
Após cinco semanas de acompanhamento da queda no volume de cargas movimentadas 
no país, o Departamento de Custos Operacionais (DECOPE) da Associação Nacional do 
Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), que atua há mais de 20 anos no setor e é 
responsável por outros acompanhamentos como o de defasagem do frete, e o Índice Nacional 
da Variação de Custos do Transporte (INCT) vêm constatando o impacto da pandemia 
causada pela Covid-19 nas transportadoras. 

A pesquisa é desenvolvida com empresas de vários tamanhos e segmentos de todo o Brasil ligadas à NTC&Logística e as suas mais de 50 entidades 
parceiras, com o apoio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Juntas, representam a totalidade das transportadoras de carga do 
mercado.

Os dados estão sendo apurados desde o dia 16 de março, e durante todo o período, até o momento, responderam mais três mil empresas de todos os 
estados e do Distrito Federal. Diante das medidas de restrição que atingem o consumo geral da população com o fechamento de serviços não essenciais, 
o transporte de cargas vem sofrendo as consequências segundo os dados colhidos.

A nova apuração demonstra que a variação total chegou a 45,17% de queda no volume de cargas movimentadas. Para cargas fracionadas, aquelas 
que contêm pequenos volumes, a queda chegou a 47,58%, número que corresponde a entregas para pessoas físicas, distribuidores, lojas de rua e de 
shoppings, além de supermercados e outros estabelecimentos. Já para cargas lotação ou fechadas, que ocupam toda a capacidade dos veículos e são 
utilizadas basicamente nos abastecimentos industriais e no escoamento de safras, a pesquisa mostra diminuição de 43,34%, mantendo os dados das 
pesquisas passadas de enfraquecimento do comércio geral, indústria automobilística, eletrônica, linha branca, combustíveis, alimentos, dentre outros 
segmentos.

O percentual de empresas que tiveram queda signi�cativa no faturamento saltou de 66% na primeira semana de acompanhamento para 89% 
segundo os dados apresentados pelo departamento. 

�Não conseguimos prever até quando continuará essa crise. Temos acompanhado e passado as informações para órgãos governamentais para que 
eles �quem por dentro de como as empresas de transporte de cargas estão sendo atingidas e para que nos ajudem com as demandas que temos 
apresentado, como a abertura de crédito para capital de giro com prazos maiores, suspensão de impostos e de contribuições e a suspensão dos 
vencimentos dos �nanciamentos junto ao BNDES enquanto durar o estado de calamidade. Desde o início, assumimos o compromisso de não parar o 
abastecimento das cidades e estamos cumprindo, fazendo nossa parte, uma vez que fomos reconhecidos por decreto como atividade essencial�, 
destacou Francisco Pelucio, presidente da NTC&Logística. 

A queda em alguns estados foi bem expressiva, como é o caso do Maranhão (75%), seguido de Mato Grosso (52,8%) e de Mato Grosso do Sul (51,2%), 
além de outras 15 regiões que continuam sofrendo queda signi�cativa. O transporte rodoviário internacional de cargas já vinha sofrendo antes da crise 
com problemas políticos, com o fechamento de fronteiras e a di�culdade da circulação nos países de fronteira como Argentina, Bolívia e Chile. Para 
piorar, também sofreu atualmente cerca de 61% de queda.

Durante todo o período de extensão da pandemia, a entidade permanecerá acompanhando a baixa no volume de cargas até que tudo volte à 
normalidade.

Rogério de Souza
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Associado do SETCEB tem descontos especiais para estudar!
Você não pode �car de fora!  Associe-se agora mesmo!

Transporte rodoviário chega a 45% de queda no 
volume de cargas e impacto �nanceiro já é sentido

CNT participou de reunião com o presidente da República
O presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte), Vander Costa, no dia 16 de abril, 

participou de reunião com o presidente da República Jair Bolsonaro. Na ocasião, foram 
discutidas medidas necessárias para a mitigação do impacto da crise da Covid-19 na atividade 
transportadora e, por extensão, na economia brasileira.

Durante o encontro, o presidente da CNT reconheceu os esforços do governo federal no 
enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e ressaltou a necessidade de serem 
implementadas as medidas econômicas já anunciadas. �É importante que o setor transportador 
receba todo o socorro possível para garantir o funcionamento das atividades e o pagamento dos 
salários dos empregados. Nós levamos o abastecimento a todo o país�, declarou Vander Costa.

O presidente da CNT destacou que, desde o início da pandemia, a Confederação encabeçou 
por volta de 30 ações para reduzir o impacto econômico da crise no setor transportador. Entre 
elas, destacam-se o pedido para liberação de linha de crédito de longo prazo para suportar a 
queda de receita, junto ao Banco do Brasil, à Caixa e ao BNDES; criação de fonte de custeio para 

manter em funcionamento as empresas de transporte público; e a solicitação para que passagens canceladas no transporte terrestre � a pedido do usuário � 
sejam devolvidas em 12 meses, conforme modelo aplicado às empresas  aéreas. 

Na oportunidade, o presidente da CNT também ressaltou que a MP n.º 932 � que reduz pela metade, por três meses, as alíquotas de contribuição 
destinadas ao Sistema S � terá impactos inevitáveis, provocando redução nas atividades do SEST SENAT. Em relação a isso, o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que participou do encontro, comprometeu-se a dialogar sobre alternativas para mitigar o corte no SEST SENAT.  

Por �m, Paulo Guedes e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que também estava presente, parabenizaram a CNT pelo posicionamento contra a 
suspensão da cobrança de pedágios nas rodovias durante a pandemia da covid-19. O ministro da Infraestrutura agradeceu ainda ao SEST SENAT pela 
realização da campanha de mobilização nacional em apoio aos motoristas pro�ssionais, na qual já foram realizados mais de 220 mil atendimentos, 
principalmente, destinados a caminhoneiros, desde o início da pandemia.

O governo federal está em busca de soluções para contornar os efeitos da atual crise e tem consciência de que atividades econômicas essenciais, como é o 
transporte, são imprescindíveis à retomada da economia. Nesse sentido, o presidente Vander Costa colocou toda a estrutura do Sistema CNT à disposição 
para ajudar o governo nessa missão. �Nosso compromisso também é trabalhar para proteger vidas e empregos�, concluiu.

STF de�ne que acordo para reduzir 
salário e jornada podem ser feitos 

sem anuência dos sindicatos pro�ssionais
STF decide que os acordos individuais para redução de jornada de salário ou suspensão 

do contrato de trabalho (MP 936) podem ser feitos sem anuência dos sindicatos pro�ssionais
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17/04/20, por maioria de votos, negou 

referendo à medida cautelar concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 6363 proposta pelo partido Rede Sustentabilidade.

A ADIn 6363 pede a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória 936, de 
01/04/20, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da renda e 
dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n.6, de 20/03/20 e da emergência 
de saúde pública internacional decorrente do coronavírus (covid-19).

A MP 936 institui um programa emergencial de manutenção de emprego e de renda, 
através de um benefício emergencial para os empregados que concordarem em fazer acordo 
com o empregador para redução proporcional de jornada de trabalho e salário ou suspensão 
temporária do contrato de trabalho.

De acordo com o artigo 11, par.4º da MP, os acordos individuais de redução de jornada de 
trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho devem ser 
comunicados tanto ao Ministério da Economia quanto ao sindicato pro�ssional, no prazo de 
até 10 dias contados da celebração do acordo.

Em 06/04/20 o ministro Ricardo Lewandowski, relator da ADIn 6363, deferiu em parte 
cautelar, ad referendum do Plenário do STF, para dar interpretação conforme à Constituição 
ao par.4º, do artigo 11 da MP 936 para assentar que �os acordos individuais de redução de 
jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho 
deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de 
até dez dias corridos, contado da data de sua celebração, para que este, querendo, de�agre a 
negociação coletiva, importando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes.�

Na referida decisão o ministro Lewandowski entendeu que não somente a comunicação, 
mas também a manifestação do sindicato pro�ssional sobre o acordo é necessária para sua 
validação em função da regra prevista no artigo 7º, inciso VI, da Constituição Federal.

Posteriormente ao julgar os embargos de declaração contra a decisão que deferiu 
parcialmente a cautelar, o ministro Lewandowski ressaltou que os acordos produzem efeitos 
imediatos a partir da assinatura e prevalecem até que sejam modi�cados por meio de 
negociação coletiva.

Na sessão virtual de 17/04/20 foi julgado pelo Plenário do STF apenas a medida cautelar 
deferida pelo Ministro Lewandowski e não o mérito da constitucionalidade da Adin 6363 que 
será apreciado em sessão própria a ser realizada posteriormente.

Prevaleceu na decisão do Plenário, por maioria de votos (7 a 3), o entendimento contra a 
concessão da medida cautelar. Dentre vários outros argumentos foi destacado que na MP 
936, no artigo 11, par.4º, existe a obrigação do empregador comunicar ao sindicato 
pro�ssional da realização dos acordos individuais de redução de salário e de jornada ou de 
suspensão temporária do contrato de trabalho, mas a validade dos mesmos não está 
condicionada à anuência do sindicato pro�ssional, diante da situação excepcional que 
caracteriza o estado de calamidade pública trazido pela pandemia do Covid-19 e a 
necessidade de se possibilitar a preservação dos empregos.

Dessa forma, continua sendo obrigatória a comunicação dos acordos ao sindicato 
pro�ssional, no prazo de até dez dias corridos contados de sua celebração (MP 936, art.11, 
par.4º), mas sem a necessidade de sua anuência.

Assim, enquanto o Plenário do STF não examinar a constitucionalidade da ADI 6363, tem 
plena validade os acordos individuais de redução de salário e de jornada ou de suspensão 
temporária do contrato de trabalho, desde que respeitadas as regras previstas na MP 936.    

Governador da Bahia obriga 
fornecimento de máscaras 

para trabalhadores  

 

Ficam obrigados a utilizar máscaras de pro-
teção, em seus ambientes de trabalho, os funcio-
nários, servidores e colaboradores, em especial 
aqueles que prestem atendimento ao público, dos 
estabelecimentos públicos, industriais, comerci-
ais, bancários, rodoviários, metroviários e de trans-
porte de passageiros nas modalidades pública e 
privada, no âmbito do Estado da Bahia, em funcio-
namento e operação durante o período de ações 
de enfrentamento ao novo coronavírus, causador 
da COVID-19.

  Para os �ns do disposto no caput deste artigo, 
devem se adequar ao uso obrigatório de máscaras 
de proteção somente os funcionários e colabora-
dores dos estabelecimentos industriais que reali-
zem atendimento ao público. Os estabelecimen-
tos públicos, industriais, comerciais e bancários a 
que se refere o art. 1º desta Lei, �cam obrigados a 
fornecer, gratuitamente, para os seus funcionários, 
servidores e colaboradores:

I - máscaras de proteção;
II - locais para higienização das mãos com água 

corrente e sabonete líquido ou disponibilizar 
pontos com álcool gel a 70% (setenta por cento).

CNT realiza Fórum de Debates, em Brasília

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) realizou o Fórum 
de Debates CNT sobre as propostas de reforma tributária que 
tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, bem 
como as consequências para a atividade transportadora. �É possível 
pensar em uma reforma uni�cadora de ambos os textos e que 
impacte positivamente o país, gerando empregos e abrindo vagas. 
Para tanto, os três pontos fundamentais são: simpli�cação, não 
aumento da carga tributária e segurança jurídica�, resumiu o 
presidente da Confederação Nacional do Transporte, Vander Costa, 
referindo às PECs nº 45/2019 e nº 110/2019.

De acordo com Pesquisa realizada pela CNT com empresários do 
setor de transporte averiguou que a principal preocupação deles é a 
tributação excessiva. O levantamento revela também que 92,8% 
dos transportadores estão insatisfeitos com o Sistema Tributário 
Nacional; e que 93,1% apoiam a realização de uma reforma 
tributária. Contudo, ainda há desconhecimento sobre as diferenças 
propostas. A principal dúvida seria quanto ao desenho da IVA, o 
Imposto sobre Valor Agregado, que tende a substituir os cinco 
atuais tributos sobre bens e serviços (IPI, PIS, Co�ns, ICMS e ISS).

VW Caminhões e Ônibus ingressa no e-commerce 
de peças no Mercado Livre

A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de ingressar no comércio eletrônico de peças e componentes originais de fábrica. 
Agora, seus clientes contam com uma loja o�cial da marca no Mercado Livre, com uma prateleira virtual com mais 300 itens 
disponíveis.

A plataforma de e-commerce conta com a adesão da rede de concessionárias VW Caminhões e Ônibus em todo o país. 
Dessa forma, basta que o cliente digite seu CEP para que o atendimento seja direcionado online para a concessionária mais 
próxima, tudo isso  dentro da própria loja virtual da Volkswagen Caminhões e Ônibus  para conclusão da compra. Essa revenda 
processará e enviará o pedido, de modo que a entrega dos itens seja o mais rápida possível, com agilidade e praticidade. O 
pedido pode ser enviado por correio, por uma transportadora selecionada ou mesmo ser retirado na própria concessionária, 
como o cliente desejar no momento da compra.

�O objetivo é oferecer a combinação online e o�ine sob medida,  com foco em expandir negócios em novos canais de 
vendas�, explica Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VW Caminhões e Ônibus.

Dentre os itens disponíveis estão peças das linhas de Peças Originais e Economy, linha de peças originais desenvolvida exclusivamente para reposição, com o foco 
para caminhões e ônibus acima de 3 anos. Os itens de ambas as linhas são produzidos seguindo os rigorosos critérios estabelecidos pela Engenharia e Qualidade VWCO, 
com garantia nacional de 12 meses sem limite de quilometragem.

Foton começa a testar novo caminhão no mercado nacional
A Foton começa a testar no Brasil, um novo modelo de caminhão que foi concebido especi�ca-

mente para oferecer alta e�ciência às operações de logística urbana. Consagrado no mercado chinês 
por oferecer conforto, agilidade e facilidade de condução graças às suas características de automóvel 
de passeio, o novo caminhão TM 2.8 chegará no segundo semestre ao mercado nacional.

A partir dos testes, a Foton inicia uma fase de introdução de novas soluções de transportes no 
Brasil, focando em veículos que podem otimizar as entregas e a logística nos centros urbanos. O 2.8 é 
um modelo inédito e exclusivo também para a aplicação do GNV e que se difere de tudo que já foi 
comercializado no mercado brasileiro, inclusive por outras marcas. A diferença está principalmente 
relacionada à potência do veículo e sua capacidade de carga e também na possibilidade de o veículo 
receber um kit gás, que permite emissões ambientalmente amigáveis.

Por ser classi�cado como uma caminhonete, o novo leve da Foton pode ser conduzido por quem 
tem CNH categoria �B�. �Robusto, econômico, fácil de dirigir e versátil, esse novo produto oferece alta 
e�ciência à logística urbana e, com o kit gás, também contribui para reduzir substancialmente as 
emissões de poluentes nas grandes cidades�, comenta Eustáquio Sirolli, diretor de Desenvolvimento 
de Produtos da Foton do Brasil.  �Para armazenar o GNV o sistema é composto por dois cilindros de 60 
litros hidráulicos cada, totalizando uma capacidade de 30m³. Com isso a autonomia do veículo só 
com GNV pode chegar a 280 quilômetros�, explica André Bermudo, Diretor da Ecomoby. O peso total 
do equipamento é de aproximadamente 170 kg.

Consórcio  reduz em 50% as três primeiras parcelas para caminhõesMercedes-Benz
A Mercedes-Benz, visando apoiar seus clientes a 

superarem os impactos econômicos derivados da 
pandemia do coronavírus, está disponibilizando 
uma condição especial para grupos de consórcio de 
caminhões. A marca irá reduzir em 50% o valor das 
três primeiras parcelas de planos adquiridos em 
abril. A diferença de valor dessas mensalidades será 
diluída a partir da 4ª parcela.

�Essa condição especial é válida para todos os 
nossos planos de consórcio para caminhões�, a�rma 

Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. �Essa iniciativa dá fôlego para que os transportadores 
enfrentem esses primeiros três meses da crise, se programando de uma melhor forma para a retomada da economia. A ação foi pensada especialmente para os 
varejistas, mas também para os frotistas, porque a previsibilidade na aquisição de um caminhão traz vantagens para todos�.

Clientes podem retirar Novo Actros e Accelo com antecipação de parcelas - O Consórcio Mercedes-Benz segue oferecendo planos pontuais para o Novo 
Actros e para o Accelo, com possibilidade de o cliente retirar seu caminhão por meio de antecipação de parcelas, já previamente de�nidas, entre o 6º e o 23º mês. Além 
disso, a partir do 24º mês, todos os participantes têm a opção de pegar seu veículo a qualquer momento, por meio de uma operação de crédito, sem antecipação de 
parcelas. Esse plano também oferece aos participantes dois sorteios mensais, bastando o cliente ter pago um total de 12 parcelas. Todas essas vantagens só são possíveis 
porque há a cooperação inédita de uma instituição �nanceira.

VIABAHIA é a primeira concessionária federal de rodovias com 
padrão internacional em Gestão de Segurança Viária - Com o 
compromisso em preservar vidas e reduzir acidentes de trânsito, a 
VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A. conquistou a 
certi�cação em Gestão de Segurança Viária, ISO 39001. É a primeira 
concessionária federal de rodovias a estar em conformidade com os 
padrões internacionais sobre o tema, atestando a qualidade dos 
serviços oferecidos à sociedade, como o atendimento pré-
hospitalar, 24h à disposição dos usuários. Isto é mais do que 
garantir uma boa viagem. É garantir vidas". A VIABAHIA já trabalha 
com sistemas de gestão desde 2011 com as normas ISO 9001 e ISO 
14001. A conquista da Certi�cação ISO 39001 é muito importante 
para nós, pois comprova que a prática da operacionalização da 
segurança viária no nosso cotidiano possui uma metodologia de 
gestão e controle, que gera resultados positivos para a redução de 
acidentes nas rodovias. Isto proporciona mais con�ança e 
segurança aos usuários. Receber o título de primeira concessionária 
federal brasileira nos enche de orgulho", explica a Gerente de 
Qualidade, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde 
Ocupacional (QSMS), Viviane Rocha.

O SEST SENAT, Policia Rodoviária 
Federal (PRF) e VITALMED pros-
seguem com ação para motoristas 
pro�ssionais que passam pelas rodo-
vias administradas pela VIABAHIA 
Concessionária de Rodovias S.A. 

Os pontos de apoio continuam à 
disposição, nas cidades de Feira de 
Santana, Simões Filho e Vitória da 
Conquista. A Concessionária reforça 
o total apoio à categoria dos moto-

ristas pro�ssionais e entende que o momento delicado, de 
combate ao COVID-19, tem di�cultado a rotina destes pro�s-
sionais, que são os responsáveis por abastecer o país.

Nos pontos de apoio são oferecidos diversos serviços, com 
entrega de kits lanche e de higiene pessoal. Todos passam pela 
aferição da temperatura corporal, além de entrevista para 
relatar eventual queixa de dores, tosse e/ou falta de ar. Caso 
seja detectado algum caso com sintomas do COVID-19, a 
Concessionária e a VITALMED acionarão, de imediato, os 
protocolos determinados pelo Ministério da Saúde e pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para o 
contato e manejo destes pacientes. 

Boa leitura !

“No final tudo dará certo. Se não deu é porque 
o fim ainda não chegou... Xô Coronavírus .”


