
Bahia Transporte

A Linha Tector já é reconhecida por transportadores e motoristas pelo 
baixo custo operacional, potência e conforto. Agora a IVECO, marca da CNH 
Industrial, apresenta o Tector Auto-Shift, com câmbio automatizado de 
10 velocidades e motor N67, FPT Industrial, em três versões: 170E30 4×2, 
240E30 6×2 e 310E30 8×2.

“O lançamento do veículo propicia que a IVECO amplie a participação 
de mercado com a já consagrada competitividade da linha Tector”, a* rma 
Marco Borba, vice-presidente da IVECO para a América Latina. 

Foi no Complexo Industrial da IVECO, em Sete Lagoas (MG), que nasceu 
o Tector Auto-Shift. O novo produto da montadora, que completa 20 anos 
no Brasil em 2017, foi projetado para maximizar a operação, aumentando o 
conforto do motorista. Ele faz isso graças à sua avançada transmissão, que 
evita possíveis erros nas trocas de marcha, que poderiam ocasionar custos 
adicionais com combustível ou com o desgaste prematuro de componentes.

A Ford realizou palestra durante a Campus Party Bahia sobre Realidade Virtual no 
desenvolvimento de seus produtos. Denominado Ford immersive Vehicle Environ-
ment (Ambiente Imersivo de Veículos da Ford) compreende o sistema imersivo de 
realidade virtual que aborda os desa* os do design automotivo, engenharia e ergo-
nomia. Com o lançamento do novo EcoSport, a Ford comprovou que a constante 
busca por inovação sempre esteve em seu DNA. Para atingir qualidade estética e 
acabamento aprimorado, a montadora não só embarcou tecnologia avançada no 
veículo, como utilizou soluções revolucionárias em seu desenvolvimento.

A Mercedes-Benz reserva novidades em peças e serviços para a Fenatran 2017. “Além da ampla abrangência do portfólio da 
marca para caminhões, novos serviços serão apresentados, como Telediagnose, O* cina de Alta Performance, Serviços Dedicados 
que asseguram melhor TCO (custo operacional total), além de kits de peças genuínas por segmento, que proporcionam econo-
mia de até 15% para o cliente”, esclarece Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões 
e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

App Mercedeiros de Verdade - A Mercedes-Benz lançou um novo canal interativo com os motoristas de caminhões, ônibus 
e veículos comerciais leves. Quanto mais eles interagirem no aplicativo Mercedeiros de Verdade, que é gratuito, contarão com 
maior chance de ganharem prêmios e cupons virtuais para concorrerem 
aos sorteios dos caminhões Accelo e Actros e de dois veículos comer-
ciais leves da linha Vito, que serão realizados com base nos números da 
Loteria da CEF.

20 anos de Sprinter no Brasil - A Mercedes-Benz também irá lançar 
na Fenatran a Sprinter Edição Especial 20 anos no Brasil, uma série única, 
exclusiva e limitada, de 20 unidades. Segundo JeK erson Ferrarez, diretor 
de Vendas e Marketing Vans da Mercedes-Benz do Brasil, esta edição co-
memorativa recebeu itens de segurança que são inéditos na linha Sprin-
ter, como assistente de partida em rampa e câmera de ré. “Também são 
equipadas com piloto automático com limitador de velocidade, volante 
multifuncional, alarme, airbags para motorista, entre outras novidades. 
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Em adesão a um movimento 
nacional, já no primeiro dia do 
mês de agosto, os caminhonei-
ros pararam ao menos três tre-
chos de rodovias baianas, além 
de outras rodovias em todo o 
país.  A mobilização foi contra o 
aumento do imposto PIS/Co* ns 

sobre o preço dos combustíveis. Estão com total ra-
zão de protestar, pois a* nal o diesel corresponde no 
mínimo a 40% do valor do frete. Segundo pesquisa 
da NTC&Logística, vários fatores contribuíram para 
queda do faturamento das transportadoras, que 
a cada dia, estão mais enxutas e com menos carga 
para transportar. Além do aumento do diesel, a pes-
quisa aponta o reajuste salarial, as despesas admi-
nistrativas, manutenção, veículo, entre outros itens. 

Onde será que vamos parar?

Boa leitura !

Editorial Antônio P. de Siqueira  
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empresários do Transporte Rodoviário de Cargas, foi apresentado o resultado da Pesquisa Nacional realiza-
da em julho de 2017 pela NTC&Logística em colaboração com a ANTT.

Envolvendo 2.290 empresas, a pesquisa revela a situação das empresas transportadoras no primeiro se-
mestre de 2017, conforme a seguir: 1. Queda no faturamento para 70,5%  2. As receitas diminuíram em 10,32%  
3. O valor do frete caiu em média 2,98%  4. 91% das empresas diminuíram de tamanho  5. 54,7% das empre-
sas tem recebido frete com atraso.

A pesquisa aponta fatores que contribuíram para tal situação, como o reajuste salarial que chegou a 4,5%, 
combustível 4,25%, despesas administrativas 9,20%, manutenção 6,58%, veículo 5,61% e a lavagem 8,40%.

Apesar disso tudo, o primeiro semestre de 2017 foi um pouco melhor para o setor que o ano de 2016, mas 
ainda distantes do ideal. Com relação ao frete rodoviário praticado a pesquisa continua apontando uma 
defasagem da ordem de 20,89% na carga lotação e 7,72% na carga fracionada.

INTERSINDICAL E MARCO REGULATÓRIO DO TRC- Durante o evento foram debatidos assuntos de grande 
importância para o TRC, dentre eles a Reforma Trabalhista, Terceira Geração dos documentos eletrônicos, cuja 
ideia é minimizar os impactos na operação logística,  Marco Regulatório, roubo de cargas e a implantação de 
tags nos caminhões. Em relação à Reforma Tributária, a ideia principal é fazer o Brasil crescer o dobro. “35% de 
carga tributária é a regra mundial e a nossa proposta é reduzir em 20%”, garantiu o deputado Luiz Carlos Hauly.
 O CONET&Intersindical edição Rio de Janeiro foi uma realização da NTC&Logística e Fetranscarga, com o 
apoio das entidades an* triãs: SINDICARGA, SETC, SETCANF, SINTRASNPORTES e SULCARJ.

D urante o CONET&Intersindical edição Rio de Janeiro, entre os 
dias 03 e 06 de agosto, quando estiveram reunidos líderes e 

Pesquisa de Mercado do TRC 
aponta cenário no primeiro 

semestre de 2017

Desde o dia 01 de agosto, 
transportadores voluntários já 
começaram a instalar a identi-
* cação eletrônica nos veículos 
registrados no RNTRC (Registro 
Nacional de Transportadores Ro-
doviários de Cargas). A chamada 
tag é uma exigência da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terres-
tres), prevista na Resolução 4.799/2015. Até janeiro de 2018, todos que 
desejarem poderão se adequar à nova norma. Depois, os transportado-
res deverão seguir um cronograma de* nido pela Agência. 

O que é a tag? A tag é um chip que emite sinais de radiofrequência. 
Quando o veículo passa por pontos de leitura, um sistema reconhece 
as informações do veículo na base de dados da ANTT. Além disso, auto-
maticamente, outros dados relacionados ao caminhão são identi* cados, 
como documentos * scais ou informações de trânsito. 

Cronograma - A partir de janeiro de 2018, o cronograma de instalação 
será dividido por grupos. A Bahia está enquadrada no grupo 8, então os 
veículos com placa neste Estado, deverão ser cadastrados entre o dia 09 
de outubro de 2018 e 08 de dezembro de 2018.  

Onde adquirir a tag? - As empresas autorizadas pela ANTT a fornecer 
o dispositivo são as seguintes: Sem Parar, DBTrans, Move Mais, ConetCar, 
Roadcard e Repom. A compra pode ser feita pela internet ou em pontos 
credenciados.

 Penalidade - A norma estabelece que constitui infração se o veículo 
estiver cadastrado no RNTRC sem o dispositivo de identi* cação eletrôni-
ca. A multa é de R$ 550.

Adesivo de identi# cação do RNTRC é obrigatório - Os adesivos 
com o número e a logomarca da ANTT, juntamente com o QR-Code, 
identi* cam o veículo. O novo adesivo, ao contrário do anterior, * ca vin-
culado ao veículo e não ao transportador. Assim, não será mais necessá-
rio mudá-lo a cada alteração de frota. O código QR impresso no adesivo 
permite uma leitura eletrônica das informações relacionadas ao veículo 
constantes no sistema do RNTRC (transportador ao qual está vinculado, 
tipo, arrendamento etc.). Outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-
-mail ouvidoria@antt.gov.br ou pelo telefone 166.

O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) 
publicou duas portarias que ajustam regras sobre a 
classi* cação e modi* cações de veículos (carro, ônibus, 
caminhões, etc.) em atendimento à legislação vigente. 
A Portaria nº 160/2017 alterou os anexos da Resolução 
CONTRAN nº 291/2008 que dispõe sobre a obrigação 
de todos os veículos fabricados, montados e encarro-
çados, nacionais ou importados, possuírem um código 
de marca/modelo/versão especí* co e também sobre 
as transformações de veículos que geram homologa-
ção obrigatória e obrigam o interessado a obter novo 
especí* co de código de marca/modelo/versão.

A Portaria nº 159/2017 altera o anexo da Resolução 
CONTRAN nº 292/2008, que trata das modi* cações 
em veículos previstas no Código de Transito brasi-
leiro, sendo permitidas, dentre outras, as seguintes 
modi* cações veiculares: Instalação e retira de Gás 
Natural Veicular; Adequações de acessibilidade para 
condução ou transporte de portadores de necessida-
des especiais; Alteração de potência/cilindrada; Au-
mento/diminuição de assentos/lotação; Alteração de 
combustível; Mudança de carroçaria; Alteração de cor; 
Instalação de Tanque suplementar; Ajustes, exclusão 
ou inclusão de equipamento e carrocerias para carga; 
Suspensão/inclusão/exclusão de eixo auxiliar / 3º eixo; 
rebaixamento /  encurtamento,  alongamento de chas-
si. As Portarias entram em vigor em 1º de setembro.
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A Transalvador oferece aos pro* ssionais do segmento de cargas pesadas um treinamento 
de atualização pro* ssional gratuito. O treinamento aborda atitudes de segurança no trânsito 
e esclarece dúvidas sobre proibições e restrições de tráfego, entre outros temas. As empresas 
interessadas em solicitar este serviço para oferecer capacitação aos seus pro* ssionais devem 
entrar em contato através do telefone (71) 3202-9163.

Carga e descarga proibidas no Centro da cidade - Observando o cumprimento da lei 
de carga e descarga na capital, regulamentada através do decreto nº 23.975 / 2013, a Supe-
rintendência de Transito de Salvador (Transalvador) realiza o monitoramento constante das 
áreas com restrição de parada de veículos. As localidades com maior incidência de carga e 
descarga em horário não permitido são Rua Carlos Gomes, avenidas Joana Angélica, Sete de 
Setembro e Vasco da Gama, além do Largo Terreiro de Jesus. Outros bairros como Comércio, 
Pituba e Itaigara também são destaques nessa irregularidade. No primeiro semestre deste 

ano, o órgão noti* cou 27.641 mil veículos que pararam em local/horário de estacionamento e parada proibidos. 
De acordo a legislação, não são permitidas operações de carga e descarga de bens e mercadorias por veículos longos nas 

Zonas de Restrição de Carga e Descarga (ZRDC) no período das 6h às 21h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, antes das 14h. 
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SEST SENAT lança mais 17
cursos on-line gratuitos

“Navio imita tubarão, avião imita gavião, 
mas meu caminhão não tem imitação”.

ISO 9001 SASSMAQ
TRANSPORTAMOS PARA 

TODO NORDESTE - CARGA 
EM GERAL, QUÍMICO 
PERIGOSO OU NÃO 

(EMBALADO)
*FILIAIS: SP, MG, RJ E PE 

Tel. (71) 2102.3277
comercial@rajan.com.br

www.rajan.com.br

TRANSPORTES DE 
PRODUTOS QUÍMICOS/

PETROQUÍMICOS
E CONTEINERES

POR TODO O BRASIL
TEL. (71) 3625.7400

www.concordiatransportes.com.br

anuncie 
aqui!

•  JAMEF É ELEITA TOP DO TRANSPORTE - Pelo 11º ano consecutivo, a 
Jamef Encomendas Urgentes recebe o prémio Top do Transporte, por 
ter melhor desempenho de acordo com os embarcadores de cargas 
dos principais segmentos. A empresa está no mercado há 54 anos.

•  TPC SE TORNA O MAIOR OPERADOR LOGÍSTICO DA BAHIA -  O Grupo 
TPC, da Bahia, um dos maiores operadores logísticos do país, com atua-
ção em 23 estados, está negociando acordo para aquisição de 100% da 
Columbia, empresa com 75 anos de atividades no segmento de comér-
cio exterior e serviços logísticos. Agora vai atuar desde a importação, no 
desembaraço aduaneiro e na armazenagem até a distribuição. 

•  HYUNDAI HR - A camioneta Hyundai HR, produzida na fábrica da 
CAOA Montadora, em Anápolis (GO), foi apontada, pela terceira vez 
consecutiva, como a melhor opção de compra no País no segmento de 
Food Trucks, na edição especial “Melhor Compra 2017”, publicada neste 
mês pela revista especializada Quatro Rodas.

1•  RANDON EXPOE NA FENASUCRO - A Randon Implementos apresen-
tou na Fenasucro & Agrocana, entre os dias 22 a 25 de agosto, em Ser-
tãozinho/SP,  o super-rodotrem 11 eixos, já homologado e capaz de levar 
17 toneladas a mais de carga líquida, numa combinação que chega a 91 
toneladas PBTC ( Peso Bruto Total Combinado) . Por ser um produto novo 
no Brasil, o mercado ainda está se ajustando à circulação e às restrições de 
trânsito para esse tipo de con* guração, necessitando de licença (Autori-
zação Especial de Trânsito). 

2•  VW DELIVERY 13.160 AUTOMATIZADO NA COFENAR - O VW Deli-
very 13.160 com transmissão automatizada foi o grande destaque na 
Agenda Confenar, evento da Confederação Nacional das Revendas Am-
bev e das Empresas de Logística da Distribuição, realizado no Rio de Ja-
neiro (RJ), entre os dias 15 e 18 de agosto. 

3•  CONTINENTAL LANÇA O PNEU HCS - O HCS é o primeiro pneu pro-
duzido no país na medida 325/95 R24 capaz de atender às necessidades 
especí* cas do transporte de grandes cargas nos segmentos de minera-
ção. Para alcançar esse objetivo, ele conta com modi* cações nas dimen-
sões e no posicionamento das cintas e com um novo desenho em sua 
banda, direcionado para a entrega de maior tração, além do emprego de 
compostos especiais em sua produção. 

Mão Dupla

Lombada

Dezessete novos cursos on-line do SEST SENAT já estão sendo 
ministrados em todo o país. Com isso, a plataforma EaD da insti-
tuição já conta com 168 capacitações oferecidas na modalidade a 
distância, sem qualquer custo para os alunos. Os interessados já po-
dem se matricular em quantos cursos desejarem. Mais informações 
estão disponíveis na plataforma EaD do SEST SENAT. 

 Os novos cursos são das áreas de gestão, saúde e social, fa-
zendo parte do compromisso da instituição em manter os pro-
* ssionais atualizados e competitivos no mercado de trabalho. O 
SEST SENAT também modernizou e aperfeiçoou 9 cursos que já 
estavam disponíveis na plataforma EaD.

 Os conteúdos podem ser acessados de diferentes dispositi-
vos, como computador, tablet e celular, e o aluno é quem de* ne 
o ritmo de estudos. Os cursos possuem material virtual, que tam-
bém pode ser impresso.
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