritor, psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva, doutor em psicanálise e comentarista do programa Encontro com Fátima Bernardes 
da Rede Globo.

A COMJOVEM possui mais de 25 núcleos espalhados pelo Brasil e desenvolve uma lista de atividades voltadas à área social, de gestão e empreende-
dorismo. A COMJOVEM Bahia esteve representada por sua coordenadora Gabriela Andrade.
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No último dia 13 de no-
vembro, a Agência Nacional 
de Transporte Terrestre � 
ANTT publicou a Resolução 
nº 5.858/19, da qual resta-
belece a vigência da Reso-
lução nº 5.849/19, que foi 
divulgada na data de 18 de 

julho de 2019. 
Esta Resolução traz uma nova política de 

cálculo do piso mínimo de frete, que foi 
elaborada pela Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz � ESALQ com base em consulta 
pública,  e  aprovada pelo Ministér io de 
Infraestrutura.

                                                   Boa leitura à todos !

“Pior do que falar com a boca cheia, é falar com a cabeça vazia”

Foz do Iguaçu recebeu o 12º 
Encontro Nacional da COMJOVEM 

Piso mínimo de frete - Resolução 5.849/19 volta a vigorar
A ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) publicou no último dia 13 de novembro a 

Resolução nº 5.858/19, da qual restabelece a vigência da Resolução nº 5.849/19, que foi divulgada 
na data de 18 de julho de 2019. Esta Resolução traz uma nova política de cálculo do piso mínimo de 
frete, que foi elaborada pela ESALQ (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) com base em 
consulta pública, e aprovada pelo Ministério de Infraestrutura.

A metodologia constante da Resolução nº 5.849/19 considera o cálculo do piso mínimo do frete 
por meio dos coe�cientes de deslocamento (CCD) e de carga e descarga (CC) apresentados no 
Anexo II constante desta resolução.

Assim, para o caso de operações de transporte rodoviário de cargas lotação, calcula-se o valor 
do piso mínimo de frete pela multiplicação da distância (quilômetro rodado) pelo coe�ciente de 
deslocamento (CCD), somando ao coe�ciente de carga e descarga (CC), obtidos na Tabela A do 
Anexo II.

Para os casos em que haja contratação apenas do veículo automotor, o valor do piso mínimo de frete será o constante da Tabela B do Anexo II da 
Resolução 5.849/19.  Outro fato importante da resolução publicada no mês de julho é que ela prevê piso mínimo de frete para cargas transportadas em 
contêineres.

Novo serviço permite conhecimento 
instantâneo sobre multas de trânsito  

Os empresários do Transporte Rodoviário de Cargas 
passam a dispor de novo serviço de monitoramento de 
veículos. O sistema disponibiliza informações imediatas 
para identi�car autos de infração e multas de trânsito 
aplicadas aos caminhões.  A solução em monitoramento 
de multas de trânsito está sendo oferecida pela ABTC 
(Associação Brasileira de Logística e Transporte de Carga), 
através de convênio com a MTC PROTODAVE.

O serviço consiste no monitoramento de veículos, de 
pessoas físicas ou jurídicas, por meio do RENAVAM. O 
modelo identi�ca autos de infração e multas de trânsito 
em qualquer estado da federação em que o veículo estiver 
trafegando. Promove, ainda, a defesa administrativa e 
comunicação do real infrator às empresas de transporte ou 
pessoa física que aderirem ao serviço.

A empresa ou pessoa física terá acesso à plataforma 
desenvolvida pela MTC com todas as informações, por 
meio de login e senha, que serão disponibilizados. 
Também é possível receber as mensagens via e-mail, SMS, 
WhatsApp. Mais informações enviar e-mail para 
abtc@abtc.org.br

CLN reajusta em 5,73% valor do pedágio
Desde o dia 11 de novembro o pedágio da BA-099, dividida entre 

Estrada do Coco e Linha Verde, �ca mais caro. O aumento de 5,73% é por 
conta da readequação tarifária anual prevista pelo contrato de concessão.

Na praça de pedágio da BA-099, administrada pela Concessionária 
Litoral Norte (CLN), a tarifa aplicada para automóveis, caminhonetes e 
furgão passará de R$ 6,60 para R$ 7 em dias úteis e de R$ 10 para R$ 10,50 
aos �nais de semana e feriados.

Já para as outras categorias de veículos, como caminhões, ônibus e 
motocicletas o preço também vai subir. A mudança de valores foi 
readequada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) para cada categoria de veículo, conforme tabela ao �m dessa 
reportagem.

A via começa em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador 
(RMS), e segue o litoral norte baiano, fazendo divisa com Sergipe. A praça 
de pedágio �ca na altura de Camaçari. 

O trecho administrado pela CLN tem 217 km de extensão e dá acesso a 
localidades como Arembepe, Praia do Forte, Porto de Sauípe, 
Baixios/Palame, Subaúma e Conde.

Transalvador passa a realizar Blitze 
da Lei Seca também durante o dia 

Visando garantir um trânsito ainda 
mais seguro para todos na capital 
baiana, a Superintendência de Trânsito 
de Salvador (Transalvador) começou a 
realizar blitze da Lei Seca também 
durante o dia. As abordagens, que já 
eram realizadas diariamente no 
período noturno, passam a acontecer 
durante todo o dia em pontos estra-
tégicos da capital baiana.

�Temos percebido que as presenças das nossas equipes nas ruas, 
combatendo abusos no trânsito, têm ajudado a reduzir a quantidade de 
acidentes na cidade. Por isso a nossa decisão de ampliar o combate a uma 
prática tão nociva, que é a combinação do álcool com direção�, a�rma 
Fabrizzio Müller, superintendente da Transalvador. 

Outra infração que será observada pelos agentes de trânsito durantes 
estas ações é o uso do cinto de segurança pelos passageiros do banco 
traseiro dos veículos. Apesar de ser de uso obrigatório desde 1997, com o 
atual Código de Trânsito, o cinto de segurança ainda é negligenciado pelos 
passageiros, especialmente os que utilizam o banco de trás do veículo.

OPERAÇÃO 
Desde 2013, as blitze da Lei Seca promovidas pela autarquia municipal 

passaram a ser diárias, buscando reduzir o número de acidentes causados 
pela mistura de álcool e direção. Entre 2013 e 2018, 219.240 condutores 
passaram pelas operações.

Desse total, cerca de 12% dos abordados (27.305) foram autuados por 
estarem dirigindo após terem consumido bebida alcoólica ou se recusado a 
passar pelo teste no etilômetro. Nesse mesmo período, a superintendência 
registrou uma redução de 53,8% o número de vítimas fatais em acidentes na 
capital baiana.

TRANSPORTE EM AÇÃO SEST SENAT � No último dia 23 de novembro, o SEST SENAT 
Pituba, realizou no Parque da Cidade, em Salvador, o TRANSPORTE EM AÇÃO, com uma 
vasta programação infantil, orientação jurídica, massagem, demonstração de 
gastronomia, orientação vocacional e psicológica, além de acupuntura, aula de dança e 
ginástica aeróbica.  Gestão de talentos, Dj, bike sem barreiras, pista de ciclismo infantil, 
também �zeram parte do evento. Ação de educação de saúde, orientação nutricional, 
orientação de saúde bucal, aferição de glicemia também foram contemplados.

BRASPRESS LANÇA O APLICATIVO DO MOTORISTA �  A Braspress, tradicional empresa de 
encomendas, lançou o Aplicativo do Motorista para facilitar o trabalho e otimizar o 
tempo dos pro�ssionais do volante, mantendo a vanguarda das inovações tecnológicas 
no Transporte Rodoviário de Cargas (TRC).  �Não foi um aplicativo que já existia e que nós 
inserimos na nossa rotina. Esse aplicativo foi desenvolvido aqui mesmo por pro�ssionais 
que conhecem a realidade das operações de transporte da Organização. Esse aplicativo é 
fundamental para a otimização dos processos de manutenção de frota e aprimoramento 
dos Motoristas�, declarou Urubatan Helou Júnior, Controller de Frota. 

PATRUS TRANSPORTES APRESENTA NOVO POSICIONAMENTO DE COMUNICAÇÃO � O novo 
visual é inspirado pelas transformações que a empresa passou ao longo de 46 anos de 
atividades e se apoia nos modernos conceitos de gestão que hoje a colocam numa 
posição destacada no segmento de transportes e logística. De acordo com o presidente 
Marcelo Patrus, a antiga identidade visual não expressava mais a cultura da empresa e 
não materializava todo o investimento em tecnologia e inovação aportados no negócio; 
daí, a importância da mudança. Segundo a diretora de estratégia da Interbrand, Laura 
Garcia, a nova assinatura busca re�etir a cultura atual da empresa e reforça o papel de 
conectar indústrias e pessoas. 

15º. EAU E 1ª. CONFERÊNCIA NACIONAL DE USUÁRIOS DOS PORTOS  -  A Usuport realizou no 
dia 21 de novembro, em Salvador, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da 
Bahia (Fieb), o 15º Encontro Anual de Usuários (EAU) e 1ª Conferência Nacional de Usuários 
dos Portos. O Encontro, que já se consolidou como um dos mais tradicionais do segmento, 
abordou o tema Brasil Competitivo - Portos, oportunidade em que também foi feito um 
balanço do ano que se encerrará e avaliadas as perspectivas do setor para 2020. O objetivo 
foi contribuir para uma ampla discussão e a busca de soluções que bene�ciem o ambiente 
de negócios, aumentem a competitividade das empresas e da economia nacional.

MAIOR NÍVEL DE PRODUÇÃO DO ANO É DESTAQUE NO BALANÇO DE OUTUBRO DA ANFAVEA - 
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) apresentou o 
balanço da indústria automobilística em outubro e no acumulado dos 10 primeiros meses 
do ano. �Todos os números deste mês estão de acordo com nossa projeção para o 
fechamento do ano. Os resultados indicam o terceiro ano de recuperação do setor 
automotivo como um todo, mesmo com a queda nas exportações�, a�rmou o presidente 
da Anfavea, Luiz Carlos Moraes. Licenciamento - Mais uma vez os caminhões se 
destacaram com 9,4 mil emplacamentos, melhor outubro desde 2014. No acumulado do 
ano, de 83,7 mil unidades, o crescimento é de 37,9% em relação ao ano passado. O setor de 
ônibus já tem em 10 meses mais vendas do que nos 12 meses dos últimos três anos.

CONFIANÇA RETROCEDE E PESSIMISMO AUMENTA ENTRE OS EMPRESÁRIOS BAIANOS EM 
OUTUBRO - O Indicador de Con�ança do Empresariado Baiano (ICEB), que evidencia as 
expectativas empresariais por meio da manifestação das entidades representativas do 
setor produtivo do estado, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI), apresentou, em outubro, um quadro de menor con�ança 
comparativamente ao observado no mês anterior. O pessimismo se manteve no meio 
empresarial baiano em outubro.

IVECO realiza ampla reestruturação da 
rede de concessionárias na América do Sul

Com um portfólio completo de produtos para o transporte de cargas, dos leves aos 
pesados, e com modelos de destaque no segmento de transporte de passageiros, a IVECO, 
marca da CNH Industrial, também investe na reestruturação da rede de concessionárias. A 
montadora está presente em todas as regiões do país, com unidades estrategicamente 
localizadas para promover um atendimento de qualidade, na venda e no pós-venda. 

Em 2019 as novidades �caram por conta da abertura das concessionárias Forza 
(Itaitinga/CE), Gallotti (Salvador e Feira de Santana/BA e Jaboatão dos Guararapes/PE), 
Giordani (Rio Branco/AC), Mattana (Canoas/RS), Porto (Manaus/AM), Turim (Paranavaí/PR) 
e Max (Brasília/DF). No Paraguai, destaque para a Rodomaq, inaugurada na cidade de 
Capiatá, região metropolitana da capital Asunción.

Marcelo Assis, gerente de Desenvolvimento da Rede de Concessionárias da IVECO na 
América do Sul, destaca que os novos pontos de atendimento cobrem a demanda por um 
serviço ágil nas principais rotas do transporte. �Atualmente temos 71 pontos de 
atendimento no país, e a meta é alcançar 84 pontos até o �nal do ano�.

Nova Geração de caminhões  é sucesso no Brasil Scania
A evolução tecnológica sempre norteou o desenvolvimento dos produtos Scania. Com a chegada 

da Nova Geração de caminhões, vendida a partir de fevereiro, a estratégia ganhou nova proporção e 
garantiu importantes resultados em economia, segurança e satisfação dos motoristas. Após sete 
meses de mercado, os clientes conhecem na prática cada vez mais as vantagens do sistema TMA 
(Tailor made for Application), que vem inovando o jeito de personalizar produto, serviços e soluções 
�nanceiras para os clientes da marca. 

O TMA é uma tendência mundial de e�ciência da Scania que representa, na prática, a 
possibilidade de moldar a solução ideal conforme o per�l do cliente. �O funcionamento do sistema 
começa no entendimento da operação do usuário, como opera, o que é transportado, o peso total e 
as principais características da carga, além de todos os detalhes que in�uenciam uma solução 
correta e personalizada de uso. Além disso, é sinônimo de ganhos em economia, segurança e eleva a 
customização a outra dimensão de e�ciência�, analisa Paulo Genezini, gerente de Pré-Vendas da 
Scania no Brasil.

Actros elétrico é testado por clientes há mais de um ano na Europa
O eActros, caminhão pesado elétrico da Mercedes-Benz, vem alcançando sucesso nos testes práticos realizados por clientes na Europa há mais 

de um ano. Como parte da "Frota de Inovação", desde setembro de 2018, a Mercedes-Benz Trucks forneceu dez caminhões eActros de 18 e de 25 
toneladas a empresas da Alemanha e da Suíça para testes em operações reais de transporte e distribuição. 

A avaliação dos clientes, bem como a troca de informações com motoristas, 
transportadores e gestores de frota, permitiram que os especialistas da Mercedes-
Benz Trucks chegassem a diversas conclusões, que servem de referência para a 
produção em série do eActros, que deverá começar em 2021. Acima de tudo, os 
depoimentos dos clientes e os resultados dos testes demonstram que o caminhão 
pesado elétrico eActros torna possível o serviço de distribuição de curtas distâncias 
com zero emissões e operação totalmente silenciosa. 

Uma das importantes conclusões dos testes práticos é que a autonomia de até 200 
quilômetros do eActros é um número realista. Em termos de disponibilidade e 
desempenho, o eActros não é de maneira alguma inferior ao caminhão convencional 
com motor diesel.


