
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 janeiro último aponta para uma 
defasagem média no frete recebido pelo transportador em relação ao seu 
custo de 13,9%, sendo de 9,6% nas operações com transporte de cargas 
fracionadas e de 18,7% nas com cargas lotações ou fechadas. 

Continua preocupando ainda e chamando a atenção, a falta do recebimento 
dos demais componentes tarifários, tais como frete-valor e GRIS. Constata-se que muitos usuários não remuneram adequada-

mente o transportador com relação aos serviços complementares ou adicionais. Enquadram-se nesta categoria, por exemplo: a 
cubagem da mercadoria, a cobrança da EMEX para regiões que se encontram em estado de beligerância, a TRT para as regiões 
metropolitanas que possuem restrição a circulação de caminhões, os serviços de paletização e guarda/permanência de 
mercadorias, o uso de escoltas e planos de gerenciamento de riscos customizados, o uso de veículos dedicados, dentre outros. 

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 resolvida entre as partes.

Finalizando, é oportuno lembrar que caminhamos para um 
período de crescimento da economia, onde as demandas 
devem crescer e os gargalos logísticos se estreitam, razão pela 
qual, o alerta continua visando a preservação da saúde 
�nanceira das empresas do setor e, desta forma, garantindo a 
sua capacidade de arcar com os investimentos necessários. A 
eliminação da defasagem é de total interesse do transporta-
dor, mas também do contratante que deseja manter a 
regularidade e a segurança nas suas operações.

Curitiba/PR, 06 de fevereiro de 2020.
Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística

Rogério de Souza
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Curitiba foi palco da primeira 
edição do CONET 2020

Uma pesquisa realizada com 
2.500 empresas de transporte de 
cargas mostra que os fretes no Brasil 
vêm sendo pagos cada vez mais 
com atraso.

Do total das companhias con-
sultadas, 61,5% delas têm valores a 
receber, segundo os dados da 
NTC&Logística (Associação Nacio-
nal do Transporte Rodoviário de 
Cargas e Logística) divulgados 
durante o Conet.

Na última avaliação da entidade, 
divulgada em agosto de 2019, o percentual de atraso era de 54%, enquanto há um 
ano de 48,7%. "Teve um aumento, mas o mercado já se acostumou a receber o 
frete com atraso", disse Antônio Valdívia Neto, coordenador da pesquisa.

Segundo Valdívia Neto, o problema maior para os transportadores seria o 
tempo para o pagamento que vem se estendendo cada vez mais. "Antes era de 30 
dias para o pagamento, depois expandiu para 45, e hoje você tem contratos que 
acertam pagamento em 120 dias. Só que enquanto atrasa o frete, as contas 
continuam vindo, e você tem que pagar os impostos e o combustível antes."

Em relação à tabela do frete, o otimismo deu uma reduzida. Enquanto em 
agosto do ano passado 41% das empresas viam a medida como positiva, nesta 
última pesquisa o total fechou em 35,7%. Logo que a iniciativa foi adotada 
durante o governo Temer, esse percentual era de 60%.

Apesar desse cenário, o presidente da entidade, Francisco Pelucio, diz ver uma 
melhora no ânimo dos transportadores. "De modo geral o cenário melhorou. 
Claro que dentro do setor de transporte tem segmento que melhorou bastante e 
segmento que não melhorou nada. Então houve uma pequena melhora frente a 
2018."

Os dados da pesquisa mostram que enquanto o desempenho das empresas 
pirou 44,1% em 2018, no ano passado esse contingente caiu para 39%. Já na 
ponta dos que melhoraram, o percentual subiu de 25% para 35%.

Sobre o recorte de projeção do mercado, para 29% dos entrevistados o cenário 
deve melhorar ante 24% em agosto de 2019 e 44,5% há um ano. Dos pessimistas, 
o movimento foi oposto, começou baixo no ano passado, em 13,5%, subiu para 
35% e agora está em 32%.

Pagamento de frete atrasado cresce 
e atinge 61,5% das transportadoras

O carnaval de Salvador cresce a cada ano. A mistura de ritmos dos blocos percorrem os três circuitos do 
carnaval baiano com segurança e alegria garantidas pela infraestrutura montada pelo governo do Estado e pela 
Prefeitura de Salvador. E como todos os anos, o DETRAN-BA ministrou curso para os motoristas de trios elétricos 
e carros de apoio, cuja participação dos condutores é obrigatória. 

Técnicos da Central de Vistorias realizaram inspeções nos trios elétricos que des�laram no Carnaval de 
Salvador este ano. Foram avaliadas questões de mecânica e de segurança dos veículos, e os que foram 
aprovados, receberam um selo autorizando a participação no des�le. 

Foram avaliados também equipamentos de prevenção e combate a incêndios, pneus e protetores de rodas, 
sistemas de freio e hidráulico, estrutura física, comprimento, peso, capacidade e parte elétrica. Após as vistorias, 
os condutores dos trios receberam uma cartilha com todas as orientações e regras para os veículos e os blocos.

Vistoria dos trios elétricos garante segurança durante Carnaval de Salvador

Durante os quinze primeiros dias deste ano, a Transal-
vador (Superintendência de Trânsito do Salvador) �agrou 
mais de 13,5 mil motoristas transitando com velocidade su-
perior em 20% à máxima permitida, cuja penalidade é de 
natureza média passível de multa no valor de R$ 130,16. O 
número é levemente maior ao registrado no mesmo período 
em 2019, quando o órgão emitiu 13.303 noti�cações pela 
mesma infração.

Transitar com velocidade acima do permitido lidera o 
ranking dos principais tipos de infrações cometidas. Em 
segundo lugar está estacionar em desacordo com a 
regulamentação especi�cada (estacionamento rotativo), que 
nos primeiros quinze dias de 2019 gerou 1.695 noti�cações e, 
este ano, 1.536 noti�cações. Ou seja, foram 159 autuações a 
menos em 2020. A infração é de natureza grave, sendo o valor 
da multa R$ 195,23.

Lei Seca - No levantamento da Transalvador, consta ainda 
autuações realizadas em todo o mês de janeiro durante as 
blitze da Lei Seca. Foram 4.380 condutores abordados, sendo 
que 463 deles foram autuados por se recusarem a passar pelo 
teste de alcoolemia ou por terem ingerido bebida alcoólica, 
além de 147 veículos terem sido apreendidos.

Ao analisar tais dados, o superintendente de Trânsito de 
Salvador, Fabrizzio Müller, sinaliza que houve �uma mudança 
de comportamento dos condutores na cidade. Eles estão 
adotando uma postura mais consciente no trânsito da capital. 
Isso tem re�etido na redução da quantidade de noti�cações 
emitidas pela Transalvador�. De acordo com Müller, a melhor 
conduta dos motoristas que circulam na capital baiana re�ete 
também na redução de acidentes de trânsito.

Cresce o número de motoristas 
�agrados acima da velocidade permitida

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea) considera inviável o prazo de 10 anos para que seja extinta no 
País a venda de carros movidos a gasolina e diesel, como prevê projeto 
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

O projeto de lei, de autoria do senador Ciro Nogueira (PP-PI), 
argumenta que a gasolina e o diesel são responsáveis por um sexto das 
emissões de dióxido de carbono na atmosfera e a�rma que já há 
soluções tecnológicas para substituí-los, como os biocombustíveis e os 
carros elétricos. Aprovado pela CCJ, o texto segue para a Comissão de 
Meio Ambiente (CMA) do Senado.

Para a Anfavea, que apresentou um posicionamento ao Broadcast 
por meio da assessoria de imprensa, o prazo de 10 anos é curto para que 
a meta seja cumprida. A associação acredita que, antes disso, é 
necessário haver um debate sobre o tema, que envolva, principalmente, 
a capacidade da matriz energética brasileira de dar conta de uma frota 
eletri�cada.

A entidade lembra, ainda, que o Congresso aprovou recentemente o 
Rota 2030, programa do governo que estabelece metas de e�ciência e 
emissões até 2034. Já há, portanto, alguns prazos que as montadoras 
perseguem. Segundo o projeto aprovado no Senado, a venda de carros 
movidos à gasolina e diesel seria proibida a partir de 1º de janeiro de 
2030. E a circulação seria proibida a partir de 2040.

Anfavea considera inviável prazo de 
10 anos para �m de carros a combustão

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

A Polícia Militar da Bahia registrou 33 
acidentes, com 31 feridos e quatro 
mortos nas rodovias estaduais baianas, 
durante a Operação Carnaval 2020. De 
acordo com a polícia, dos 31 feridos, 13 
foram resgatados em estado grave e 18 
com ferimentos leves. Segundo a PM, 
durante a Operação Carnaval, foram 
abordados 13.879 pessoas e 9.194 
veículos. Como resultado das abor-
dagens preventivas, a PM recolheu 46 

Carteiras Nacional de Habilitação (CNH), apreendeu 48 
Certi�cados de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), 
emitiu 2.809 autos de infração e recuperou três veículos.

Ainda na operação, 10 pessoas foram conduzidas à delegacias, 
sete presas em �agrante e 84 veículos retidos. A Polícia Militar 
autuou 1.839 veículos por excesso de velocidade, com utilização 
de radares portáteis, e realizou 1.471 testes de alcoolemia. Desses, 
116 condutores foram �agrados dirigindo sob o efeito de bebida 
alcoólica.

A ação teve atenção especial voltada para as rodovias mais 
movimentadas, como na região da Ilha de Itaparica (BA-001 e BA-
046), Estrada do Coco/Linha Verde (BA-099), região de Saubara 
(BA-878), além do Recôncavo baiano (BR-420 e BA-878), BA 522, 
BA 523, BA 528/Estrada do Derba, BA 093 e nas vias de acesso.

                                                                                                 Boa leitura ! 

“Quem fica rico correndo é jogador de futebol”

ENERGÉTICA E EMISSÕES: BENEFÍCIOS DO ROTA 2030 E RISCOS DO PROCONVE - Montadoras com alta 
performance em e�ciência energética se preparam para requerer, já a partir de outubro, benefícios 
antecipados do programa Rota 2030 que podem atingir de 1 pp a 2 pp de redução de IPI para os 
veículos que ultrapassarem sua meta de quali�cação em 5,7% e 10,8% respectivamente. Mobilidade 
sustentável tem sido tema central nos pronunciamentos dos CEO's das montadoras locais, 
principalmente nos últimos 12 meses. A intenção clara é a de se alinhar à discussão global sobre 
redução de emissão de gases de efeito estufa (CO2) e de emissões de gases poluentes, com o 
diferencial de que no Brasil o �frenesi� pela adoção de veículos puramente elétricos é, por razões 
óbvias, muito mais comedido. Prevemos que as montadoras que atingiram os índices incentivados 
de benefício de IPI em 2017 no Inovar-Auto estão mais próximas de manter o benefício na 
quali�cação de 2022 do Rota 2030 o que corresponderá a mais de 1,4 milhão de veículos 
bene�ciados com redução média de IPI de US$ 300 por veículo. 

O FUTURO DA MOBILIDADE CONECTADA, DA ENERGIA À SUSTENTABILIDADE" É O TEMA DO CONGRESSO SAE 
BRASIL 2020 - Debater o futuro da mobilidade conectada será uma das missões da 29ª edição do 
Congresso e Mostra Internacionais SAE BRASIL de Tecnologia da Mobilidade, evento que reunirá 
engenheiros e empresas do setor, entre os dias 8 e 10 de setembro, no São Paulo Expo. A edição deste 
ano terá como tema central "O Futuro da Mobilidade Conectada, da Energia à Sustentabilidade" e 
pretende promover um debate sobre as principais soluções deste tema neste e nos próximos anos. 
�O mundo está em mais um momento extraordinário de mudanças, re�exões, contradições e 
disrupturas.�, destaca o presidente do Congresso SAE BRASIL 2020 e da Brose do Brasil, Max Forte.

ANTT EMITE QUASE 20 MIL AUTOS DE INFRAÇÃO SOBRE TABELA DE FRETE EM 2019 - A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) lavrou 19.842 autos de infração relativos ao descumprimento da 
tabela de fretes em 2019. Neste ano, a expectativa é de que a �scalização seja intensi�cada. Cerca de 
1.000 autos de infração já foram contabilizados em 2020 em operações de �scalização em todo o 
país. A ANTT prorrogou a entrada em vigência da obrigatoriedade de emissão do Código 
Identi�cador de Operações de Transportes (CIOT) para todas as empresas que contratam fretes no 
Brasil. A exigência valeria a partir do início de fevereiro, mas foi adiada para 16 de março. A multa pela 
não emissão de cada documento é de R$ 5 mil. O CIOT atende a uma exigência dos caminhoneiros 
desde a greve de 2018. Obrigatório desde 2011 para caminhoneiros autônomos, o documento será 
exigido para todas as cargas transportadas.

MERCEDES-BENZ OFERECE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA VENDAS DE SPRINTER - No mês de fevereiro, a 
Mercedes-Benz anuncia condições especiais para compra dos modelos Furgão 314 CDI STREET, 
Chassi 314 CDI STREET e Van 516 CDI (17+1 lugares). Os veículos estão disponíveis e com uma 
série de vantagens exclusivas da campanha publicitária chamada Sprinter na Avenida, que é 
válida para todo o território nacional, exceto para o estado de Pernambuco. Com essa ação, o 
cliente realiza uma entrada de 50% do valor do veículo e paga o restante em 24 meses com uma 
taxa de 0,59% ao mês. Além disso, se o cliente adquirir a primeira revisão no ServiceCare - Plano 
de Manutenção, ele ganha a segunda revisão como cortesia.   

OPERAÇÃO POSTO LEGAL CHEGA A 196 ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS NA BAHIA - Vinte e sete autos de 
infração emitidos, com 18 bicos de combustíveis interditados, e mais 27 noti�cações expedidas 
em função de irregularidades prejudiciais ao consumidor foram os principais problemas 
identi�cados na oitava etapa da Operação Posto Legal, realizada entre os dias 11 e 13 de 
fevereiro em 24 postos dos municípios de Camaçari e Lauro de Freitas. Com esta etapa, já são 
196 postos �scalizados em todo o estado desde o lançamento da operação, em agosto de 2019, 
e o objetivo é alcançar todos os estabelecimentos baianos, podendo ainda haver retorno 
àqueles já �scalizados.

CABOTAGEM EM CONTEINER CRESCEU QUASE 25% NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019 - A movimentação de 
contêineres na cabotagem cresceu 24,7% no primeiro semestre do ano passado em relação ao 
mesmo período de 2018, segundo dados do Sistema de Desempenho Portuário (SDP), da 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Considerando o primeiro semestre de 
cada ano da série histórica 2010-2018, foi constatado crescimento de 204% no período e a 
capacidade utilizada da frota de porta-contêineres na cabotagem atingiu 76,2% em agosto do 
ano passado. O estudo revela ainda, ainda, crescimento de 28% na cabotagem, de 2010 a 2018, 
saltando de cerca de 127 milhões de toneladas movimentadas para 163 milhões. 

A DAF Caminhões Brasil comemora o emplacamento do caminhão de número 8 mil, em Mato Grosso do Sul. 
O XF105 6x2, com motor PACCAR MX-13 de 460 cv e cabine Space, foi adquirido para integrar a frota da GS 
Logística. 

�Nossos motoristas sempre elogiam os caminhões DAF. Seus principais atributos são a robustez, o conforto 
e a simplicidade de manuseio e condução. Outro ponto constantemente lembrado pelos pro�ssionais é a 
e�ciência do freio-motor, utilizado, principalmente, na serra catarinense, que é uma de nossas principais rotas. 
Devido a tantos predicados, optamos por comprar um lote com cinco caminhões DAF no último mês de 
dezembro. A manutenção barata e a ausência de problemas mecânicos nos deixa bastante contentes com a 
marca e isso, certamente, contribui para a nossa pretensão de adquirir novos lotes num futuro próximo�, 
argumenta o diretor comercial e sócio-proprietário da G.S Logística, Evandro César Salomão Santana.

�É muito grati�cante atingir esta marca no Brasil. Nosso desempenho desde o início das operações da DAF, a 
pouco mais de seis anos, comprova que o caminhão é ideal para o transportador brasileiro. Temos um produto de alta qualidade, robustez e baixo custo 
operacional, que auxilia na rentabilidade do negócio dos nossos clientes�, a�rma Luis Gambim, Diretor Comercial da DAF Caminhões Brasil.

A empresa visa aumentar a sua participação de mercado, com expansão gradual dos volumes de produção e maior cobertura da Rede de 
Concessionárias, hoje, composta por 37 pontos de atendimento.

DAF emplaca caminhão 8.000 no Brasil

O Consórcio Mercedes-Benz traz uma grande novidade para este início de ano. Com o novo 
plano especial para caminhões Accelo, já a partir do 6º e até o 23º mês, o cliente pode retirar seu 
caminhão por meio de antecipação de parcelas, já previamente de�nidas. A partir do 24º mês, 
todos os participantes têm a opção de pegar seu Accelo a qualquer momento, sem necessidade 
de qualquer antecipação. Isto só é possível porque o plano tem uma cooperação inédita de uma 
instituição �nanceira.

�Com essa novidade, oferecemos total previsibilidade de entrega do Accelo aos clientes, 
que podem programar a renovação ou ampliação de frota de acordo com suas necessidades e 
capacidade de investimento�, diz Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing 
Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. �Além disso, os participantes continuam 

contando com a vantagem da taxa atrativa do consórcio diluída por 60 meses�.
Com créditos entre R$ 140 mil e R$ 250 mil, o plano especial para caminhões Accelo foi lançado no dia 27 de janeiro e as 120 cotas foram vendidas 

em apenas três dias.  �O segundo grupo já está aberto e nossa expectativa é que se esgote também rapidamente. Por isso, pretendemos lançar 
aproximadamente seis grupos nesse primeiro semestre, porque as vantagens são nítidas tanto para os clientes que querem um caminhão para breve, 
quanto para aqueles que podem esperar um pouco mais, conforme os contratos de transporte que venham a fechar�.

Consórcio da marca prevê 20% de crescimento em 2020 - O aquecimento de vendas no mercado de caminhões traz impacto também para os negócios do 
Consórcio Mercedes-Benz. 

Mercedes-Benz lança plano inédito de consórcio para caminhões Accelo

Há 20 anos, a Volkswagen Caminhões e Ônibus lançava na recém-inaugurada fábrica de Resende (RJ) a Série 2000, uma nova linha de veículos que 
reunia inovações tecnológicas para aumentar a produtividade e a rentabilidade dos veículos da época. O primeiro grande projeto da Engenharia da 
montadora no Rio de Janeiro foi reconhecido como sucesso em pouco tempo, abrindo o caminho para que a marca mais tarde conquistasse a inédita 
liderança em vendas no mercado brasileiro de caminhões.

Produzidos no exclusivo sistema produtivo batizado de Consórcio Modular, no qual a VWCO 
supervisiona o trabalho de sete empresas na manufatura de seus produtos, quinze novos modelos de 
caminhões de 7 a 40 toneladas chegaram ao mercado. A linha tinha motores mais potentes, maior 
capacidade de carga e cabines redesenhadas, mas suas principais características eram o conforto e o 
design de sua robusta e con�ável cabine.

Modelos sob medida - Foi a partir da Série 2000 que surgiu a prática, seguida até hoje, de atender os 
consumidores de forma cada vez mais exclusiva, batizada de Tailor Made ou Sob Medida. Assim, a 
montadora começou a produzir caminhões sob medida com tecnologia desenvolvida no Brasil para 
satisfazer totalmente os motoristas e frotistas.

Há 20 anos foi lançada a nova linha de sucesso da 
 Caminhões e Ônibus: Série 2000VW


