
De acordo com a Sondagem Expec-
tativas Econômicas do Transportador 
2016, realizada pela CNT (Confederação 
Nacional do Transporte), a crise na eco-
nomia do Brasil tem impactado forte-
mente o setor de transporte. A maioria 
das empresas (60,1%) teve diminuição 
de receita bruta em 2016, e 58,8% pre-
cisaram reduzir o número total de via-
gens. Para 74,6%, houve aumento do 
custo operacional. Foram entrevistados 
795 transportadores de todo o país.

A maioria deles (90,7%) considera que a crise política também os afetou 
negativamente. Pelo menos 37,4% das empresas do setor reduziram o número 
de veículos em operação em 2016. Esse cenário re+ etiu na retenção de mão 
de obra. De dezembro de 2015 a setembro de 2016, foram demitidos 52.444 
trabalhadores no setor. Somente nos últimos seis meses, 58,1% das empresas 
brasileiras de transporte tiveram de reduzir o quadro de funcionários devido à 
situação econômica do país. 

Para 2017, 47,7% dos empresários esperam obter receita bruta maior e 
48,8% con: am que haverá melhor desempenho da atividade econômica. O 
levantamento da CNT aponta que 53,5% dos transportadores aumentaram a 
con: ança na gestão econômica do governo federal e 60,5% concordam com as 
medidas : scais anunciadas. 

A Sondagem mostra também que 49,3% dos empresários acreditam que a 
retomada do crescimento na economia do país só será percebida em 2018. Para 
23,6%, essa percepção ocorrerá em 2017.

Apesar da crise, transportadores estão otimistas

anuncie aqui! anuncie aqui!

VW Caminhões anuncia o maior ciclo de investimentos de sua história

Linha Acello ajuda Mercedes-Benz alavancar vendas

Na Estrada           

EHorizon da Continental contribui para uma viagem mais segura
O futuro da mobilidade urbana passa obrigatoriamente pelos veículos. Seguindo essa tendência tecnológica, o Grupo Con-

tinental, considerado o maior sistemista da indústria automotiva mundial, possui o sistema eHorizon, que ajuda os frotistas de 
caminhões e ônibus a reduzir custos com combustível, pneus e freios – e o motorista a ter mais segurança e conforto.

A tecnologia é composta de um módulo eletrônico que parametriza, através de sensores existentes no veículo e sistema GPS, 
dados topográ: cos e mapas digitais dos trajetos a serem realizados. Ao toque de um botão, a tecnologia é acionada e então ela 
passa a atuar no veículo para obter a máxima performance.

E assim o ano de 2016 vai terminan-
do... entre incertezas de uma recupera-
ção econômica e o desejo de que tudo 
vai melhorar neste País, principalmente 
em nosso setor.

 Mas acredito que os empresários 
estão esperançosos com a retomada, e 
tudo voltará ao normal, com um melhor 

desempenho do setor de transporte rodoviário de cargas. 
Temos que ter mais con: ança em nosso potencial de 

trabalho, pois somente desta forma, sairemos da atual crise 
mais fortalecidos. A: nal de contas, nós brasileiros já esta-
mos calejados de crises. Crise política, de abastecimento, : -
nanceira, de planos econômicos, de Brasília, de escândalos 
e de tantas outras.

Crise acima de tudo não é o : m, e sim, o recomeço para 
os competentes.

Feliz 2017 !

Editorial Antônio P. de Siqueira  

Bahia Transporte

Empresários do 
setor de trans-

porte rodoviário 
de cargas da Bahia, 
autoridades e con-
vidados, estiveram 
reunidos durante 
jantar de confrater-
nização do Sindi-
cato das Empresas 
de Transporte de 
Cargas do Estado da 
Bahia – SETCEB, no 
último dia 15 de dezembro, no salão de eventos do Restaurante Coco 
Bambu Bahia, em Salvador. O jantar foi marcado pela animação do 
mágico e ilusionista Makana e pela boa música do cantor Ari Jorge. 

Empresários do TRC reunidos em 

jantar do SETCEB

DEZEMBRO 2016

O presidente da NTC&Logística, José Hélio 
Fernandes, diretores da entidade, empresá-
rios ligados ao combate de contrabando e 
pirataria, além de deputados e membros de 
órgãos federais estiveram reunidos com o 
Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, em 
Brasília, para tratar sobre um dos principais 
problemas do setor: o crescente roubo de 
cargas no Brasil.

Na ocasião, a NTC&Logística entregou ao 
Ministro, um documento apresentando o pa-
norama nacional, citando as áreas com maior 
incidência de roubos e produtos mais visados. 
Um dos aspectos mais citados no documento 
reforça a necessidade de atuação no que se 
refere aos crimes de receptação de cargas. 

Uma das propostas apresentadas pela 
NTC nesta reunião foi acatada pelo ministro e 
publicada no Diário O: cial da União do dia 05 
de dezembro, onde foram nomeados repre-
sentantes do DNIT, ANTT, DENATRAN, CON-
CPC, CNCG e CONFAZ,para compor o Comitê 
da Política Nacional de Repressão ao Furto e 
Roubo de e Cargas.

Roubo de Cargas foi 
pauta de audiência com 

o Ministro da Justiça 

Na abertura do evento, o presidente da entidade, Antonio Siqueira discorreu sobre o andamento do setor durante o ano 
de 2016 dizendo que foi um ano muito complicado, “mas acabamos sendo brindados, pois estamos aqui, comemorando 
mais um ano de trabalho”.   

O evento contou com o copatrocinio da Petrobahia S/A e apoio da VIA Bahia e da Fit Inspeção Veicular Ltda. Dentre as 
autoridades presentes estavam o coordenador de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Fazenda do 
Estado da Bahia, Osvaldo Ribeiro, o presidente da Federação do Trabalhadores de Transportes do Nordeste, Braulino Leite, o 
presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos, Jorge Silva, o presidente do Sindilojas, Paulo Motta, o coordenador 
do Cedeca, Waldemar Oliveira, presidente do SETCARFS, Edson Sobrinho, entre outros.

Para animar um pouco mais o evento, algumas empresas ofereceram brindes para serem sorteados, dentre elas a Rajan 
Transportes, Concórdia Transportes, Braspress, Autotrac Telecomunicações, Publinil Comunicação, Positron Segurança Au-
tomotiva, Restaurante Fundo de Quintal e Pousada Banzaê e Sindicato das Empresas de Transportes de Feira de Santana. 

(71) 3525.0788

CONFIRA MAIS NOTÍCIAS NO SITE ! www.setceb.com.br

Bahia Transporte

• INCT-F NOV/15 A NOV/16 – A NTC&Logística comunica que 
a variação média do Índice Nacional da Variação de Custos do 
Transporte Rodoviário de Cargas Fracionadas foi de 7,95% entre 
dezembro de 2015 e novembro de 2016. O INCTF mede a evo-
lução de todos os custos da carga fracionada, incluindo transfe-
rência, coleta e distribuição, custos administração e de terminais. 
Nesses custos não estão contemplados impostos, pedágios e 
margem de lucro. 

•  FORD É GRANDE VENCEDORA DO “TOP TRUCK TV 2016 – Com 
a conquista em quatro categorias na eleição que reconhece os 
melhores caminhões do ano, feita pelos jornalistas automotivos 
de televisão, a Ford recebeu os troféus de Melhor Caminhão Se-
mileve, com o Ford F-350; Melhor Caminhão Médio, com o Ford 
Cargo Torqshift 1723 Kolector; Melhor Caminhão Semipesado, 
com o Ford Cargo Torqshift 2429 6x2; e Melhor Caminhão Pesado 
com o Ford Cargo 2629 6x4.

1•  TERCEIRA PLACA - A Comissão de Viação e Transportes da Câmara 
dos Deputados aprovou proposta que susta os efeitos de resoluções 
do Contran que determinam que os veículos automotores de trans-
porte de carga, reboques e semirreboques novos com peso bruto 
total superior a 4.536 kg somente poderão circular e ter renovada a 
licença anual quando possuírem o sistema auxiliar de identi: cação 
veicular (terceira placa).

2•  PLANILHA CARGAS INDIVISÍVEIS - Seguindo a lógica das demais 
planilhas elaboradas pela NTC&Logística, a Planilha Referencial de 
Custos de Cargas Indivisíveis segue um consagrado método de apu-
ração, utilizando por base a coleta de informações através de pesquisa 
com as principais empresas deste setor e que trabalham com a moda-
lidade de cargas indivisíveis.

3•  ANFAVEA REVELA - Em novembro 3,8 mil caminhões foram licen-
ciados no Brasil, um crescimento de 10,3% contra as 3,4 mil unidades 
vendidas em outubro e decréscimo de 19,7% frente as 4,7 mil de no-
vembro do ano passado. No acumulado deste ano 46,1 mil unidades 
foram licenciadas, resultado 30,2% inferior as 66 mil do ano passado. 

“Cada experiência passada, 
uma cidade guardada”

Mão Dupla

Lombada
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CONET& Intersindical 2017
A primeira edição do CONET&Intersindical 2017 ocorrerá entre os 

dias 09 e 12 de fevereiro, na cidade de Rio Quente, em Goiás. Um dos 
pontos principais do evento, é o anúncio de defasagem dos custos de 
frete, baseado nos estudos feitos pelo DECOPE (Departamento de Custos 
Operacionais, Estudos Técnicos e Econômicos da NTC&Logística). Esse 
número é de suma importância para o equilíbrio econômico e : nanceiro 
das empresas que transportam cargas no país. A partir desses estudos, um 
grande debate é iniciado com os empresários de cargas de todo o País e 
suas lideranças. Mais detalhes através do portal www.portalntc.org.br. 

De acordo com a Sondagem Expec-
tativas Econômicas do Transportador 
2016, realizada pela CNT (Confederação 
Nacional do Transporte), a crise na eco-
nomia do Brasil tem impactado forte-
mente o setor de transporte. A maioria 
das empresas (60,1%) teve diminuição 
de receita bruta em 2016, e 58,8% pre-
cisaram reduzir o número total de via-
gens. Para 74,6%, houve aumento do 
custo operacional. Foram entrevistados 
795 transportadores de todo o país.

A maioria deles (90,7%) considera que a crise política também os afetou 
negativamente. Pelo menos 37,4% das empresas do setor reduziram o número 
de veículos em operação em 2016. Esse cenário re+ etiu na retenção de mão 
de obra. De dezembro de 2015 a setembro de 2016, foram demitidos 52.444 
trabalhadores no setor. Somente nos últimos seis meses, 58,1% das empresas 
brasileiras de transporte tiveram de reduzir o quadro de funcionários devido à 
situação econômica do país. 

Para 2017, 47,7% dos empresários esperam obter receita bruta maior e 
48,8% con: am que haverá melhor desempenho da atividade econômica. O 
levantamento da CNT aponta que 53,5% dos transportadores aumentaram a 
con: ança na gestão econômica do governo federal e 60,5% concordam com as 
medidas : scais anunciadas. 

A Sondagem mostra também que 49,3% dos empresários acreditam que a 
retomada do crescimento na economia do país só será percebida em 2018. Para 
23,6%, essa percepção ocorrerá em 2017.

Apesar da crise, transportadores estão otimistas

anuncie aqui! anuncie aqui!

A linha de caminhões e ônibus Volkswagen, desenvolvida no Brasil e dis-
tribuída a mais de 30 países da América Latina, África e Oriente Médio, terá 
um novo ciclo de investimentos no valor de R$ 1,5 bilhão, o maior em sua 
história. Além de novos produtos direcionados a países emergentes, inova-
ções de digitalização e conectividade serão oferecidas aos clientes da marca. 

Os recursos serão investidos na constante renovação de sua linha de 
produtos, na busca de novos nichos de mercado, na atualização das li-
nhas de montagem em sua fábrica de Resende (RJ), em inovações e am-
pliações nos serviços de digitalização e conectividade e na expansão da 
marca VWCO no mercado internacional. 

Será o quinto ciclo consecutivo de investimentos no país e também o de maior valor. Os recursos virão prioritariamente dos 
resultados da própria operação, que con: a na recuperação dos mercados latino-americanos. 

O excelente desempenho comercial da linha Accelo no transporte urbano de cargas e na distribuição de mercadorias, bem 
como nas curtas distâncias rodoviárias, tem contribuído para o alcance de expressivos resultados para a marca Mercedes-Benz. 
Desde o início das vendas do modelo Accelo 1316, a participação da empresa no segmento de caminhões médios aumentou mais 
de 10 pontos percentuais.

De acordo com Ari de Carvalho, diretor de Vendas e Marketing Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil, o Accelo 1316 reúne 
o melhor dos conceitos dos segmentos de leves e médios em um só veículo. “Juntamos a prática cabina, trem de força robusto, 
dimensões compactas e baixa altura em relação ao solo do caminhão leve Accelo com a plataforma e a capacidade de carga de 
um caminhão médio”, destaca Ari. 

VW Caminhões anuncia o maior ciclo de investimentos de sua história

Linha Acello ajuda Mercedes-Benz alavancar vendas

Na Estrada           

EHorizon da Continental contribui para uma viagem mais segura
O futuro da mobilidade urbana passa obrigatoriamente pelos veículos. Seguindo essa tendência tecnológica, o Grupo Con-

tinental, considerado o maior sistemista da indústria automotiva mundial, possui o sistema eHorizon, que ajuda os frotistas de 
caminhões e ônibus a reduzir custos com combustível, pneus e freios – e o motorista a ter mais segurança e conforto.

A tecnologia é composta de um módulo eletrônico que parametriza, através de sensores existentes no veículo e sistema GPS, 
dados topográ: cos e mapas digitais dos trajetos a serem realizados. Ao toque de um botão, a tecnologia é acionada e então ela 
passa a atuar no veículo para obter a máxima performance.

E assim o ano de 2016 vai termi-
nando... entre incertezas de uma recu-
peração econômica e o desejo de que 
tudo vai melhorar neste País, principal-
mente em nosso setor.

 Mas acredito que os empresários 
estão esperançosos com a retomada, e 
tudo voltará ao normal, com um melhor 

desempenho do setor de transporte rodoviário de cargas. 
Temos que ter mais con: ança em nosso potencial de 

trabalho, pois somente desta forma, sairemos da atual 
crise mais fortalecidos. A: nal de contas, nós brasileiros 
já estamos calejados de crises. Crise política, de abaste-
cimento, : nanceira, de planos econômicos, de Brasília, de 
escândalos e de tantas outras.

Crise acima de tudo não é o : m, e sim, o recomeço 
para os competentes.

Feliz 2017 !

Editorial Antônio P. de Siqueira  
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E assim o ano de 2016 vai termi-
nando... entre incertezas de uma recu-
peração econômica e o desejo de que 
tudo vai melhorar neste País, principal-
mente em nosso setor.

 Mas acredito que os empresários 
estão esperançosos com a retomada, e 
tudo voltará ao normal, com um melhor 

desempenho do setor de transporte rodoviário de cargas. 
Temos que ter mais con: ança em nosso potencial de 

trabalho, pois somente desta forma, sairemos da atual 
crise mais fortalecidos. A: nal de contas, nós brasileiros 
já estamos calejados de crises. Crise política, de abaste-
cimento, : nanceira, de planos econômicos, de Brasília, de 
escândalos e de tantas outras.

Crise acima de tudo não é o : m, e sim, o recomeço 
para os competentes.
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Empresários do 
setor de trans-

porte rodoviário 
de cargas da Bahia, 
autoridades e con-
vidados, estiveram 
reunidos durante 
jantar de confrater-
nização do Sindi-
cato das Empresas 
de Transporte de 
Cargas do Estado da 
Bahia – SETCEB, no 
último dia 15 de dezembro, no salão de eventos do Restaurante Coco 
Bambu Bahia, em Salvador. O jantar foi marcado pela animação do 
mágico e ilusionista Makana e pela boa música do cantor Ari Jorge. 

Empresários do TRC reunidos em 

jantar do SETCEB

DEZEMBRO 2016

O presidente da NTC&Logística, José Hélio 
Fernandes, diretores da entidade, empresá-
rios ligados ao combate de contrabando e 
pirataria, além de deputados e membros de 
órgãos federais estiveram reunidos com o 
Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, em 
Brasília, para tratar sobre um dos principais 
problemas do setor: o crescente roubo de 
cargas no Brasil.

Na ocasião, a NTC&Logística entregou ao 
Ministro, um documento apresentando o pa-
norama nacional, citando as áreas com maior 
incidência de roubos e produtos mais visados. 
Um dos aspectos mais citados no documento 
reforça a necessidade de atuação no que se 
refere aos crimes de receptação de cargas. 

Uma das propostas apresentadas pela 
NTC nesta reunião foi acatada pelo ministro e 
publicada no Diário O: cial da União do dia 05 
de dezembro, onde foram nomeados repre-
sentantes do DNIT, ANTT, DENATRAN, CON-
CPC, CNCG e CONFAZ,para compor o Comitê 
da Política Nacional de Repressão ao Furto e 
Roubo de e Cargas.

Roubo de Cargas foi 
pauta de audiência com 

o Ministro da Justiça 

Na abertura do evento, o presidente da entidade, Antonio Siqueira discorreu sobre o andamento do setor durante o ano 
de 2016 dizendo que foi um ano muito complicado, “mas acabamos sendo brindados, pois estamos aqui, comemorando 
mais um ano de trabalho”.   

O evento contou com o copatrocinio da Petrobahia S/A e apoio da VIA Bahia e da Fit Inspeção Veicular Ltda. Dentre as 
autoridades presentes estavam o Juiz Titular da 25ª Vara do Trabalho de Salvador, Agenor Calazans, o coordenador de Fisca-
lização  de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia, Osvaldo Ribeiro, o presidente do Sindicato 
dos Caminhoneiros Autônomos, Jorge Silva, o presidente do Sindilojas, Paulo Motta, o coordenador do Cedeca, Waldemar 
Oliveira, o Inspetor da SPRF – 10º Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, Virgilio Tourinho, entre outros.

Para animar um pouco mais o evento, algumas empresas ofereceram brindes para serem sorteados, dentre elas as trans-
portadoras Rajan, Ibéria, Concórdia, Braspress, Jamef, Martins Medeiros e Xpress. Prestadores de serviços também ofere-
ceram brindes, como Autotrac Telecomunicações, Positron Segurança Automotiva e Fit Inspeção Veicular,  bem como a 
Petrobahia, Sindicam, Publinil Comunicação, Othon Palace Hotel, Pousada Banzaê e Restaurante Fundo de Quintal.  
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• INCT-F NOV/15 A NOV/16 – A NTC&Logística comunica que 
a variação média do Índice Nacional da Variação de Custos do 
Transporte Rodoviário de Cargas Fracionadas foi de 7,95% entre 
dezembro de 2015 e novembro de 2016. O INCTF mede a evo-
lução de todos os custos da carga fracionada, incluindo transfe-
rência, coleta e distribuição, custos administração e de terminais. 
Nesses custos não estão contemplados impostos, pedágios e 
margem de lucro. 

•  FORD É GRANDE VENCEDORA DO “TOP TRUCK TV 2016 – Com 
a conquista em quatro categorias na eleição que reconhece os 
melhores caminhões do ano, feita pelos jornalistas automotivos 
de televisão, a Ford recebeu os troféus de Melhor Caminhão Se-
mileve, com o Ford F-350; Melhor Caminhão Médio, com o Ford 
Cargo Torqshift 1723 Kolector; Melhor Caminhão Semipesado, 
com o Ford Cargo Torqshift 2429 6x2; e Melhor Caminhão Pesado 
com o Ford Cargo 2629 6x4.

1•  TERCEIRA PLACA - A Comissão de Viação e Transportes da Câmara 
dos Deputados aprovou proposta que susta os efeitos de resoluções 
do Contran que determinam que os veículos automotores de trans-
porte de carga, reboques e semirreboques novos com peso bruto 
total superior a 4.536 kg somente poderão circular e ter renovada a 
licença anual quando possuírem o sistema auxiliar de identi: cação 
veicular (terceira placa).

2•  PLANILHA CARGAS INDIVISÍVEIS - Seguindo a lógica das demais 
planilhas elaboradas pela NTC&Logística, a Planilha Referencial de 
Custos de Cargas Indivisíveis segue um consagrado método de apu-
ração, utilizando por base a coleta de informações através de pesquisa 
com as principais empresas deste setor e que trabalham com a moda-
lidade de cargas indivisíveis.

3•  ANFAVEA REVELA - Em novembro 3,8 mil caminhões foram licen-
ciados no Brasil, um crescimento de 10,3% contra as 3,4 mil unidades 
vendidas em outubro e decréscimo de 19,7% frente as 4,7 mil de no-
vembro do ano passado. No acumulado deste ano 46,1 mil unidades 
foram licenciadas, resultado 30,2% inferior as 66 mil do ano passado. 

“Cada experiência passada, 
uma cidade guardada”

Mão Dupla

Lombada
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CONET& Intersindical 2017
A primeira edição do CONET&Intersindical 2017 ocorrerá entre os 

dias 09 e 12 de fevereiro, na cidade de Rio Quente, em Goiás. Um dos 
pontos principais do evento, é o anúncio de defasagem dos custos de 
frete, baseado nos estudos feitos pelo DECOPE (Departamento de Custos 
Operacionais, Estudos Técnicos e Econômicos da NTC&Logística). Esse 
número é de suma importância para o equilíbrio econômico e : nanceiro 
das empresas que transportam cargas no país. A partir desses estudos, um 
grande debate é iniciado com os empresários de cargas de todo o País e 
suas lideranças. Mais detalhes através do portal www.portalntc.org.br. 


