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EDITORIAL

A economia brasileira e segmento do transporte rodoviário, em particular, 
se preparam para um período de adversidades, depois de vivenciarem um 
ano igualmente difícil. A projeção de crescimento do Produto Interno Bru-

to (PIB) para 2015, de acordo com a última revisão do Relatório de Mercado Focus, 
divulgado pelo Banco Central, aponta para uma expansão de pífios 0,03%; associa-
da a uma inflação estimada superior a 7% para o período.

Tendo em vista que a atividade do transporte rodoviário, sobretudo no seg-
mento de cargas, está intimamente atrelada ao desempenho comercial e industrial 
do país é certo supor que o setor, mais uma vez, deve se preparar para “apertar o 
cinto”, ante à possibilidade de vivenciar um ano igual ou pior que 2014.

Para complicar as coisas, a fraca atividade econômica projetada pode ficar 
ainda mais reduzida, dependendo dos desdobramentos da Operação Lava Jato. 
Uma vez que, a cada dia, novas revelações chegam a público com teor altamente 
explosivo. Com risco de alcançar não apenas os políticos e partidos envolvidos no 
escândalo do “Petrolão” como, também, a própria presidente Dilma Rousseff e a 
figura do seu criador, o ex-presidente Lula.

O reajuste dos combustíveis anunciado em fevereiro e retomada da Cide 
(Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), em vigor a partir de 1º de 
maio, também devem provocar estragos na atividade, por conta de seu im-
pacto nos custos operacionais do transporte. Não sem motivo, o presidente da 
NTC&Logística, José Hélio Fernandes alertou em entrevista para FROTA&Cia que 
o ano em curso terá de ser conduzido com bastante cuidado, por parte de todos 
aqueles que atuam na atividade. 

Apesar do clima sombrio, Fernandes acredita que o setor poderá 
retomar o ritmo a partir do segundo semestre, “mas, sem 
grandes emoções”. Além deste, outros empresários ouvidos 
para compor o tradicional balanço setorial - “Panorama 
2015 do Transporte Rodoviário” - de FROTA&Cia, também 
revelaram sua esperança em dias melhores. Condiciona-
do, é claro, à adoção de um rígido controle administrativo 
e financeiro em todas as empresas, voltado para a redução 
dos custos, o planejamento estratégico e o foco permanente 
no cliente, entre outras medidas.

Ao apostar na própria capacidade de se reinventar, na for-
ça do trabalho em equipe, na perseverança diante de qualquer 
adversidade, é certo que cada um de nós poderá alcançar a 
vitória infalível, independente das forças contrárias que 
venha a se confrontar. Muito mais que uma vã filosofia, 
manter o permanente otimismo, a confiança e a fé são 
forças que movem a humanidade há milênios, seja 
qual a situação ou a época. 

José Augusto Ferraz
Diretor de Redação
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Scania vence 
Desafio Europeu
A Scania foi a vencedora do ETC (European 

Truck Challenge), ou Desafio Europeu de 
Caminhões, um dos mais influentes e pres-

tigiados testes da imprensa no continente, apresen-
tando o menor consumo de diesel e a maior velo-
cidade média durante a prova. O ETC é organizado 
por duas editoras alemãs, e os resultados do teste 
são veiculados em 16 publicações de transporte por 
caminhão em toda a Europa. Na 5ª. Edição do de-
safio, participaram as seguintes marcas e modelos 
de caminhões: DAF XF 440, Iveco Stralis 420 Hi-Way, 
MAN TGX 18.400, Mercedes-Benz Actros 1843, o Sca-
nia G 410 Highline.

Ano fraco para a indústria
Não é à toa que inúmeros transportadores rodoviários de carga viram suas receitas 
financeiras diminuírem ou estagnarem em 2014: no período, a indústria brasileira 
encolheu 3,2%, segundo divulgou o IBGE no início de fevereiro deste ano. A instituição 
avalia que a queda de 16,8% na fabricação de automóveis e caminhões tenha sido o 
maior impacto sobre o resultado geral e que ainda tenha contaminado a indústria de 
fornecedores de insumos para o segmento. Para 2015, a preocupação é reforçada pelo 
possível racionamento de água e energia.

Foi na noite de 19 de dezembro de 
2014 que uma Medida Provisória 
publicada em edição extraordi-
nária do Diário Oficial da União 
reduziu o volume de recursos 
do Programa de Sustentação 
do Investimento (PSI) oferecido 
pelo BNDES,  de R$ 80 bilhões, 
em 2014, para R$ 50 bilhões em 
2015.  A determinação, em vigor 
desde o início de janeiro, limita o 
percentual do valor do bem a ser 
financiado (caminhões ou ônibus) 
em 50% para grandes empresas 
e em 70% no caso de pequenas 
empresas (antes o percentual 
era de 100%). As taxas de juros 
de financiamento saltaram de 
6% para 9,5% ao ano para pe-
quenas empresas e de 10% a.a. 
para as grandes companhias. 
A Linha Procaminhoneiro teve 
esta taxa de juros elevada de 6% 
para 9% ao ano.

Na calada 
da noite
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Novo plano de 
financiamento 
VW/MAN
O Banco Volkswagen acaba 
de anunciar um novo plano 
de financiamento para a com-
pra de caminhões e ônibus 
Volkswagen e dos extrapesa-
dos MAN TGX. Com financia-
mento de até 100% do valor 
do veículo, o crediário é viabi-
lizado com zero de entrada e 
pagamento em até 60 meses, 
com taxas de 0,93% ao mês. 
As parcelas se mantêm fixas 
até o final do contrato. Décio 
Carbonari, presidente do 
banco, explica que a oferta é 
uma interessante alternativa 
à recente mudança de regras 
de financiamento do BNDES, 
que limitou os volumes de 
crédito para o mercado.

Exame 
toxicológico 
obrigatório 
para motoristas 
A partir do dia 30 de abril, 
seguindo uma nova norma 
do Denatran, motoristas que 
tirarem ou renovarem a Car-
teira Nacional de Habilitação 
para as categorias C, D ou E 
terão de se submeter a exame 
toxicológico, através do fio de 
cabelo ou da unha, que de-
tectará drogas como cocaína, 
maconha, heroína e outras. 
Por enquanto a entidade está 
credenciando os laboratórios 
que realização as análises 
laboratoriais toxicológicas. 

MWM animada
Frente às vicissitudes de um mercado estagnado, a MWM decidiu que é melhor olhar 
para a frente que para os lados. Decidiu investir em customização e desenvolvimento 
tecnológico e prevê o lançamento de 33 novos produtos ainda em 2015. As novidades 
atendem as famílias de motores da marca, dos segmentos veicular e fora de estrada, 
como propulsores para caminhões, maquinário agrícola, construção civil e geração 
de energia, incluindo os recém-lançados motores que atenderão a nova legislação 
MAR I, destinados às aplicações fora de estrada. Thomas Püschel, diretor de Vendas e 
Marketing da fabricante, diz que o nível de customização que a companhia possui é um 
diferencial competitivo e certamente favorecerá os atuais e futuros negócios da marca.

Menos lucros para o exterior
As remessas de lucros de dividendos das montadoras instaladas no Brasil às suas matrizes 
no exterior também despencaram. Segundo dados do Banco Central, de janeiro a julho os 
fabricantes remeteram US$ 663 milhões, o que significou expressivo declínio de 70% em 
comparação ao mesmo período de 2013, quando foram enviados US$ 2,2 bilhões. Ainda 
assim, as montadoras brasileiras representam este ano o quarto setor que mais envia lucros 
ao exterior, e surpreendem pelo fato de continuar a fazer remessas quando reclamam que 
a rentabilidade no País acabou com a queda do mercado. Nem o BC e nem as fabricantes 
divulgam quanto é remetido para o exterior, mas o resultado comprova que ainda existem 
aquelas que conseguem lucrar mesmo em cenário recessivo.
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Desgaste controlado
Uma nova tecnologia que irá permitir estimar o desgaste dos pneus está 
sendo desenvolvida pela fabricante de pneus Bridgestone. À medida que o 
piso do pneu se desgasta, a sua capacidade de aderência em pisos molha-
dos tende a diminuir e a nova tecnologia utiliza sensores ligados ao interior 
de pneus, que permitem obter informações sobre as alterações na condição 
do piso durante a condução. Ao analisar esta informação, o condutor con-
seguirá, em tempo real, identificar quais as condições de desgaste do pneu.

Aa venda de frotas em leilões online é 
uma alternativa que vem crescendo a 
cada ano, segundo a empresa Super-
bid, que leiloou em 2013 cerca de 8.100 
veículos e só no primeiro semestre de 
2014, foram vendidos 4.350 – 20% a 
mais que no mesmo período do ano 
anterior. A empresa possui 500 mil 
compradores cadastrados e seu site 
recebe perto de 1 milhão de visitas por 
mês. Pedro Barreto, diretor Comercial 
da Superbid, diz que cerca de 90% dos 
participantes de leilões são pessoas fí-
sicas. Os lances são feitos pela Internet 
– a partir do site da empresa organi-
zadora, onde consta uma descrição 
completa dos bens leiloados, e os lotes 
serão arrematados pela maior oferta, 
desde que o valor seja igual ou superior 
ao preço mínimo estabelecido. 

Leilão online  
para frotas
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Caminhões 
seguem isentos 
de IPI 
Aplicada durante dois anos pelo Go-
verno Federal para diminuir a retração 
comercial de veículos, a isenção do 
Imposto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) sobre veículos com motor 
até 2.0 chegou ao fim em janeiro deste 
ano. Já para os caminhões, o governo 
foi mais bonzinho: manteve a alíquota 
zero do imposto para 2015.

Tarifa de pedágio 
diferenciada
Chega de rodar 10 quilômetros nas 
estradas pedagiadas e pagar por 
100. O governo federal prevê que 
até o final de junho de 2015 entrará 
em operação o Sistema Nacional de 
Identificação Automática de Veículos 
(Siniav), que permitirá a concessio-
nária da rodovia reconhecer quando 
os carros entram e saem da via, por 
meio de chips instalados nos veículos.

Novos negócios
O Banco Mercedes-Benz encerrou 
2014 com R$ 4,8 bilhões em novos 
negócios, montante 26% superior 
ao registrado no ano anterior. A 
comercialização de caminhões 
favoreceu esse resultado, pois res-
pondeu por quase 50% desse valor, 
ou R$ 2,5 bilhões. Também as 
vendas de ônibus incrementaram 
novos negócios, respondendo pela 
movimentação de R$ 811 milhões. 
No acumulado, a carteira de finan-
ciamentos do banco Mercedes-
-Benz encerrou 2014 com R$ 11 
bilhões, 5,8% a mais que os R$ 10,4 
bilhões alcançados em 2013.   

Pacote de bondades I
A MAN Latin America acaba de estender as condições do seu novo pacote de 
financiamento à linha de caminhões MAN TGX. Em parceria com o Banco 
Volkswagen, os clientes da linha de extrapesados da montadora poderão adquirir 
veículos 100% financiados com 0% de entrada, prazo de pagamento de até 60 
meses, parcelas fixas até o final do financiamento e taxa de apenas 0,93% ao 
mês. Para Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas 
da empresa, a opção chega como um complemento ao Finame PSI para garantir 
melhores condições de compra a todos os clientes da MAN Latin America.

Pacote de bondades II
Também a Iveco acaba de anunciar uma opção de financiamento com condições 
especiais para a compra de veículos e caminhões da marca, com apenas 10% de en-
trada do valor total e prazo de cinco anos para quitar o parcelamento do restante. 
A linha de crédito, disponível via Banco CNH Industrial, é uma alternativa para os 
transportadores que desejam adquirir veículos novos em condições melhores que 
as oferecidas atualmente pelo Finame.

Pacote de bondades III
Em paralelo, a  Scania passou a oferecer a seus clientes da linha de caminhões 
2015 garantia de dois anos para o trem de força. Fazem parte da oferta as linhas 
de caminhões rodoviários pesados e semipesados e de ônibus rodoviários adqui-
ridos a partir de 1º de janeiro de 2015. A garantia estendida para o segundo ano 
do trem de força engloba peças banhadas a óleo, componentes internos do motor, 
caixa de mudança e diferencial.
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Investimentos em infraestrutura
Para o presidente da NTC & Logística, José Hélio Fernandes, é fundamental que o governo federal 
realize mais investimentos em infraestrutura logística, a fim de reduzir os custos operacionais das 

empresas. A medida é essencial para garantir competitividade para o setor. “É preciso que o gover-
no faça os ajustes necessários para que o país retome o crescimento, permitindo a manutenção do 

emprego e geração de renda para todas as camadas sociais”, defende Fernandes.
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Tradicional evento do setor de transportes, logística e comércio exterior, a 
21ª edição da Intermodal South America está programada para acon-
tecer de 7 e 9 de abril e deve superar em 10% o número de visitação, na 
comparação com o resultado de 2014, quando o evento atraiu mais de 
15.000 profissionais do setor. Este ano, a feira traz mais de 600 marcas 
expositores, entre elas cerca de 60 empresas diretamente associadas 
ao modal rodoviário. Na programação da feira, conferências proporão a 
discussão sobre a problemática da intermodalidade, o equilíbrio da matriz 
de transporte e a infraestrutura nacional. O evento acontece no Transa-
mérica Expo Center, em São Paulo.

TRANSPORTE ON LINE

Encontro da logística
Centro de  engenharia
A BorgWarner inaugurou, em fevereiro. seu 
novo centro de engenharia na cidade de Itati-
ba, em São Paulo (SP). Com 2000m² de área, 
a unidade oferece recursos para a criação de 
novas tecnologias para o mercado auto-
motivo, que colaborem para a redução de 
emissões e do consumo de combustível, além 
da melhoria do desempenho dos veículos.

Trabalho humanizado
Trabalhar e viver bem podem andar de mãos 
dadas. Acreditando nisso, a ID Logístics Brasil 
implantou em suas unidades no país o projeto 
“Viver Bem”, cujo objetivo é enxergar a reali-
dade de cada colaborador, sob o ponto de vista 
pessoal e profissional, incentivando mudanças 
de hábitos e a busca por uma vida saudável. A 
operadora logística conta hoje com mais de 3,5 
mil colaboradores, sendo 15% na área admi-
nistrativa e 85% na área operacional e acredita 
que a aproximação com o trabalhador possa 
reduzir os índices de absenteísmo e turnover, 
característicos na área logística.

Nova data para 
a Fenatran 2015
A Reed Exhibitions Alcantara  
Machado diz que para atender  
“às necessidades, a demanda e 
a sazonalidade de vendas das 
empresas expositoras”, a Fenatran 
– 20º. Salão Internacional  
do Transporte Rodoviário de  
Carga acontecerá de 9 a 13 de 
novembro de 2015, diferente do  
que havia sido divulgado anterior-
mente pela organizadora  
do evento. A feira acontece em  
130 mil m² no Pavilhão de Expo-
sições do Anhembi, em São Paulo 
(SP), e reunirá 376 marcas, do 
Brasil e do exterior.
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Caminhão  
nas alturas
Fabricado exclusivamente 
pela Mercedes-Benz Special 
Trucks da Alemanha, o 
caminhão para operações 
especiais fora de estrada 
Zetros 1833 conseguiu a 
façanha de alcançar uma al-
titude de 6.704 metros, sendo 
conduzido pela expedição 
da empresa alemã Extrem 
Events, através das íngremes 
estradas da Cordilheira dos 
Andes. A comitiva chegou 
bem perto do topo do vulcão 
mais alto do mundo, chama-
do de “Ojos del Salado”, que 
fica na região do Deserto de 
Atacama, ao Norte do Chile.
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Prova de fogo 
Dependentes do fl uxo produtivo das indústrias, as transportadoras rodoviárias 
de cargas vivem na pele os efeitos devastadores da queda  de consumo 
                                                                   e se desdobram  para preservar seu negócio

por Sonia Crespo

Em épocas de vacas 
magras, esses efeitos 
têm desdobramentos 

ainda piores, considerando que o 
transportador tem de enfrentar os 
danos sofridos nos caminhões por 
trafegar em estradas deficientes, as-
sumir reajustes de insumos e de óleo 
diesel sem poder repassá-los ao con-
tratante, ver minguar seu poder de 
negociação ao enfrentar todo tipo de 
concorrência desleal de empresas ilí-
citas, sem deixar de manter sua frota 
rastreada, atualizada e produtiva. É 
um desafio para poucos e bons.

Como todos os segmentos da in-
dústria brasileira suportaram fortes 
solavancos comerciais em 2014, para 
os transportadores rodoviários de car-
ga, responsáveis pela movimentação 
dessas mercadorias, não podia ter 
sido diferente: “Tivemos um ano bas-
tante difícil”, confirma prontamen-
te José Hélio Fernandes, presidente 
da NTC & Logística, avaliando que 

praticamente toda a cadeia logística 
nacional foi afetada pela conjuntu-
ra econômica, exceto alguns setores, 
como o do agronegócio, que em algu-
mas regiões evoluiu até 15%. “Já viví-
amos com as margens de lucro redu-

zidas e em 2014 a coisa 
só se complicou”, alerta, 

lembrando que muitos em-
presários do setor haviam feito 

maciços investimentos em frota e 
estrutura física entre 2011 e 2012. “O 

ano passado começou otimista, com 
as demandas da Copa do Mundo, que 
não se realizaram, e veio caminhando 
para a paralisia”, resume.

Mas se a luta foi generalizada, al-
guns segmentos específicos deixaram 
a lição de como tirar leite de pedra, 
como o de carga fracionada, que trans-
formou as deficiências em aprendiza-
do: “O segmento se ressentiu com a 
diminuição de volume de carga trans-
portada mas compensou a perda sele-
cionando as cargas, trabalhando com 
mais eficiência e reduzindo custos de 
insumos e de pessoal”, exemplifica 
Fernandes. “O empresário tem de co-
nhecer sua empresa, saber o que traz 
receita e o que dá despesa”, alerta.

E 2015 poderá ser tão ou mais 
complicado que 2014, acredita: “Temos 
de considerar que o governo começa 

de cargas vivem na pele os efeitos devastadores da queda  de consumo 
                                                                   e se desdobram  para preservar seu negócio                                                                   e se desdobram  para preservar seu negócio

de considerar que o governo começa 
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com outro perfil e está adotando um 
novo conceito econômico”, analisa, 
considerando preocupantes algumas 
das novas determinações já definidas 
pela nova equipe econômica: “Com 
a retomada da Cide (Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico), 
teremos aumento do preço do diesel 
estimado em R$ 0,15 por litro. Outras 
medidas, como o afastamento do fun-
cionário por problemas de saúde, que 
agora terá de ser bancado durante 30 
dias pela empresa contratante – e não 
mais 15 dias – também causarão im-
pacto nos custos”, observa.    ´

Para José Hélio Fernandes, o setor 
poderá retomar o ritmo a partir do se-
gundo semestre deste ano, mas sem 
grandes emoções : “As transportado-
ras vão tentar se manter em pé este 
ano, que terá de ser conduzido com 
bastante cuidado”, prevê. 

  EM BUSCA DO  RITMO 

O ano de 2014 não foi fácil para 
ninguém. Pela diversidade  operacio-
nal, alguns segmentos de transporte, 
como o de cargas fracionadas, con-
seguiram resultados acima da média 
geral. Para a  TNT Mercurio, uma das 
maiores empresas de transporte ro-
doviário do país e especialista nessa 
modalidade, 2014 foi um ano positi-
vo,  que registrou crescimento de dois 

dígitos. “Ainda não podemos divulgar 
os números, mas nosso crescimento 
no segundo semestre acompanhou o 
impulso operacional que registramos 
nos primeiros seis meses do ano”, ex-
plica Cristiano Koga, diretor-executivo 
da empresa. Entre janeiro e junho de 
2014, a TNT registrou receita de R$ 
453 milhões, 13,2% superior ao resul-
tado do mesmo período de 2013. 

Para Koga, a TNT encarou as di-
ficuldades que permearam o ano, 
como a retração dos volumes da car-
ga fracionada, a Copa do Mundo e as 
eleições, como desafios . “Consegui-
mos crescer, mesmo assim”, comenta, 
revelando que, para isso, foi preciso 

criar uma estratégia operacional ali-
cerçada  em dois pilares: “Concen-
tramos nossa atuação em segmentos 
rentáveis, como o automotivo, tecno-
logia, farmacêutico e life style (con-
fecções e moda) e produzimos uma 
melhora na qualidade de nossos ser-
viços, reduzindo custos”.  Além disso, 
Koga salienta o reforço da atuação 
geográfica com a abertura de novas 
unidades de apoio em pontos estra-
tégicos, como as filiais de Novo Ham-
burgo (RS), Saquarema (RJ) e Varginha 
(MG), entre outras.

Esta estrutura física permitirá que 
a TNT mantenha seu ritmo de cres-
cimento para 2015, ano que não será 
economicamente fácil, adianta Koga. 
“Pretendemos utilizar ainda melhor 
nossos ativos, em todas as operações 
da empresa”, diz, salientando que 
concentrará esforços para atender 
especialmente os dois segmentos que 
mais crescem economicamente, no 
momento: farmacêuticos e life style. 

  DESAPONTAMENTO 

Muitos empresários começa-
ram o ano de 2014 acreditando que 
teriam aumento de demandas pro-
vocado pela Copa do Mundo – o que 
não ocorreu. “Não foi como o  espe-
rado. Estimávamos um crescimen-
to de 18% do faturamento anual e 

Fernandes, da 
NTC:  2015 
poderá ser 

tão ou mais 
complicado 

que 2014

Koga, da TNT: 
mesmo assim, 
conseguimos 
crescer em 2014

vo,  que registrou crescimento de dois 
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crescemos 10,38%. E pior: a Copa 
do Mundo em junho e julho trouxe 
como reflexo, na área de transpor-
te, uma grande retração”, observa 
Jaime Krás Borges, sócio-diretor da 
Transminuano, outra empresa foca-
da na carga fracionada. Com custos 
operacionais subindo bem acima do 
índice inflacionário, Borges enxerga 
sérias irregularidades no setor, que 
terminam por distorcer os resulta-
dos esperados: “O Transporte rodo-
viário de cargas no Brasil é muito 
concorrido e, em geral, as  tarifas são 
praticadas abaixo dos custos reais. 
Muitas empresas não têm departa-
mentos específicos de custos e, por-
tanto, não sabem estimar seus reais 
custos na hora de precificar a tarifa 
ao cliente. Com isso, sofremos per-
manentemente uma concorrência 
predatória”, analisa.

Como dezembro de 2014  “tam-
bém foi um mês ruim, abaixo das 
expectativas”, o dirigente da Trans-
minuano  prevê um cenário pouco 
promissor para este ano. “A primeira 
quinzena de janeiro de 2015, com-

parada com o mesmo período de ja-
neiro/14, está 16% menor”, compara. 
Jaime Borges acredita que este pri-
meiro semestre será de ajustes por 
parte do governo, e o empresariado 
aguardará, cauteloso, o que vai acon-
tecer na economia em geral. “Não 
quero ser pessimista, mas é hora de 
tirar o pé do acelerador e controlar, 
sempre que possível, e cortar custos, 
sem comprometer a qualidade dos 
serviços”, argumenta. Ainda assim, 
mantém otimismo sobre o futuro, 
projetando um crescimento entre 8% 
e 10% para 2015.

 
   ESPERANÇA 

Não se pode esperar grandes 
resultados comerciais quando o pe-
ríodo tem inúmeros feriados prolon-
gados e dias festivos, opina  Otávio 
Fedrizze, diretor da Carvalima Trans-
portes. “ Se não fossem estes dias 
mortos, teria sido um ano muito me-
lhor para nós”, avalia. Especializada 
na movimentação de cargas gerais, a 
empresa garantiu um retorno acima 

Alta de custos
Com a indústria automobilísti-

ca em recessão, a Transportadora 
Ajofer, que tem sua expertise 
focada na movimentação de cargas 
fracionadas, apenas conseguiu, em 
2014, repetir o resultado financeiro 
do ano anterior. “Conseguimos 
crescer apenas 3%, e isso devido  à 
prospecção e fechamento de novos 
negócios, pois se considerarmos 
o fluxo comercial dos clientes 
habituais, houve retração”, avalia 
Antônio de Oliveira Ferreira (foto), 
sócio-diretor da empresa. Ferreira lembra 
que, além de tudo, em 2014 houve um 
aumento considerável no custo da mão de 
obra. Mas a situação mais complicada que a 

Ajofer vivenciou, diz o executivo, foi conseguir 
operar com fretes defasados: “São contratos 
sem possibilidade de repasses, pois ao tentar 
negociar os embarcadores nos sufocam, 

abrindo concorrência”, comenta.
Será um milagre se o setor 

mantiver os resultados alcançados 
em 2014, preconiza o dirigente. 
“Estamos em um processo de 
enxugamento de custos, foca-
dos em aumentar os volumes e 
vendas, para compensar a redução 
de vendas dos embarcadores que  
atendemos”, revela. “Entendemos 
que se mantivermos os resultados 
de 2014, mesmo sendo pífios, já es-
tarão de bom tamanho”, considera. 

Renovação, investimentos em estrutura ou 
ampliação de frota não estão nos planos 
da empresa para este ano, a não ser que 
surjam novos clientes.  

Diesel mais caro: 
mais problemas

O presidente do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas no 
Estado do Paraná (Setcepar), Gilberto 
Cantú, acredita que o recente aumento 
nos preços do diesel elevará as taxas de 
frete, considerando que o combustível 
representa cerca de 40% dos custos do 
transporte rodoviário. Consequente-
mente, avalia que as transportadoras 
devem repassar este aumento ao 
cliente, para cobrir os gastos e manter o 
funcionamento do serviço. Para Cantú, 
as transportadoras dependem ainda de 
outros insumos que também devem en-
carecer em 2015, como a energia elétrica, 
por exemplo. “É um momento crítico. O 
crescimento destes valores encarece o 
transporte, o que acaba, infelizmente, 
sendo repassado para todo o sistema 
logístico e ao consumidor final”, lamenta 
Cantú. O Setcepar representa hoje 5 mil 
empresas de transporte de cargas em 
265 cidades do estado do Paraná.
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PIB miúdo

da média de mercado: “Nossa seg-
mentação de mercado sofre menos 
variações e com isso conseguimos 
ter um resultado um pouco melhor, 
alcançando crescimento de 20% 
sobre a receita do ano anterior”, 
estima. O que Fedrizze notou, no 
período, é que as despesas subiram 
bem mais que este percentual. “Em 
2014 conseguimos pagar as contas 
e os investimentos que já havíamos 
feito, mas não foi possível fazer no-
vos investimentos”, revela. 

Fedrizze aponta o baixo fluxo 
de caixa como uma das maiores 
dificuldades enfrentadas ao lon-
go de 2014: “Registramos muitos 
clientes pedindo prorrogação de 
fatura e casos de falta de paga-
mento”, relata, além das despesas 
acima da média, que fizeram com 
que alguns contratos tivessem que 
ser revistos para diminuir os gastos 
e tentar sair ileso deste período. O 
executivo acredita que a economia 
nacional deverá entrar nos eixos, 
mas não sabe quando: “Numa pro-
jeção mais otimista, após o carnaval 
tudo volta ao normal. Outra mais re-
alista, somente do meio do ano para 
frente. O novo governo no estado 
esta enxugando gastos e segurando 
pagamentos, o que reduz a circula-
ção de dinheiro. Por enquanto o que 
vemos é que está sendo um come-
ço de ano bem difícil”, reclama. Mas 
com os recentes cortes de custos e a 
revisão de contratos antigos que es-
tão  sendo realizados na Carvalima, 
Fedrizze arrisca uma projeção de 
crescimento para 2015: “Ainda não 
chegamos a um valor, mas quere-
mos no mínimo um crescimento de 
10%”, diz. Para alcançar este resulta-
do, a ampliação de frota seria uma 
boa alternativa, mas no momento 
esta fora de cogitação, avalia. “Já a 
renovação de parte da frota é ine-
vitável”, destaca. “Nossas estradas 
são muito precárias e se não a idade 
média não se mantiver entre 3 ou 4 
anos, a manutenção começa a ficar 
muito cara”, finaliza.

  PLANOS ALTERADOS 

A mudança na rotina de deman-
das, ao longo de 2014, preocupou a  
Transpanex, cujo foco operacional se 
concentra no e-commerce, brinque-
dos e cosméticos. “Tivemos um ano 
conturbado. Lá no início vivemos um 
período atemporal de carnaval, que 
comprometeu o mês de março – para 
nós, sempre um ótimo período de 
movimentação e faturamento. Ainda 
assim, tudo indicava que o ano seria 
promissor, afinal teríamos a Copa do 
Mundo no Brasil, prometendo movi-
mentação extra de cargas”, comenta 
o diretor Paulo Bedin.

Mas nada disso se concretizou: “Os 
faturamentos minguaram em março, 
junho e julho, iniciando alguma recu-
peração em agosto. Mas com a econo-
mia enfraquecida no segundo semes-
tre, o ano terminou de uma maneira 
que não se esperava”, relata Bedin. “A 
Panex, apesar dos pesares, ainda con-
seguiu um ligeiro equilíbrio nos custos, 
com o pequeno aumento de receita 
de 2%”, acrescenta. Um resultado sur-
preendente, se forem consideradas as 
dificuldades enfrentadas pela trans-
portadora no período, como custos 
operacionais crescentes, concorrência 

Um recente levantamento sobre 
o transporte rodoviário de cargas 
realizado pelo Departamento de pes-
quisas e Estudos Econômicos  (DEPEC) 
do Bradesco, mostra que o PIB do 
segmento de Transportes e Armaze-
namento em 2014 foi o terceiro pior 
dos últimos 19 anos, ficando na frente 
apenas dos resultados alcançados em 
1998 (zero), 1999 (0,3) e 2009 (-0,3%), 
e empatando com o resultado de 2013 
(1,0). O estudo revelou que, de acordo 
com a Associação Brasileira das 
Concessões Rodoviárias – ABCR,  em 
novembro de 2014 o fluxo de veículos 
pesados que circularam pelas rodo-
vias pedagiadas caiu 0,6% (161,7 mil 
veículos pesados). No mesmo período 
de 2013, esse volume de veículos 
pesados havia crescido 3,1%. 

O relatório do DEPEC utilizou os 
dados mais recentes da ANTT sobre 
as empresas de transporte rodoviário 
de carga: Em 2012, existiam no país 
141.951 transportadoras rodoviárias, 
que movimentavam pouco mais de 
1 milhão de caminhões com idade 
média de 8,2 anos.

Borges, da 
Transminuano: tarifas 

praticadas estão 
abaixo dos custos reais

muito cara”, finaliza.
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Bye bye, Brasil
Se a maioria dos empresários brasi-

leiros luta ferrenhamente para segurar 
o rojão da carga, há quem prefira partir 
em busca de melhores oportunidades de 
negócios,  bem longe do canto do sabiá. 
É o caso da Piccilli Transportes, que 
fechou as portas da empresa no Brasil e 
se transferiu, em outubro de 2013, para 
os Estados Unidos. Para Agnaldo Piccilli, 
diretor e sócio da empresa, a atividade 
no país se tornou impraticável. “Nota-
mos que a retração já vinha desde 2009, 
porém em 2013 percebemos que não 
tínhamos mais como atuar com contratos 
deficitários, alguns com mais de 20 anos. 
Nos últimos tempos, atuávamos no ramo 
de Têxteis e vivíamos sofrendo constantes 
ameaças de roubos de carga. Esse foi um 
dos principais motivos que nos levou a 
deixar o país”, conta.

Piccilli diz que depois de 67 anos 
trabalhando no segmento, sinceramen-
te não vê nenhuma luz no fim do túnel, 
nem para este ano e nem para os próxi-
mos 10 anos. “Infelizmente as condições 
para atuar no ramo no Brasil são hostis 
e tudo pesa contra os empresários do 
setor, além da alta taxa de riscos e o 
pífio retorno alcançado, frente ao capi-
tal investido”, discorre. “Decididamente 

não e bom negócio ter qualquer em-
preendimento de transportes no Brasil 
a não ser que a fonte de lucros não seja 
efetivamente do ramo de transportes”, 
lamenta o empresário.

Piccilli conta que nos EUA as condi-
ções de trabalho são excelentes. “Agora 
atuamos no segmento de Mudanças e de 
Transferência de Materiais de Constru-
ção e Acabamento. Os fretes são bons e 
nossa rentabilidade média, livre de im-
postos, é de 15%”, estima, revelando que 
a receita vem crescendo mês a mês. O 
executivo pretende investir: “Certamente, 
pois o governo daqui nos dá incentivos 
e o importante para ele é gerar empre-
gos”, argumenta.

As regiões norteamericanas 
atendidas pela Piccilli são os estados 
da Carolina do Norte, Carolina do Sul, 
Flórida, Geórgia e Tenessee. “Aqui, nos 
EUA, a logística é considerada item de 
segurança nacional. Também temos o 
incentivo do governo e segurança para 
a carga”, prossegue. “Além disso, como 
explicar que aqui o preço do combustí-
vel abaixa a cada semana, enquanto no 
Brasil só aumenta? Imagino que por isso 
as transportadoras daqui são centenárias, 
nunca quebram”, opina.

acirrada e distribuição em cidades 
completamente congestionadas. 

A exemplo de outras transporta-
doras, a Transpanex também traba-
lha com previsões positivas para este 
ano, seguindo um fluxo de ações que 
envolverão novas estratégias comer-
ciais: “Nosso planejamento estratégico 
prevê crescimento na receita da em-
presa em torno de 7%”, pontua Bedin. 
O executivo esclarece que a empresa 
planeja realizar investimentos em  re-
novação de frota, em TI e em melho-
ria nos terminais de cargas existentes, 
mas que não deixará de fazer revisões 
trimestrais no Plano de Expansão, para 
cima e/ou para baixo, se for preciso.

  SORTE GRANDE 

Nem todos transportadores en-
cerraram 2014 com lágrimas nos 
olhos. José Alberto Panzan, diretor da 
Anacirema, especializada no trans-
porte de cargas paletizadas, admite 
que o ano foi complicado, mas que 
a transportadora conseguiu manter 
o faturamento bruto e melhorar os 
resultados em relação ao período an-
terior. “Conseguimos crescer 8%”, esti-
ma o executivo. 

Mas o otimismo vai minguando 
quando o assunto são as previsões 
para 2015: “Será um ano difícil tanto 
quanto 2014, pois a indústria está de-
sacreditada e o governo aumentará a 
carga tributária, ou cortará incentivos 
fiscais, o que provocará um aumento 
de custos e retração de mercado. Mas 
esse cenário já era esperado, e a recu-
peração virá aos poucos, a partir de 
2016, salvo alguns setores específicos. 
Estamos muito carentes em infra-
-estrutura ainda”, analisa, projetan-
do para a Anacirema uma expansão 
para este ano semelhante à de 2014. 
A transportadora se preparou para o 
crescimento que acabou não acon-
tecendo em 2014 e por isso, Panzan 
acredita que tenha capacidade de 
crescer pelo menos 20% com os recur-
sos e ativos atuais.  

Bedin, da Transpanex: 
trabalhando com 
projeções positivas

sos e ativos atuais.  
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Facilidade complicada
Obrigatório desde abril de 2011, o sistema de pagamento eletrônico de fretes 
ainda encontra resistência por todos os lados para sua consolidação

por Sonia Crespo e Valeria Bursztein

Era para ser um facilitador, 
mas por enquanto ainda é 
um complicador. Em vigor há 

quase quatro anos, desde sua data 
de publicação, em 19 de abril de 
2011, a Resolução nº 3.658 da ANTT 
ainda não encontrou o reflexo ope-
racional e financeiro proposto pela 
norma: a substituição da carta-frete 
e seus riscos pela segurança do pa-
gamento eletrônico de frete –  atra-
vés de depósito bancário ou cartão 
automático, obrigatório para em-
barcadores e operadores logísticos 
que subcontratem  transportadoras 
rodoviárias de carga com até 3 veí-
culos, devidamente registrados no 
Registro Nacional de Transportado-
res Rodoviários de Cargas – RNTRC.

No momento, tanto empresas 
contratantes como contratadas de-
monstram resistência à adoção da 
determinação. Os contratantes ale-
gam serem altos os custos tecnológi-
cos necessários para implementar a 
solução eletrônica e dificuldade em 
estabelecer uma nova rotina para o 
fluxo de caixa com o pagamento an-
tecipado de frete – exigência  impos-
ta pela maioria das administradoras 
de cartões eletrônicos. Já para os 
contratados, a carta-frete ainda pre-
serva o bom e velho status de moeda 
de troca insuperável – em detrimen-
to de todos os riscos que esses trans-
portadores correm, com o documen-
to no bolso, estrada afora. 

Segundo a ANTT, nem mesmo o 
registro do CIOT – Código Identifica-
dor da Operação de Transporte, obri-

gatório  para a emissão do CTRC – Co-
nhecimento de Transporte Rodoviário 
de Cargas, vem sendo realizado – ain-
da que gratuito. Este código numérico 
é obtido por meio do cadastramento 
da operação de transporte no siste-
ma e é de responsabilidade exclusiva 
do contratante do serviço, que pode 
utilizar tanto a Internet quanto uma 
central telefônica disponibilizada pela 
administradora de meios de paga-
mento eletrônico de frete.  

  OPERAÇÃO TRUNCADA 

É através do registro do CIOT 
que a ANTT vem computando as 
operações do setor e elaborando 
suas estratégias de fiscalização, e 
constatando uma série de dificulta-
dores pelo caminho.

PAGAMENTO ELETRÔNICO DE FRETE
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Zona de 
conforto

Em 2011, recém implantada a 
Resolução 3.658 e quando a agência 
manteve uma conduta mais educado-
ra, foram registradas (via CIOT) 12.001 
operações de transporte com o perfil 
exigido pela norma. No ano seguinte, 
esse volume saltou para 2,9 milhões de 
operações. Já em 2013, o volume regis-
trado foi de 5,3 milhões de operações, 
que cresceu para 6,4 milhões em 2014. 
Esses gigantescos volumes de opera-
ções de transporte criaram demandas 
de fiscalização para as quais a agência 
não estava devidamente preparada. 
André Gouveia, Coordenador de Fis-
calização da ANTT da Unidade de São 
Paulo, conta que a partir de meados 
de 2012 a agência colocou em prática 
um projeto denominado “Fiscalização 
in loco”, semelhante ao realizado pela 
Receita Federal nas empresas: visitas 
a embarcadores, operadores logísticos 
e grandes  transportadoras, seleciona-
dos através de critérios diversos, desde 
reclamações registradas na Ouvidoria 
da agência a repetidas infrações de 
trânsito. “Lá recolhemos uma amostra 
documental, para ser posteriormente 
avaliada”, explica. 

Isso significa que a 
agência recolhe os do-
cumentos necessários 
e dedica semanas – se 
não meses – para apurar 
irregularidades. Embora 
bastante criterioso, este 
trabalho de fiscalização 
é feito por apenas 14 
equipes com duas pes-
soas cada, apenas, atra-
vés de nove unidades re-
gionais da ANTT – no Rio 
Grande do Sul, São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Bahia, Pernam-
buco, Ceará, Maranhão 
e Centro-Norte (engloba 
todos os demais estados 
ao norte do País). Em 
dois anos e meio, con-
ta Gouveia, a agência 
realizou 1.018 visitas a 
transportadoras e em-

barcadores, que resultaram em 2.380 
infrações diversas. A mais comum de-
las é também a mais previsível: deixar 
de registrar a operação de transporte. 
São Paulo e Minas foram os estados 
que receberam mais visitações – 120 e 
182 registros, respectivamente. 

André Gouveia reconhece que 
enquanto a agência não dispuser de 
novos recursos tecnológicos haverá 
dificuldades em alcançar plena efi-
ciência no processo de fiscalizações. 
Porém, ele acredita que não por mui-
to tempo: o coordenador anuncia a 
implantação nacional do Manifesto 
Eletrônico de Transporte – documento 
fiscal que está sendo elaborado pela 
agência em conjunto pela Secretaria 
da Fazenda (Sefaz), até o final deste 
ano. Diz André Gouveia que o sistema 
revolucionará o controle das opera-
ções de transporte no país.   

Há ainda um segundo recurso, 
que depende de uma nova resolu-
ção da ANTT, prevista para março de 
2015: a obrigatoriedade de implantar 
dispositivos eletrônicos – espécie de 
chip – em caminhões que praticam 
fretes. A solução permitirá confron-
tar os dados da operação, os dados 
do veículo que está sendo usado e os 
dados fiscais contidos no Manifes-
to Eletrônico. Segundo Gouveia, isso 
mudará a rotina dos processos, tendo 
em vista que nem todos os atuais Co-
nhecimentos de Transporte são obri-

gados a identificar a placa do 
veículo que está realizando a 
operação.  “Esta triangulação 
de dados aumentará nosso 
campo de visão e reforçará 
nossa ação fiscalizatória”, an-
tevê Gouveia.

  COMBATE À SONEGAÇÃO 

Em defesa do pagamen-
to eletrônico de frete, o pre-
sidente da Ampef (Associa-
ção dos Meios de Pagamento 
Eletrônico de Frete), Alfredo 
Peres, argumenta que se tra-
ta da melhor estratégia para 
combater a sonegação de 
impostos. “Estudo feito pela 
consultoria Delloitte em 2010 
verificou que a conta frete 
estava em torno de R$ 70 bi-
lhões/ano e a sonegação che-
gava a 70% desse valor. Cons-

Perez, da Ampef: 
cartão eletrônico 
é estratégia para 
combater sonegação 
de impostos

A JSL Logística, uma das maiores 
empresas de transporte do país, que 
movimenta uma frota de seis mil 
equipamentos, foi uma das pioneiras 
do setor a implementar o pagamen-
to eletrônico de frete, a partir de 
2012, através da empresa Caruana, 
uma das homologadas pela ANTT.

De acordo com Basbaum, este 
mercado também é norteado pelas 
demandas de transporte e pelo cres-
cimento econômico do país, “mas se 
levarmos em conta as nuances des-
sas variáveis vemos um crescimento 
orgânico de 5% ao ano”.
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tatou-se também que a carta-frete 
não era um documento com força 
legal e que induzia a crime contra 
o consumidor ao obrigar o cami-
nhoneiro a abastecer em apenas 
uma rede de serviços. A própria 
ANTT constatou que era cobrado 
do caminhoneiro um ágio no valor 
do diesel em algumas redes”, diz. 

Como outros entrevistados, 
Peres acredita que a fragilidade 
do sistema seja a fiscalização. “A 
legislação diz que a competência 
da fiscalização é da ANTT, que 
pode multar o caminhoneiro, a 
transportadora e o embarcador 
que operam com carta frete. Mas 
a agência não tem competência 
para fiscalizar o posto de gasolina 
que é um elemento importante 
nesta arquitetura. Temos conversado 
com a ANTT para ver se consegue um 
acordo com a Secretaria de Defesa do 
Consumidor para que passe a denun-
ciar o uso da carta-frete”, informa. 

Quando as informações e os sis-
temas estiverem integrados, a fisca-
lização será mais eficiente, acredita. 
A imposição do manifesto eletrônico 
obrigatório nacional deve contribuir 
em muito para que essa realidade se 
defina. “Se não houver uma integra-
ção de dados vai ser muito difícil al-
terar essa situação e implementar a 
sistemática. A integração de dados é 
até mais importante do que a fiscali-
zação, porque ela vem a reboque”.

  RESISTÊNCIA 

Mesmo sendo imposição legal 
para as empresas que contratam ser-
viço de frete, o pagamento eletrônico 
ainda encontra muita resistência por 
parte da maioria dos empresários do 
setor, que mantém ativa a carta-frete. 
“Apenas empresas de grande porte, 
que sentem necessidade de moder-
nas ferramentas para gerenciar seus 
negócios, vêm se sensibilizando com 
a facilidade do recurso e contratando 
o serviço”, adianta Marcos Nogueira, 

gerente nacional de vendas da DB-
Trans, uma das companhias homolo-
gadas pela ANTT para o fornecimento 
dos sistemas de pagamento de frete 
eletrônico.  Nogueira reconhece que 

a demanda pelo serviço só melho-
rou um pouco a partir de 2013 – 
mas só um pouco, considerando o 
enorme potencial desse mercado. 
O executivo faz uma estimativa 
da musculatura financeira do seg-
mento: o movimento de frete no 
mercado brasileiro beira R$ 70 bi-
lhões, e, avalia, só 5% desse mon-
tante está sendo administrado por 
vias eletrônicas de pagamento. 

Uma das explicações para a 
morosidade na implementação 
desta medida é a resiliência do 
próprio contratante em não abrir 
mão da carta-frete como meio de 
pagamento, por se tratar de um 
crédito negociável. Por terem parte 
do capital de giro empregado nas 
cartas-frete, muitas empresas in-

corporam o sistema de frete eletrônico 
de forma gradativa. “Eles transferem 
paulatinamente partes da operação 
para o sistema, até organizar o fluxo 
de caixa”, explica, estimando em qua-

Nogueira, 
da DBTrans: 
demanda  
melhorou um 
pouco a partir 
de 2013

A JSL Logística, uma 
das maiores empresas de 
transporte do país, que 
movimenta uma frota de 
seis mil equipamentos 
em todo o país, foi uma das 
pioneiras do setor a im-
plementar o paga-
mento eletrônico 
de frete, a partir 
de 2012, atra-
vés da empresa 
Caruana, uma 
das homologadas 
pela ANTT. “Esco-
lhemos a ban-
deira Mastercard, 
pela solidez dos 
serviços oferecidos, e 
compusemos com a 

administradora uma solução com 
maior aderência e eficácia”, adianta 
Diorwilton Heusser (foto), gerente 
de Inovação e Meios de Pagamen-
tos da JSL, salientado que o fato de 
ter um cartão “bandeirado” traz a 

vantagem de utilizá-lo em mais 
de um milhão de pontos de 
consumo.  De 2013 para 

2014, a JSL ampliou em 
10% a movimenta-

ção das operações 
de pagamento 

eletrônico de 
fretes,de R$ 550 

milhões para  R$ 600 
milhões. Para este ano, 

Heusser acredita que esse 
percentual de crescimen-
to se mantenha.  

Aderência e eficácia
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Sangue novo
Recentemente homologada pela 

ANTT, em dezembro/2014, a Max-
movi já notou que há uma demanda 
reprimida neste mercado por soluções 
mais customizadas às demandas dos 
clientes, além de uma necessidade 
em ampliar os recursos tecnológicos 
atualmente oferecidos. “Entende-
mos que o grande diferencial para o 
perfeito atendimento ao mercado, nos 
próximos anos, será a inovação”, ante-
cipa Jorge Batista, diretor da empresa 
que, mesmo estreante, já pensa alto: 
em até cinco anos, quer absorver 15% 
desse mercado, com pelo menos 50% 
de ativação dos meios de pagamento 
em poder do autônomo. 

Ponciano, da IPC: 
mudar rotina de 

40 anos não é 
tarefa fácil

Simidamore, da Valecard: aposta em 
venda de pacotes combinados

tro meses o tempo médio da transi-
ção para o meio eletrônico.

Outra explicação para a longa 
resistência seria o custo da imple-
mentação do sistema, considerado 
relativamente alto.  “Para incorporar 
uma operação eletrônica deste por-
te é preciso já ter a uma estrutura 
tecnológica robusta, funcionando 
perfeitamente dentro da transporta-
dora. Notamos que, muitas vezes, o 
transportador precisa organizar toda 
a área de tecnologia da empresa an-
tes de contratar o sistema de paga-
mento eletrônico, o que multiplica 
os investimentos a serem feitos”, 
explica, lembrando que a área de TI 
das empresas ocupa, hoje, o segun-
do lugar no ranking de orçamento – 
perde apenas para a área de vendas. O 
executivo compara a lenta transição de 
sistemas de pagamento à implementa-
ção do vale–pedágio, criado há 14 anos: 
“Depois de quase uma década e meia, 
apenas 40% do setor atua dentro da le-
gislação”, exemplifica.  

  PLATAFORMA

Depois de adquirir a Fastcred, a 
Unik colocou definitivamente o pé no 
setor de transportes de carga no Bra-
sil. “Temos cerca de 70 mil motoristas 

com cartões emitidos e temos cerca de 
10 clientes já utilizando a plataforma 
da Unik. Esse segmento representa 
hoje 30% do nosso faturamento. Nosso 
foco vem sendo transportadoras gran-
des e médias e estamos muito anima-
dos”, conta o presidente da Unik, José 
Roberto Kracochansky, embora reco-
nheça que a adesão ainda é lenta. 

O ponto nevrálgico hoje para a 
aceleração do processo é integração 
entre sistemas. No caso da Unik, o 
sistema é como uma conta-corrente. 
O cartão de frete da Unik é pré-pago 

e permite várias transações, 
como sacar dinheiro e pagar 
combustível e contas diver-
sas. “No caso dos autônomos 
que trabalham para várias 
transportadoras; o ideal é que 
pudessem dizer como e onde 
querem ter o frete deposita-
do. Hoje o que acontece é que 
trabalhamos para conseguir a 
adesão da transportadora ao 
nosso sistema, mas idealmen-
te o nosso cliente teria de ser o 
caminhoneiro”, explica.

  PIONEIRISMO 

Comercializando o siste-
ma de pagamento automáti-
co de fretes desde 2009, a IPC 

Administração entrou na 
disputa pela oferta dos ser-
viços e só foi homologada 
pela ANTT em dezembro 
de 2012 – um ano após o iní-
cio do processo de homolo-
gação. Neste meio tempo, 
entende Ivan Ribeiro Pon-
ciano, dirigente da empre-
sa, as administradoras até 
então autorizadas criaram 
uma  “oferta predatória” 
do serviço e afastaram a 
clientela. “Anunciar vanta-
gens do sistema desde que 
associado à emissão do 
CIOT, que integra outro pa-
cote de serviços das admi-
nistradoras e para o qual 

o custo é relativamente mais alto, 
acabou assustando o cliente e confi-
gurando uma imagem negativa dos 
prestadores desse serviço e dos pro-
dutos em si. Embarcadores passaram 
a interpretar as ofertas como explora-
ção”, interpreta o dirigente. Ponciano 
não para por aí: diz que estas mesmas 
empresas estipularam, assim que 
venceram a disputa de homologação, 
taxas de administração do serviço em 
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Dois em um
A  Transminuano é uma das trans-

portadoras rodoviárias que mantém 
parceria com a administradora de pa-
gamento eletrônico de fretes Dbtrans 
para emissão do CIOT. “Todos paga-
mentos são feitos via depósito bancá-
rio. Optamos pela DBTrans em função 

de ter associada a solução de crédito 
do vale-pedágio direto no TAG do agre-
gado, sem a necessidade de parada nos 
postos de pedágio”, explica Jaime Krás 
Borges, sócio-diretor da empresa, pela 
qual já passou a equipe da ANTT que 
fiscaliza a norma no. 3.568.

Liconti, da 
Senff: mercado 

ainda tem 
muitas dúvidas

torno de 1,5% sobre o valor de fre-
te, o que inviabilizava o negócio 
de muitas transportadoras. “Tam-
bém cobravam antecipadamente 
esses valores, causando uma re-
viravolta no fluxo de caixa desses 
contratantes”, recorda.

Ponciano considera mudar 
uma rotina de mais de 40 anos 
não é tarefa fácil. Também se 
preocupa com a desinformação 
sobre a obrigatoriedade da Re-
solução 3.658: nas suas andan-
ças pela região Norte, visitou 
alguns transportadores que ga-
rantiram que “lá o pagamento 
eletrônico de frete não é obriga-
tório”. “Temos forte atuação no 
segmento de grãos, principalmen-
te nas regiões Centro-Oeste e Sul”, 
conta Ponciano, avaliando que o 
frete do transporte de commodities 
deverá movimentar algo em torno 
de 100 bilhões de reais este ano.

  EM ALTA 

O segmento também é classifica-
do como promissor por Marcelo Simi-
damore, gerente de produtos Frotas 
da ValeCard. O sistema de pagamen-
to eletrônico da Valecard atende 11 
grandes clientes e, de acordo com o 
gerente, representa 1% do faturamen-
to atual da companhia. 

“Nosso objetivo para 2015 é tripli-
car esse volume e fechar nosso sha-
re em 3%”, arrisca.  Para alcançar tal 
meta, a empresa apostará na venda 
de pacotes com produtos combina-
dos, que oferecem melhor resultado 
de custo X benefício: são combos es-
pecíficos, que permitem que o cartão 
eletrônico possa atender outras ne-
cessidades do usuário, além do produ-
to de pagamento eletrônico de frete. 

  DEMANDA PEQUENA 

Carlos Alberto Scher, gerente 
de Operações da Tip Card, diz que 
o mercado ainda atua como antes 

da resolução 3.658, uma vez que as 
fiscalizações não são extensivas a 
todas as regiões do país. Ainda em 
processo de homologação junto à 
ANTT, a empresa tem atuado no se-
tor do agronegócio e tem em carteira 
cinco companhias. O serviço de pa-
gamento eletrônico hoje correspon-

de a 100% do faturamento, mas 
a empresa investe no desenvolvi-
mento de outras tecnologias para 
agregar valor ao produto e se dife-
renciar no mercado. 

  TENDÊNCIA 

“Nos últimos meses tivemos 
várias consultas de empresas com 
esta necessidade. Porém, mesmo 
diante de uma legislação vigen-
te, ainda existem muitas dúvidas 
do mercado com relação a esta 
operação”, avalia Werther Liconti, 
diretor comercial da Administra-
dora SENFF, mais uma das homo-
logadas pela ANTT.  O executivo 

enxerga outra dimensão de cresci-
mento para este mercado: o aumento 
na tendência de contratação de frete 
autônomo, à medida que os custos 
desta modalidade de transporte tor-
nam-se competitivos em relação à 
manutenção de uma frota própria e 
seus custos correlatos, acredita.  
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CAMPANHA SEM GOLS
Operadores do transporte urbano, rodoviário e de fretamento 
de passageiros lamentam os reveses sofridos no ano da Copa, 

enquanto sonham com uma melhor atuação na temporada 2015
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EDITORIAL

Em busca do consenso
Às voltas com a normativa que obriga a existência de sistemas de ar 

condicionado nos ônibus que rodam pela cidade de São Paulo, os 
empresários do setor, gerenciadores do sistema e fabricantes, tentam 

encontrar uma solução de consenso entre as partes.  Já se sabe que a 
prefeitura local definiu que não entram mais ônibus  sem essas condições no 
transporte público paulistano. Muitas perguntas, porém continuam no ar, 
sem nenhuma resposta.

A que mais aflige as montadoras de chassis e os encarroçadores é o que 
fazer com os ônibus estocados nos pátios das fábricas ou em processo de 
fabricação.  Recentemente, a Prefeitura e o SPTrans pediram aos empresários 
sugestões para adaptar a frota que está em operação, para que esses 
veículos também tenham sistemas de refrigeração.  A solicitação preocupou 
ainda mais os operadores uma vez que, além do problema de engenharia – 
incorporar equipamentos aumentaria o peso total do carro, além de alterá-lo 
estruturalmente – existe a questão do custo.

Se existem dúvidas por parte de quem opera e fabrica esse veículos, do 
lado dos passageiros a aprovação do ar condicionado nos ônibus é quase 
unânime. De acordo com dados oficiais da SPTrans, obtidos  em pesquisa 
feita com 400 usuários de transporte coletivo,  85,3% dos usuários de linhas 
de ônibus aprovam a refrigeração. O frescor é tão bem  vindo que 36,5% dos 
entrevistados afirmaram esperar mais tempo no ponto até passar um ônibus 
equipado com a comodidade. Infelizmente, contudo, apenas 60 unidades 
contam com o privilégio de dispor do equipamento, entre os quase 15 mil 
ônibus que circulam pela capital paulista.

Uma sugestão que poderia amenizar o impacto da medida seria antecipar 
a renovação da frota e ir retirando de circulação os ônibus mais antigos, 
que não dispõem de refrigeração. Pode ser... Empresários, cooperativas e  
autoridades públicas têm ainda muito para conversar.

Valeria Bursztein
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PONTO A PONTO

Fatia ampliada
Os ônibus também contribuíram para o aumento do volume de operações 
do Banco Mercedes-Benz, que registrou seu melhor desempenho em 2014. 
Foram R$ 4,8 bilhões em novos negócios, volume 26% superior ao regis-
trado em 2013. Com crescimento de 12,4%, o segmento de ônibus fechou 
2014 com R$ 811 milhões em novos negócios. Outro destaque foi a catego-
ria de vans, com R$ 234 milhões liberados, 60% a mais que em 2013. 

Iveco CityClass  
escolar

Mais de 135 mil alunos da rede 
pública de ensino de Santa 
Catarina contarão este ano 

com 100 ônibus modelo Iveco 
CityClass para o seu transpor-

te. A entrega das unidades, 
adquiridas via programa federal 
Caminho da Escola, aconteceu 

no final do ano passado. Os no-
vos ônibus foram distribuídos 

para 90 municípios, de acordo 
com a necessidade. 

Acordo elétrico
A Volvo Buses e a Siemens firmaram 
acordo global para implantação de 
sistemas de ônibus eletrificados. A 
montadora fornecerá ônibus elétrico-
-híbridos e ônibus elétricos completos, 
enquanto a Siemens se responsabili-
zará pela instalação de estações de 
carregamento de alta potência para 
esses veículos. As duas empresas são 
parceiras, desde 2012, em projetos de 
mobilidade eléctrica. 

Ônibus de  
madrugada 

Paulistanos poderão usufruir do 
transporte coletivo de madrugada. 

A prefeitura da cidade de São Paulo 
deve instaurar até o final de fevereiro, 

entre 0h e 6h, a chamada “Rede da 
Madrugada”, que oferecerá linhas que 

funcionarão como “dublê do Metrô”, 
seguindo o trajeto do trem subterrâneo 

no horário em que ele não funciona.

Recursos na gaveta
Dos R$ 143 bilhões prometidos pelo governo federal para financiar obras de mobilidade urbana desde 2011, apenas 
pouco mais de R$ 25 bilhões foram aplicados por estados e municípios. O montante equivale a 17% do valor disponível 
para melhorias, ampliação e implantação de sistemas de transporte coletivo. Os dados são da Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos (NTU). Segundo o diretor administrativo e institucional da entidade, Marcos Bicalho, a 
maioria das prefeituras não possui projetos no nível de detalhamento exigido para receber os investimentos. 
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Ar condicionado
Sobre a obrigatoriedade de implantar ar condicionado nas frotas de 
ônibus que rodam pela capital paulista, até 2017, recentemente estabele-
cida pela Prefeitura de São Paulo, o presidente do SPUrbanuss, Francisco 
Chirstovam, está certo que a medida impactará positivamente sobre a 
demanda. “Os veículos que já rodam hoje em São Paulo equipados com 
ar condicionado aumentaram em 20% a demanda. Mas custa caro. Cada 
unidade de refrigeração custa em média R$ 40 mil. Um superarticulado 
precisa de duas. Entretanto, vale a pena”, opina. 

Conforto  
equatoriano
A Scania comercializou 54 chassis 
K410 IB6X2 para a Cooperativa de 
Transporte Ecuador, empresa de 
transporte rodoviário de passageiros 
de Quito, capital do Equador. Com 
o negócio, 100% da frota que hoje 
opera no trajeto entre Quito Guaya-
quil será substituída. Os ônibus são 
equipados com carrocerias Marco-
polo G7 Paradiso 1.800 DD (Double 
Decker), com capacidade para 
transportar 44 passageiros no piso 
superior e 16 no inferior.

Carris escolheu Volvo
A cidade de Porto Alegre adquiriu 50 chassis da Volvo Bus 

Latin America para integrar o sistema de transporte urbano 
da cidade, sendo 15 articulados e 35 convencionais. Os 

veículos, adquiridos pela Companhia Carris Porto-alegrense 
em uma licitação pública, começam a circular ainda em ja-
neiro e serão usados para ampliação e renovação de frota.

Em defesa  
dos ônibus
O novo executivo da operação de Ônibus e 
Veículos de Defesa da Iveco para a América 
Latina, Humberto Marchioni Spinetti, decla-
rou que seu principal objetivo é consolidar 
a Iveco Bus e retomar o crescimento da 
divisão. O primeiro lançamento no mercado 
nacional foi o chassi 170S28 de 17 tonela-
das, segmento de maior representatividade 
com cerca de 60% nas vendas totais de 
ônibus. Outra missão do executivo é ampliar 
a atuação da companhia na América Latina: 
“Temos subsidiárias na região, mas a coor-
denação das operações é do Brasil e a meta 
é aumentar as exportações”.
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Tudo na mesma 
O ano de 2014 pas-

sou sem grandes 
mudanças no seg-
mento de transpor-

te urbano de passageiros 
por ônibus. Uma redução 
de 4,6% no � uxo de 
passageiros foi sentida em 
levantamento preliminar 
feito pela NTU (Associação 
Nacional de Transportes 
Públicos) em oito cidades 
do país --  Aracajú, Fortale-
za, Goiânia, Maceió, Porto 
Alegre - capital e região 
metropolitana, Recife, São 
Luiz e São Paulo.

“Esse resultado já era 
esperado”, diz o presidente 
executivo da NTU, Otavio 
Cunha. “Estamos conviven-
do cada dia com mais con-
gestionamentos provocan-
do a morosidade do serviço, 
uma das reclamações mais 
intensas dos passageiros. 
Além disso, com as manifestações, houve 
congelamento de tarifas, o que implicou no 
comprometimento da renovação de frota. 
Isso tudo afeta a qualidade dos serviços 
prestados e afugenta o passageiro. Nos 
últimos 18 anos tivemos uma queda de 
30% da demanda”. 

Cunha diz que 2014 não chegou a 
ser um ano frustrante, mas percalços 
foram sentidos. Na interpretação do 
presidente executivo da NTU, a defa-
sagem tarifária foi um ponto negativo 
que começou a ser revertido apenas 
no final do ano, quando os primeiros 
reajustes começaram a acontecer. “Essa 
demora na recomposição das tarifas 
afetou a velocidade da renovação 
de frota. Operamos no ano passado 
com uma defasagem média de 13,8%, 
gerando um endividamento no setor de 
R$ 3 bilhões, soma que poderia ter sido 
investida. Este valor representa 13 mil 
ônibus convencionais que poderiam ter 
sido renovados”, avalia.

O recrudescimento dos incêndios 
e depredações de veículos também foi 
elemento negativo durante o ano passado: 
649 ônibus queimados em 2014, com 49 
vítimas usuários do transporte coletivo. 

Ao longo de 
2014, segmento 
apresentou 
estagnação 
no número de 
passageiros 
transportados. 
Entidades do setor 
preveem que aperto 
na economia deve 
postergar libertação 
de recursos para 
investimentos em 
infraestrutura
Texto: Valeria Bursztein

 Investimentos em 
BRTs foram pontos 
positivos em 2014

Otavio 
Cunha, NTU: 
Estagnação 
era prevista

vítimas usuários do transporte coletivo. 
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São Bernardo do Campo: 
Infraestrutura comprometedora

Fator positivo
Como fator positivo, Cunha elenca os 

investimentos que foram e estão sendo fei-
tos em corredores, com 16 projetos de BRTs 
consolidados e outros revitalizados. “Temos 
hoje mais de 300 quilômetros de BRTs em 
funcionamento”, a� rma o executivo da NTU 
que lembra também os benefícios con-
quistados com as primeiras desonerações 
da folha de pagamento, PIS/Con� ns e que 
pode ser transferido como benefício para os 
passageiros. “Essa desoneração especí� ca 
representou 4,6% de redução de custo”, diz. 

Cunha menciona também os primei-
ros re� exos da Lei da Mobilidade Urbana, 
de 2012. Embora alguns municípios já 
tenham apresentado seus planos para o 
transporte e a mobilidade, existe ain-
da uma grande massa de cidades, em 
torno de 90% dos 3400 municípios, que 
não projetou como será feito o � uxo de 
deslocamento de pessoas. Frente a esta 
realidade, um projeto de lei propõe que se 
prorrogue em dois anos a obrigatorieda-
de dos municípios apresentaram planos 
diretores. “Considero a medida positiva 
porque este é um planejamento que deve 
ser feito com rigor. Agora os municípios 
têm mais tempo. Temos que admitir que 
muitas cidades não têm condições ou uma 
estrutura administrativas capaz de organi-
zar o transporte público”, justi� ca. 

A falta de capacidade organizacional 
ou técnica para que os municípios conso-
lidem um plano diretor para os trans-
portes explica porque grande parte dos 
recursos disponibilizados pelo BNDES no 

ano passado não foi utilizada em projetos 
de transporte público. “Explica em parte”, 
adverte Cunha. “O ministério das cidades 
diz que não tem projetos nos quais 
aplicar o dinheiro disponível, mas grande 
parte desses recursos é � nanciamento e 
muitos municípios não têm capacidade 
de endividamento. Mesmo que tenham 
os projetos, eles não têm como tomar os 
recursos. Outro ponto é que os recursos 
são apenas para a infraestrutura, mas 
essas prefeituras não têm dinheiro para 
fazer frente às desapropriações necessá-
rias à implantação do projeto. Existe uma 
combinação entre falta de planejamento 
e de recursos”, explica.

Pleito antigo da NTU, a CIDE (Contribui-
ção de Intervenção no Domínio Público) 
voltou a ser notícia no � nal do ano passado, 
o que animou Cunha a reforçar a sugestão 
para que os recursos orientados da contri-
buição sejam aplicados para o transporte 
público. O pleito da NTU é que tais recursos 
serviriam para o � nanciamento de infraes-
trutura e para remunerar parte da atividade

Chegou a hora
A retração econômica é uma realidade 

e Cunha sabe que o aperto será intenso. “O 
ano está começando com o endurecimento 
na área econômico, mas temos que ter a res-
ponsabilidade de admitir que estes ajustes 

Na visão do diretor de operações 

da SBC Trans, Nelson Ribeiro, que 

opera na cidade de São Bernardo do 

Campo (SP), a excelência da operação 

esbarra na falta de infraestrutura viária. 

“Quando tivermos os corredores po-

deremos racionalizar a frota, optando 

por uma tecnologia mais apropriada 

para corredor, com veículos BRT. Em 

2015 continuaremos trabalhando nos 

programas de treinamento e aumento 

de qualidade do serviço. Trabalhare-

mos com a realidade que temos. Sem 

ganho em infraestrutura não há como 

melhorar o transporte”, avalia. 

Segundo ele, em São Bernardo do 

Campo, o volume de passageiros 

vem-se mantendo sem oscilações nos 

últimos quatro, cinco anos. “2015 ainda 

vai ser um ano difícil. São Bernardo, 

por exemplo, tem uma política de de-

senvolvimento de corredores, mas isto 

não vai acontecer este ano. As obras 

devem estar concluídas apenas no 

final de 2016. No ano passado, a SBS 

Trans comprou 25 veículos BRT e 50 

padrons, que renovaram a frota hoje 

de 386 carros.

EVOLUÇÃO DO VOLUME DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS 
POR ÔNIBUS NA CIDADE DE SÃO PAULO

Dados SPUrbanuss

2012 
2.916.954.960
passageiros

2013 
2.924.212.466
passageiros

2014 
2.915.792.960
passageiros



PANORAMA: TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS

34 | ÔNIBUS 

são necessários para evitar o pior”, avalia. 
Nas estimativas da NTU, em um mundo 
ideal, o setor de transporte público pre-
cisaria de cerca de investimentos R$ 50 
bilhões/ano para atender as demandas 
de infraestrutura e qualidade de servi-
ço. Idealizações a parte, Cunha prefere 
ser otimista e a� rma que os reajustes 
tarifários estão acontecendo, viabilizan-
do a renovação de frota. “Continuare-
mos insistindo no uso dos recursos da 
CIDE para o transporte coletivo urbano 
e na lei da mobilidade em busca da 
subvenção. Acreditamos na força do 
projeto de lei PEC 90, que coloca o 
transporte como direito social, o que 
cria a possibilidade de construção de 
fundos lá na frente, mas sabemos que 
não será um ano fácil; haverá di� cul-
dade. Todos pagaremos um preço. Temos 
que ser resilientes”, opina.

Consultado, o SETPESP (Sindicato das 
Empresas de Transportes de Passageiros do 
Estado de São Paulo), por meio da sua as-
sessoria de imprensa, con� rmou a previsão 
do setor para 2015. “O aperto na conjuntura 
econômica não sugere aumento na deman-
da. Talvez este quadro difícil possa ser abran-
dado pela maior ocorrência de feriados 
prolongados em 2015, aliado ao anunciado 
aumento do preço da gasolina, que deverá 
estimular mais o uso do transporte coletivo”, 
declarou em nota o sindicato. A entidade 
representa empresas de ônibus intermunici-
pais rodoviárias, suburbanas, metropolitanas 
e urbanas, excetuando-se desse rol somente 
as companhias de ônibus do município da 
Capital de São Paulo. 

Segundo a entidade, houve redu-
ção de 5,3% no número de passageiros 
transportados nas linhas intermunicipais 
na comparação com 2013. “No transporte 
intermunicipal rodoviário em 2014 foram 
transportados 4,2 milhões de passageiros 
na média mensal”. O sindicato informou 
que o faturamento das empresas que 
operam no segmento � cou aquém do 
esperado. “Estimava-se média mensal de R$ 
88 milhões nas linhas intermunicipais rodo-
viárias ”, declarou em nota. Na interpretação 
do Setpesp, a Copa do Mundo e a pequena 
quantidade de feriados “prolongados frus-
trou a expectativa de demanda”.

São Paulo
Um dos maiores centros urbanos do 

país, São Paulo praticamente não teve 
crescimento no volume de passageiros 
no decorrer de 2014.  A variação foi de 
apenas 0,31%, segundo o SPUrbanuss, 
sindicato que congrega as empresas con-
cessionárias responsáveis pelos serviços 
de transporte de passageiros por ônibus 
do Município de São Paulo. 

Ao analisar o resultado, o presidente da 
entidade, Francisco Christovam avalia que 
o ano passado foi um ano interessante por-
que, embora se tenha perdido passageiros 
que optaram por adquirir carros próprios, 
as iniciativas do poder público, particular-
mente em São Paulo, com relação a faixas 
exclusivas incrementaram a velocidade 
comercial no sistema. 

Com relação à renovação de frota no 
passado, as concessionárias e permissio-
nárias da cidade de São Paulo represen-
tadas pela entidade investiram R$ 682,5 
milhões. “Foram substituídos 1.600 no 
sistema de ônibus na cidade, sendo 1.130 
das nossas concessionárias e 470 e das 
cooperativas, para substituir os veículos 
fabricados em 2003, além da reposição 
dos 115 veículos incendiados”, detalha o 
presidente da SPUrbanuss.

Christovam avalia 2014 como um ano 
de ajustes. “Tivemos que ser competentes 
para ir ajustando a operação às necessida-
des. Conseguimos um reposicionamento 

do setor, com ganho de transparência 
e com uma melhor interlocução com o 
público. Hoje não existe mais a percep-
ção que a empresa operadora é a única 
responsável pela qualidade do sistema”, 
diz fazendo referência aos resultados da 
auditoria realizada no ano passado nas 
empresas do setor. “A conclusão da audi-
toria feita acabou com a mística de que 
o transporte público em São Paulo era 
uma caixa preta. Fizeram uma devassa 
nas contas das empresas durante todo o 
período do contrato e chegaram à con-
clusão que a remuneração das empresas 
é compatível com o que foi contratado, 
portanto não há nada de lucro abusivo”, 
argumenta o presidente da SPUrbanuss, 
defendo suas associadas das alegações 
apontadas pelo relatório � nal da audito-

ria que identi� cou discrepâncias em alguns 
pontos da operação. 

Qualidade
Este ano as 14 empresas operadoras 

da SPUrbanuss planejam investir cerca de 
R$ 500 milhões para renovação de frota. As 
permissionárias devem injetar outros R$ 
320 milhões. “Temos que substituir todos 
os veículos fabricados em 2004. Além disso, 
em São Paulo, há a tendência de utilização 
de veículos de grande capacidade. O per� l 
da frota vem se alterando, com a introdu-
ção de superarticulados em substituição de 
veículos convencionais, a uma média de 1,5 
por 1”, explica Christovam.  

O presidente do SPUrbanuss avalia 
que este ano será estratégico para o setor, 
em função da licitação pública para a 
renovação dos contratos atuais que deve 
acontecer ainda em 2015 e que deve 
recon� gurar o sistema de transporte por 
ônibus na cidade. “Participamos de algumas 
discussões com o SPTrans no sentido de 
achar a melhor proposta para a operação 
dos ônibus. É difícil operar no sistema como 
ele é hoje, com sobreposição de linhas”, 
reclama. Christovam espera pelo resulta-
do do estudo da rede de transporte em 
desenvolvimento pela consultoria O� cina 
que deve apresentar uma nova con� gura-
ção para a rede. “Em quatro meses, a O� cina 
deverá propor uma rede básica su� ciente 
para permitir a licitação pública”, � naliza.  

Francisco 
Christovam: 
ano de 
ajustes

JOÃO LUIZ OLIVEIRA

para permitir a licitação pública”, � naliza.  
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Rumo inalterado
Sensível às variações da economia, 

o segmento de transporte rodo-
viário de passageiros não teve em 
2014 um dos seus melhores anos. 

A avaliação é do presidente do Conse-
lho Deliberativo da ABRATI (Associação 
Brasileira das Empresas de Transporte 
Terrestre de Passageiros), Paulo Porto Lima. 
“Houve uma ligeira retração na economia 
e o setor regular tem sofrido muito com a 
concorrência dos ônibus clandestinos que, 
por não pagarem impostos e nem terem 
infraestrutura (garagens, pontos de apoio, 
veículos e motoristas de reserva) oferecem 
tarifas mais baratas”.

O anúncio da mudança no sistema de 
regulamentações de linhas federais foi um 
alento em 2014. Entretanto, a inde� ni-
ção quanto ao processo de autorizações 
persiste. Lima admite que a preocupação 
existe entre as empresas do setor, o que 
repercute nos investimentos das empre-
sas. “Mas estamos con� antes de que a 
ANTT (Agência nacional de Transportes 
Terrestres) está tratando do assunto com 
os cuidados devidos e dentro dos prazos 
legais”. Ainda na visão de Lima, “se, como 
esperamos, a segurança jurídica do setor 
for reposta, com regras claras, exigências 
de atendimento com qualidade e frotas 

mais modernas, haverá um movimento de 
renovação de frota maior”, informa.

In� ação: novo inimigo
O diretor executivo da Auto Viação 

1001, Heinz Kumm Junior, admite que 
o ano de 2014 exigiu bastante das em-
presas. “Apesar de alcançarmos nossas 
metas, não foi um ano fácil. Tivemos 
uma inflação um pouco acima dos 
últimos anos, com insumos do setor 
subindo muito de preço. Um estudo 
da Associação Nacional dos Transpor-
tes Urbanos aponta que a inflação do 
transporte público no país foi quatro 
vezes maior que a inflação do transpor-
te individual nos últimos 10 anos e isso 
nos preocupa para o futuro”, afirma. A 
empresa informa que cresceu 3% no 
número de passageiros no ano passado, 
sem, entretanto, precisar o volume. 

A empresa conta com 1300 ônibus 
rodoviários e urbanos e investiu no ano 
passado na compra de 74 carros, sendo 17 
do modelo Double Class com poltronas 
leito-cama, que reclinam até 180º. “Trata-
-se de um serviço que ainda não 
oferecíamos e está disponí-
vel em trechos como Rio 

A inde� nição sobre 
o que muda com 
a substituição 
do processo de 
regulamentação das 
linhas pelo sistema 
de “autorizações” 
mantém o setor 
cheio de dúvidas e na 
mesma expectativa 
anterior, quanto à 
novos investimentos
Texto: Valeria Bursztein
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O diretor executivo da Auto Viação 
1001, Heinz Kumm Junior, admite que 
o ano de 2014 exigiu bastante das em-
presas. “Apesar de alcançarmos nossas 
metas, não foi um ano fácil. Tivemos 
uma inflação um pouco acima dos 
últimos anos, com insumos do setor 
subindo muito de preço. Um estudo 
da Associação Nacional dos Transpor-
tes Urbanos aponta que a inflação do 
transporte público no país foi quatro 
vezes maior que a inflação do transpor-
te individual nos últimos 10 anos e isso 
nos preocupa para o futuro”, afirma. A 
empresa informa que cresceu 3% no 
número de passageiros no ano passado, 
sem, entretanto, precisar o volume. 

A empresa conta com 1300 ônibus 
rodoviários e urbanos e investiu no ano 
passado na compra de 74 carros, sendo 17 
do modelo Double Class com poltronas 
leito-cama, que reclinam até 180º. “Trata-
-se de um serviço que ainda não 
oferecíamos e está disponí-
vel em trechos como Rio 

Porto Lima, da Abrati: setor tem 

sofrido muito com a concorrência 

dos ônibus clandestinos

Kumm Junior, da Auto Viação 1001: 

crescimento de 3% no volume de 

passageiros em 2014
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A Auto Viação 1001 possui uma ope-

ração diversificada atendendo linhas 

metropolitanas e rodoviárias de curta 

média e longa distância. A empresa 

atua no âmbito estadual e interes-

tadual em um raio de atuação que 

abrange cidades em cinco estados (Rio 

de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, 

Minas Gerais e Espirito Santo). 

As expectativas de intensos deslo-

camentos de passageiros durante a 

realização da Copa do Mundo não 

aconteceu e desintegrou a expec-

tativa de muitas transportadoras do 

segmento. Kumm Junior confirma: “O 

ótimo verão no início de 2014 foi muito 

positivo para nossa operação, mas 

o destaque negativo para as linhas 

regulares foi a Copa do Mundo, onde 

esperávamos um maior deslocamento 

de pessoas, o que só ocorreu entre as 

cidades sedes dos jogos”. 

Copa para poucos
- São Paulo e Rio - Campos dos Goytacazes 
(RJ). Ainda completaram a renovação da 
frota veículos executivos, convencionais 
e urbanos, que estão atendendo as linhas 
metropolitanas que ligam o Rio de Janeiro 
à Niterói e também a cidade de Itaperuna, 
no Noroeste Fluminense”, conta o execu-
tivo. A Auto Viação 2001 planeja adquirir 
200 unidades por ano, pelos próximos 
dois anos, para manter a idade média da 
frota em 3,5 anos.

A conduta deve ser mantida em 
2015. “Apesar do cenário de incerteza, 
queremos manter o ritmo de crescimen-
to com investimentos, mas sem abrir 
mão do equilíbrio nas contas. Teremos 
este ano alguns feriados prolongados, o 
que ajuda o nosso setor e, em 2016, as 
Olimpíadas no Rio de Janeiro, com uma 
boa previsão de movimentação turística 
no Estado. A nossa preocupação � ca, 
justamente, por conta da estagnação 
econômica com tendência de alta na in-
� ação, além de uma grande perspectiva 
de reajuste dos combustíveis”, � naliza. 
A meta da empresa é “não perder para a 
in� ação e tentar manter um crescimento 
no número de passageiros em torno de 
3% a 5%”, revela Kumm Júnior.  
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Banho de água fria
Os 7x0 que a seleção brasileira to-

mou da equipe alemã nas quartas 
de final da Copa do Mundo de 
2014 foram o golpe derradeiro 

para o setor de fretamento que viu as suas 
expectativas de aumento operacional 
minguarem a cada partida do campeonato. 
O que serviria para salvar um ano morto, 
acabou por enterrá-lo.  “Foi um ano muito 
difícil, pois tivemos retração nos serviços. 
O resultado da Copa do Mundo no Brasil 
foi de estagnação e as eleições trouxeram 
muitas dúvidas”, confirma o superintenden-
te do Grupo Tel (Tel Turismo e Viação São 
Bento), Mario Noschese.

A empresa informou que o volume de 
passageiros ficou em torno de 170.000/
mês, 20% abaixo da expectativa. O freta-
mento contínuo representa 95% da receita 
da Tel. que atua apenas no Sudeste. “Nossa 
estratégia foi ser cautelosos com os inves-
timentos e conservadores com os custos. 
Em momentos de incertezas é preciso 
ter cautela com os negócios”, aconselha 
Noschese, que este ano deve ser fiel a sua 
doutrina. “Prevemos muita dificuldade; 

percebemos que a tal onda desta vez está 
pegando todos os segmentos. Sabemos 
que novos ajustes virão e precisamos estar 
preparados para suportá-los”. 

A empresa prevê investir R$ 8 milhões 
em renovação da frota, hoje com 280 veícu-
los, e R$ 1 milhão em melhoria em estrutura 
e ferramental de manutenção operacional. 

Outro executivo do setor reforça a 
falta de confiança com 2015. “As dificul-
dades governamentais são as que mais 
preocupam o nosso setor, com restrições 
e taxas que só aumentam ano após ano. 
Os corredores de ônibus implantados 
pelo prefeito de São Paulo complicaram 
ainda mais a operação para os ônibus 
fretados que não podem circular e nem 
mesmo parar para deixar um passageiro 
nestas vias”, afirma o diretor da Ipojucatur 
Transporte e Turismo, Danilo Tamelini. 
Outra desilusão de 2014 elencada pelo 
executivo foi a não aprovação de isenção 
fiscal. “O fretamento é o único segmento 
de transporte que não tem a isenção”. 

Sem revelar a estratégia para 2015, 
Tamelini diz que a perspectiva para 

Com as 
expectativas 
frustradas diante 
dos resultados 
operacionais 
alcançados durante 
a Copa do Mundo 
de 2014, setor 
agora se blinda 
para enfrentar , este 
ano, uma retração 
mais forte da 
economia brasileira
Texto: Valeria Bursztein

2014 impôs grandes 
desafios, dizem 
empresários do setor
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2015 é de que seja um ano estável, sem 
crescimento para o setor. “A instabilida-
de da economia e do governo, além do 
aumento dos juros (BNDES – PSI) para 
aquisição de novos veículos são fatores 
que di� cultam o crescimento da empresa. 
Este ano promete muitos desa� os”.

Opinião similar tem o diretor corporati-
vo da Tursan Turismo Santo André, Marcos 
Roberto de Lacerda. A empresa registrou 
queda nas operações de fretamento 
regular da ordem de 15% no número de 
viagens com relação a 2013. “O ano passa-
do impôs grandes desa� os para os empre-
sários do setor; houve muita expectativa, 
mas pouca realização”, avalia.

Para ele, a concorrência foi realmente 
acirrada, “mas o que mais impactou para 
nós foi a Copa do Mundo no Brasil e as 
eleições. Esses dois eventos bloquearam os 
investimentos por parte das empresas e do 
outro lado o consumo diminuiu. Todos � ca-
ram esperando o que ia acontecer”, analisa.

A empresa atua na região sudeste e 
conta com pouco mais de 400 veículos 
dedicados ao fretamento regular. “Porém, o 
maior aumento de rentabilidade se deu no 
fretamento eventual, também chamado de 
turismo”, conta o diretor da empresa.

Revisão 
Para  enfrentar a di� culdade, a Tursan 

optou por “refazer toda a lição de casa”. 
Primeiro, garantir a � delização dos clientes 
que já tínhamos em carteira propondo 
otimização do sistema, melhoria de 
e� ciência e quebra de paradigmas. Depois 
buscamos melhorar a e� ciência interna au-
mentando o grau de pro� ssionalismo da 
equipe e qualidade das informações. Por 
� m de� nimos o per� l dos novos clientes 
que seriam nosso foco. Hoje apesar de não 
desperdiçar nenhuma oportunidade de 
negócio, nossos esforços são maximizados 
naqueles clientes que buscam qualidade e 
preço, não preço e qualidade”, explica. 

Lacerda tem suas ressalvas quanto 
ao ano que começa. “2015 parece ser 
um ano de estagnação. Entendo que 
será parecido com 2014, ou seja, baixo 
crescimento no setor industrial com o 
agravante que em 2015, além desses au-
mentos, este início de ano sinaliza uma 
diminuição do crédito e condições para 

Em entrevista exclusiva para o Caderno 

ÔNIBUS de Frota&Cia, a diretora execu-

tiva da Fresp (Empresas de Transportes 

de Passageiros por Fretamento do Esta-

do de São Paulo), Regina Rocha, diz que 

a federação planeja em 2015 atuar junto 

aos municípios para contribuir para a 

formatação dos planos de mobilidade 

urbana. Veja a avaliação que a executiva 

fez de 2014 e as expectativas para 2015:

1. É POSSÍVEL ESTIMAR O VOLUME DE PASSAGEIROS 
TRANSPORTADOS DURANTE O ANO? 
Muitas medidas restritivas de circula-

ção aliadas aos fatores econômicos já 

mencionados nos levam a crer em uma 

diminuição da quantidade de passa-

geiros transportados pelo serviço de 

fretamento. Essa constatação vem dos 

números de empresas e frotas registra-

das nos órgãos regulamentadores da 

atividade no estado.

2. QUAIS FORAM OS PONTOS POSITIVOS E OS 
NEGATIVOS DE 2014?
A retração do mercado contratante e o 

aumento dos insumos foram fatores que 

dificultaram muito. Ambos refletem dire-

tamente tanto no fretamento contínuo 

como eventual. No estado de São Paulo 

vivemos um momento político favorável 

ao turismo. O governo tem investido na 

infraestrutura para o turismo e incentiva-

do a atividade com a regionalização de 

diversos roteiros. Esperamos que essas 

medidas permaneçam em 2015, pois 

favorecerá a indústria do turismo.

3. ALÉM DA ECONOMIA RETRANCADA, 2015 COME-
ÇOU COM UMA SÉRIE DE AUMENTOS. QUAL É A PERS-
PECTIVA DA FRESP PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES? 
É certo que o país precisará de um 

tempo maior para se ajustar e voltar a 

crescer e esse tempo requer cautela nos 

investimentos, rigor no controle de cus-

tos, máximo de profissionalização das 

equipes e atenção redobrada aos clien-

tes atuais e potenciais. Será um ano que 

exigirá muito das empresas de fretamen-

to. Em 2015 trabalharemos diretamente 

com os planos de mobilidade que serão 

elaborados com os municípios com mais 

de 20 mil habitantes, buscando garantir 

o espaço do serviço de fretamento como 

transporte coletivo. 

Presença nos planos de mobilidade 

renovação da frota, o que poderá deixar 
muitas empresas em situação delicada 
perante os órgãos de regulamentação 
do setor”, prevê.

Já para a Transportes Santa Maria Ltda., 
especializada no fretamento contínuo e 
eventual na região Sudeste, o ano foi bom, 
embora com algumas oscilações. Entre 
as di� culdades: o excesso de regulamen-
tações impostas pelo poder público, as 
obrigações e taxas e a falta de � scalização 
a empresas e veículos clandestinos. 

O diretor operacional da empresa, 
Carlos Alberto Calado Nunes, afirma 

que a empresa transportou “por volta 
de dois milhões de passageiros,  10% a 
menos que 2013”.

“A expectativa para 2015 é muito ruim. 
Será um ano com um alto índice de desem-
prego, aumentos abusivos dos insumos que 
compõe os nossos custos, muita di� culda-
de em atualizar os nossos preços”. No ano 
passado a empresa renovou 25% que hoje 
tem 125 veículos. Pessimista, Nunes diz que 
não vê um bom horizonte pela frente. “Não 
creio em um resultado positivo.  Se conse-
guirmos atingir níveis próximos ao ano de 
2014, com certeza já será um ano bom”. 

Regina 
Rocha, 
FRESP

diminuição do crédito e condições para 
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Acesso ampliado
Mirando o segmento de miniô-

nibus urbanos e o programa 
Caminho da Escola e preocu-
pada em atender as demandas 

por acessibilidade dos usuários, a Volare 
lançou o Volare Access, uma versão piso 
baixo, com motor traseiro e rampa com 
acionamento mecânico. 

“Focamos no que foi pedido pela 
SPTrans (São Paulo Transporte): veículo 
com uma porta, acomodando até cinco 
cadeirantes, com até nove metros de 
comprimento e que considerasse todas 
as exigências de acessibilidade”, diz o 
responsável pela engenharia da Volare, 
Roberto Poloni. “Tentamos trabalhar com 
um comprimento menor, com até 7,350 
metros, para poder viabilizar o veículo 
também em outras cidades”. A opção pela 
rampa mecânica foi feita pela agilidade 
que o mecanismo oferece às operações de 
embarque e desembarque. “Percebemos 
que o veículo com elevador para cadeira 
de rodas, superadas todas as dificuldades 

de operação do equipamento, fica parado 
de três a quatro minutos para o embarque. 
Na nossa versão, essa operação leva no 
máximo 15 segundos”, diz Poloni. 

O veículo pode transportar, na versão 
urbana, até 35 passageiros, além do co-
brador. Na versão escolar, o Volare Access 
pode transportar de 16 passageiros, com 
três boxes para portadores de necessida-
des especiais, a 21 passageiros, com um 
box para cadeirantes. O carro é equipado 
com motorização traseira Cummins ISF 
3.8, com 162 cv de potência e torque de 

Volare lança o 
miniônibus Access, 
versão low entry 
com motor traseiro 
e suspensão 100% 
pneumática,  
para competir  
no segmento  
de urbanos
Texto: Valeria Bursztein

Teste intenso
O Access foi testado na pista de 

testes da Randon e submetido à ex-

periência de rodar 40 mil quilômetros 

em Caxias do Sul (RS), nas condições 

de meia carga, carga total e 20% a 

mais de carga. 

 Suspensão full air pneumática é 
uma das novidades do Volare Access. 
Sistema tem duas bolsas de ar na 
frente do veículo e quatro atrás.
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600 Nm a 1.500 rpm, transmissão mecâni-
ca Eaton FSO 4505 C de cinco marchas e 
direção hidráulica. 

Processo inverso
O executivo conta que o projeto 

começou a ser desenvolvido dois anos 
atrás e teve como premissa considerar a 
perspectiva do passageiro. “O processo de 
desenvolvimento foi inverso: pensamos 
a capacidade de passageiros, como esta-
riam acomodados, quando lugares para 
cadeiras de rodas, depois pensamos na 
carroceria e, por fim, no chassi. O trabalho 
de parceria com a Agrale foi definitivo para 
o êxito deste projeto”, conta.  

Segundo ele, o arranjo interno do 
veículo é o grande valor do Volare Access. 
“Conseguimos evitar o desperdício colocan-
do motor traseiro, caixa de câmbio mecânico 
reduzida, uma transmissão curta”, detalha. 
O carro traz também a suspensão ‘Full Air’ 
pneumática, com duas bolsas dianteiras e 
quatro traseiras, que diminui a amplitude e a 
frequência, preservando os passageiros dos 
solavancos, e permitindo ter a mesma altura 
em relação ao solo com o veículo vazio ou 
cheio. “Conseguimos rebaixar o veículo na 
parada do ônibus”, conta Poloni. A versão 
Access tem PBT de 9.200 kg, comprimento 
de até 9.000 mm, altura externa de 3.130 
mm e largura de 2.360 mm. 

 “O que nos deixa muito satisfeitos”, 
diz Poloni, “é ter cumprido com todas as 
exigências para garantir a acessibilidade: 
suspensão pneumática 100% ar, a cadeira 
de rodas estar no meio do veículo, o 
motorista poder participar do processo de 
embarque e desembarque; ar condiciona-
do central, forte isolamento termoacústico, 
vidros maiores e curvos, ajoelhamento 
total, rebaixamento de até 70 mm”. 

A produção do Volare Access começa 
em final de fevereiro. A faixa de preço será 
em torno de R$ 270 mil, na versão urbana. 
Na versão convencional, com motor 
dianteiro e suspensão mecânico, o carro 
custa R$ 220 mil. “Estamos inauguramos 
um possibilidade revolucionar o mercado 
de veículos pequenos. A linha Volare para 
urbanos continua; o que estamos trazendo 
um upgrade para o transporte urbano, 
como a melhor solução de acessibilidade 
do mercado”, afirma.   Motor traseiro Cummins ISF 3.8, Volare Access tem 162 cv de potência e torque de 600 Nm a 1.500 rpm

Projeto priorizou a disposição interna dos passageiros para acomodar até cinco cadeirantes

Veículo tem transmissão mecânica Eaton FSO 4505C de cinco marchas
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Carga com um clique
A agilidade e disponibilidade de fretes gerados pelas bolsas eletrônicas e 
seus aplicativos, via Internet, seduz caminhoneiros e transportadores e 
boa parte deles já utiliza as soluções como parceiras para seus negócios 

por Sonia Crespo e Valeria Bursztein

Quem pensa que a figura 
do agente de cargas está 
prestes a ser extinta com o 

surgimento da bolsa eletrônica de 
fretes, via Internet, está enganado: 
este agente não só continuará ativo 
como fortalecerá a prestação de seus 
serviços com a eficiente dinâmica 
de ofertas online. É um serviço que, 
estima-se, movimenta cerca de 5 mi-
lhões de fretes por mês e que vem se 
mostrando mais útil do que parece, 
tanto para quem anuncia como para 
quem contrata: além de disponibi-
lizar prontamente diversos tipos de 
fretes em todo o Brasil, garante um 
retorno lucrativo ao transportador. 

Consolidada na Europa há 

mais de 20 anos, a oferta eletrônica 
de fretes vem crescendo no Brasil 
nos últimos anos e já condensa uma 
série de empresas dedicadas à opera-
ção, assim como ao desenvolvimen-
to de aplicativos que possibilitam 

fechar a contratação do frete 
online. No entanto, como em 
todos os serviços oferecidos 
via Internet, é preciso pes-
quisar para distinguir o joio 
do trigo e reconhecer quais 
são os fornecedores de solu-

ções sérias e eficientes.
“Temos uma carteira de 

contratantes que é 20% de transpor-
tadoras e 80% de autônomos”, calcu-
la Bruno Gregório, CEO da Polifrete, 

uma das novas agências eletrônicas 
que atua no mercado de transportes 
há cinco meses. O executivo comenta 
que a frequência pela busca de fretes 
do pequeno transportador tem cres-
cido e, com isso, vem se tornando um 

importante usuário do sistema. Hoje 
já contabilizamos 4,5 mil caminho-
neiros cadastrados”, estima. A única 
exigência da Polifrete é para que esses 
transportadores disponham de ras-
treamento embarcado. O movimento 
atual da empresa é de 150 fretes/mês. 
A carga mais comum depende da épo-
ca do ano, avalia Bruno Gregório. Em 
fevereiro é a carga agrícola, que de-
manda caminhões graneleiros. 

Para usar o sistema, basta baixar o 

fretes, via Internet, está enganado: 
este agente não só continuará ativo 
como fortalecerá a prestação de seus 
serviços com a eficiente dinâmica 
de ofertas online. É um serviço que, 
estima-se, movimenta cerca de 5 mi-
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estima-se, movimenta cerca de 5 mi-
lhões de fretes por mês e que vem se 
mostrando mais útil do que parece, 
tanto para quem anuncia como para 
quem contrata: além de disponibi-
lizar prontamente diversos tipos de 
fretes em todo o Brasil, garante um 
retorno lucrativo ao transportador. 

Consolidada na Europa há 

fechar a contratação do frete 
online. No entanto, como em 
todos os serviços oferecidos 
via Internet, é preciso pes-
quisar para distinguir o joio 
do trigo e reconhecer quais 
são os fornecedores de solu-

ções sérias e eficientes.
“Temos uma carteira de 

contratantes que é 20% de transpor-
tadoras e 80% de autônomos”, calcu-
la Bruno Gregório, CEO da Polifrete, 

estima-se, movimenta cerca de 5 mi-
lhões de fretes por mês e que vem se 
mostrando mais útil do que parece, 
tanto para quem anuncia como para 
quem contrata: além de disponibi-
lizar prontamente diversos tipos de 
fretes em todo o Brasil, garante um 
retorno lucrativo ao transportador. 

Consolidada na Europa há 
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aplicativo no celular ou acessar a pági-
na da empresa na Internet, pelo com-
putador. A procura por fretes também 
fez crescer a oferta de cargas: “Nosso 
crescimento de anunciantes de fretes 
gira em torno de 100% ao mês”, esti-
ma. Geralmente embarcador ou trans-
portador, o anunciante tem de pagar a 
taxa de R$ 49,90 por mês, para dispo-
nibilizar suas mercadorias. A procura 
cresce e Bruno Gregório acredita que 
o negócio mantenha o ritmo de cres-
cimento de 100% ao mês ao longo de 
2015. A Polifrete vem desenvolvendo 
um trabalho intensivo de divulgação 
de serviços para agenciadores de car-
ga, “categoria que ainda está receosa 
com uma possível concorrência do sis-
tema”, explica. “Na realidade, quere-
mos mostrar que podemos trabalhar 
em parceria”, garante.

  QUESTÃO DE TEMPO 

Rui de Brito, gerente nacional da 
WTransnet – bolsa eletrônica de fretes 
multinacional que atua no Brasil há 
quatro anos – acredita que por ser um 
serviço relativamente novo ainda haja 
uma certa resistência na assimilação, 
principalmente por parte de transpor-
tadoras. “É tudo uma questão de tem-
po”, garante. A WTransnet atua na Eu-
ropa há 18 anos e atende a mais de 10 
mil clientes, em 20 países. “Para nós é 
um serviço de transporte imprescindí-
vel”, destaca. Brito conta que a diferen-
ça entre as bolsas eletrônicas de frete 
de lá e de cá está no perfil do cliente: 
“Na Europa, que disponibiliza os fretes 
no site são os operadores logísticos, que 
prestam serviço para os embarcadores. 
Já no Brasil nosso contato se faz dire-

tamente com os embarcadores”, com-
para. Brito diz ainda que o agenciador 
de carga na Europa se profissionalizou 
com a bolsa eletrônica de fretes.

Em fase de implementação, a 
WTransnet não cobra pela prestação 
do serviço – por enquanto. “Já temos 
mais de 2 mil cadastros de autônomos 
e uma carteira com quase 6 mil clien-
tes, que geram um volume de 1,7 mil 
cargas diárias”, anuncia. O tipo de car-
ga anunciada é geralmente de baixo 
valor agregado: “Praticamente todas 
as cargas tem esse perfil, como o fre-
te agrícola, minério etc.”, detalha. Até 
o ano passado, Rui de Brito estimava 
o crescimento do negócio entre 15% 
e 20% ao ano. A partir de 2015, com 
o serviço estruturado, a previsão é de 
crescer entre 40% e 50%: “Não temos 
apenas a oferta, mas notamos que há 
um aumento pela procura”, justifica. 

O crescimento na procura e na 
oferta de fretes também acontece na 
Fretebrás, que está no mercado desde 
2008 e mantém cobra uma taxa de R$ 
70 reais mensais para anunciantes. 
“Registramos um crescimento anual 
superior a 100%”, informa Joel Godi-

nho, diretor de Planejamento da em-
presa. O empresário estima que hoje, 
no país, circulem 900 mil caminho-
neiros autônomos e 1,6 milhões de 
caminhões de frotistas e é aproxima-
damente nessa proporção, de um ter-
ço de caminhoneiros e dois terços de 
veículos de frotistas, que se configu-
ram as demandas de contratantes de 
frete. São mais de mil ofertas de carga 
por dia, estima Godinho. A carteira de 
anunciantes da Fretebrás tem 2,3 mil 
clientes. A projeção da empresa é de 
dobrar o faturamento a cada ano. 

  GRÁTIS

Algumas desenvolvedoras de tec-
nologia criaram aplicativos para tran-
sações de fretes que podem ser utiliza-
dos gratuitamente. É o caso da Sontra 
Cargo. “O sistema é gratuito tanto para 
empresas como para caminhoneiros”, 
diz o diretor de vendas e marketing da 
empresa, Bruno Torres. 

A primeira versão do Sontra Car-
go foi lançada em dezembro de 2013. 
No primeiro mês foram registrados 
1.500 downloads e hoje tem 50 mil 

Bruno Gregório, da Polifrete: 
crescimento de anunciantes gira 
em torno de 100% ao mês
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caminhoneiros cadastrados e mais 
de 12 mil embarcadoras. “O aplicado 
faz uma média de 75 mil fretes por 
mês”, festeja Torres.  

A tecnologia foi desenvolvida 
pela Sontra. “Os algoritmos que de-
senvolvemos são o nosso diferencial. 
Quando uma transportadora publica 
um frete o nosso sistema entende 
qual é o perfil daquela carga e pro-
cura entre todas as buscas realizadas 
aquele caminhoneiro que se adéqua 
à operação para comunicá-lo da exis-
tência da operação. O caminhoneiro 
procura uma carga em determinada 
rota, o sistema então pesquisa fretes 
disponíveis nessas condições”, expli-
ca Torres. Mesmo que o caminhonei-
ro não esteja no aplicativo ou no site, 
o sistema manda alertas via celular 
que há frete disponíveis. 

Para manter a segurança nas tran-
sações transportadora e caminhonei-
ro têm as informações checadas. “Es-
tamos aumentando a segurança com 
um sistema de qualificação de ambos, 
ou seja, a transportadora avalia o ca-
minhoneiro e vice e versa. É como um 
cadastro positivo das empresas e dos 
profissionais”, explica o executivo. O 
aplicativo também monitora o deslo-
camento do veículo e este dado pode 
ser repassado ao contratante. 

Para Torres, este é um mercado 
estimado em R$ 80 bilhões, de acor-
do aos conhecimentos de transpor-
tes gerados. A Sontra fez em dezem-
bro R$ 100 milhões em fretes por 
mês. “A ideia é chegar a 200 mil ca-
minhoneiros cadastrados e com re-
lação à carga, disponibilizamos hoje 
2.500 cargas por dia, a expectativa é 
chegar a 10.000 cargas por dia até o 
final do ano”, aposta.   

  LOGÍSTICA COLABORATIVA 

O TruckPad é outro aplicativo lan-
çado em setembro de 2013 que conec-
ta caminhoneiro à carga, sem cobrar 
nada. Ao idealizar o negócio, o empre-
sário Carlos Mira observou que 40% 

dos caminhões autônomos transita-
vam vazios. “Terminada uma opera-
ção, o caminhoneiro fica em média de 
quatro a cinco dias para encontrar ou-
tra carga. Ora, certamente existe um 
frete no destino desse caminhoneiro 
que pode ser contratado. Por isso, a 
missão do Truckpad é ajudar o cami-
nhoneiro a encontrar o seu próximo 
frete economizando tempo e combus-
tível”, afirma o mentor e CEO do Truck 
Pad, Carlos Mira. 

Se para o motorista é uma van-
tagem, o mesmo acontece para a 
transportadora, que pode econo-
mizar tempo e recursos na busca 
de autônomos disponíveis. “É mui-
to desgastante e custoso para uma 
empresa encontrar caminhões ter-
ceiros disponíveis para as operações 
que vão surgindo. Muitas vezes, a 
urgência das operações comprome-
te a negociação, prejudicando a em-
presa e o caminhoneiro”, argumenta 
o CEO da Truckpad. 

No aplicativo, a empresa colo-
ca o tipo de caminhão que precisa, 
origem e destino e as característi-
cas da carga e o Truckpad encontra 
os veículos mais próximos do ponto 
de embarque nas condições especi-
ficadas. A oferta de frete é enviada 
para o caminhoneiro que aceita ou 
não o trabalho. Tudo gratuitamente. 
O aplicativo também indica o valor 
do pedágio na rota. “Aqui entra um 

conceito é o da logística colaborativa, 
quando as informações são públicas, 
a intercomunicação permite aproxi-
mar oferta e demanda”, explica. 

Para manter a segurança no pro-
cesso existe um processo de curadoria 
do contratante, ou seja, é preciso in-
formar dados que são checados para 
garantir que se trata de um contra-
tante idôneo, garantindo a qualidade 
da oferta. Superada esta etapa, uma 
senha de acesso ao sistema é gerada. 
“Hoje temos quase duas mil empre-
sas cadastradas e tenho cerca de 500 
companhias que não satisfizeram os 
nossos critérios de averiguação”. 

A base de dados do Truckpad tem 
hoje mais de 200 mil motoristas cadas-
trados. Desde setembro de 2013, mais 
de R$ 150 milhões em frete já foram 
ofertados pela plataforma. “Temos uma 
média de 5 mil ofertas de frete por se-
mana e entre 200 e 300 caminhoneiros 
por dia baixando o aplicativo e criando 
contas no Truckpad”, afirma Mira.

  FUTURO

De poder de informações sobre 
ofertas de cargas, caminhões dispo-
níveis e melhores rotas, Mira planeja 
em breve poder ofertar análises sobre 
qual é o melhor momento para a con-
tratação. “Ao saber quando e onde os 
caminhões estão podemos sugerir ao 
embarcador quanto, quando e como 
contratar. Diminuímos a ociosidade 
do caminhoneiro e melhoramos a per-
formance do frete”, diz. Ele conta que 
a empresa começou analisar roteiros 
para identificar as concentrações de 
caminhoneiros e previsões de posicio-
namento dos caminhões. “O Truckpad 
me diz quando o caminhoneiro che-
gará ao seu destino. Com essa infor-
mação é possível desenhar projeções 
de frete. Não vendo redução de custo 
nem aumento de produtividade para 
ninguém, mas serão a consequência 
natural da logística colaborativa, que 
a ferramenta Truckpad está propor-
cionando”, finaliza.  

Brito, da 
WTransnet, 
que opera 
na Europa 
há 18 anos: 
assimilação do 
mercado é só 
uma questão 
de tempo
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Caminho sem volta
A adoção da documentação eletrônica obrigatória ainda encontra 
resistências junto aos transportadores rodoviários de cargas. 
Mas avança a passos fi rmes, no ritmo da fi scalização

por José Augusto Ferraz

Apesar de obrigatório para 
todas as empresas do mo-
dal rodoviário, desde o ano 

passado, a emissão de documentos 
eletrônicos exigidos nas operações do 
transporte de cargas ainda esbarra 
em inúmeras dificuldades. Seja 
por culpa das transportado-
ras que deveriam utilizá-
-los ou dos órgãos pú-
blicos encarregados 
da sua fiscalização. 
Por conta disso, a 
utilização do Co-
nhecimento de 
Transporte Ele-
trônico (CT-e), 
do Manifesto 
Eletrônico de 
Documentos 
Fiscais (MDF-
-e), bem como 
do Ciot (Código 
Identificador da 
Operação de Trans-
porte) ou do DANFE 
(Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal Eletrôni-
ca) não se incorporou ainda 
em definitivo na rotina de mi-
lhares de empresas do setor. 

A afirmação é dos fornecedo-
res de softwares e aplicativos para o 
segmento de transportes, boa parte 
integrada a programas mais amplos 
de gerenciamento e controle admi-
nistrativo e fiscal. Como o diretor 
da Sist Global, Sergio Camargo, que 
desde 1986 desenvolve soluções para 
gestão corporativas de empresas de 

transportes. Caso, por exemplo, do 
SIT TMS, que possibilita a integra-
ção do sistema de ERP de qualquer 
transportadora com os servidores da 
SEFAZ (Secretárias de Fazenda) de 

qualquer estado, permitindo a emis-
são do CT-e ou ainda do MDF-e de 
forma simples e automática.

Segundo Camargo, apenas o Co-
nhecimento Eletrônico de Transpor-
tes caiu no agrado do transportador 
e, hoje, é bastante utilizado por um 

grande número de empresas. Mas, por 
uma razão muito simples, que não 
guarda qualquer relação com o Fis-
co. “Muitos embarcadores, hoje, não 
aceitam entregar a carga sem o CT-e, 
já que o documento permite receber 
o crédito antecipado do ICMS junto 
ao Sefaz estadual. Uma vez que a 

exigência é sinônimo de recei-
ta para o transportador, isso 

estimula a emissão do 
documento”, explica o 

diretor da Sist Global.

  QUEDA 
DO SISTEMA 

No caso 
do Manifesto 
Eletrônico, a 
fiscalização é 
o principal es-
timulo para o 
seu uso, já que 

os motoristas 
devem apresenta-

-lo sempre que 
passarem nos postos 

fiscais de fronteira. A 
exigência, contudo, nem 

sempre pode ser cumprida. 
Não raro, a emissão do docu-

mento fica prejudicada por causa 
da queda dos sistemas de informática 
das Sefaz estaduais ou por falha da 
internet, caso típico de Minas Gerais. 
Uma vez que os fiscais dos postos sa-
bem dessa dificuldade, eles permitem 
a passagem do caminhão com a sim-
ples apresentação do Conhecimen-
to Eletrônico. E as empresas, é claro, 
usam e abusam dessa prerrogativa.

passado, a emissão de documentos 
eletrônicos exigidos nas operações do 
transporte de cargas ainda esbarra 
em inúmeras dificuldades. Seja 
por culpa das transportado-
ras que deveriam utilizá-
-los ou dos órgãos pú-
blicos encarregados 
da sua fiscalização. 
Por conta disso, a 

Operação de Trans-
porte) ou do DANFE 
(Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal Eletrôni-
ca) não se incorporou ainda 
em definitivo na rotina de mi-
lhares de empresas do setor. 

A afirmação é dos fornecedo-

já que o documento permite receber 
o crédito antecipado do ICMS junto 
ao Sefaz estadual. Uma vez que a 

exigência é sinônimo de recei-
ta para o transportador, isso 

estimula a emissão do 
documento”, explica o 

diretor da Sist Global.
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sempre pode ser cumprida. 
Não raro, a emissão do docu-

mento fica prejudicada por causa 
da queda dos sistemas de informática 
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Por outro lado, se o MDF-e se 
mostra necessário no transporte in-
terestadual de mercadorias, o mes-
mo não acontece com as cargas mo-
vimentadas dentro do Estado ou nas 
regiões urbanas. “Diante da falta de 
fiscalização estadual e municipal, 
apenas 20% das empresas que ope-
ram a modalidade emitem o docu-
mento” atesta Sérgio Camargo.

A mesma opinião tem o diretor da 
área de desenvolvimento da Autumn 
Tecnologia da Informação, Alonso Jú-
nior. Fundada em 1993, inicialmente 
para atender ao segmento do trans-
porte de passageiros, a empresa pas-
sou a oferecer, a partir de 2004, seus 
sistemas integrados para gestão de 
negócios também para o mercado de 
cargas, incluindo a emissão e consul-
ta de documentos digitais.

Com uma carteira de cerca de 
450 clientes, Alonso Júnior estima que  
100% das quase 140 empresas dedica-
das ao transporte rodoviário de cargas 
aderiram ao uso do CT-e, bem como 
do DANFE. Contudo, o percentual cai 
para 50% no caso do MDF-e e míseros 
10% quando se trata do Ciot.

“Ainda existe ainda muita resis-
tência por parte do transportador em 

relação à documentação digital. Além 
de demandar investimento financeiro 
e tecnológico, para adequação dos sis-
temas, muitos acreditam que os ga-
nhos ficam só para o governo”, explica 
o diretor. O mesmo se dá em relação 
ao CIOT, segundo o especialista. “A 
exigência do CIOT só serviu para criar 
um novo mercado, para as empresas 

que emitem o documento. Com isso, 
as transportadoras tiveram de arcar 
com mais um custo para onerar seu 
negócio”, comenta Alonso Júnior.

  EXIGÊNCIA

Com foco nas empresas que ope-
ram o transporte rodoaéreo, a Bru-
dam também oferece ferramentas 
que facilitam a emissão e o contro-
le do CT-e, além do MDF-e. Porém, 
admite Daniel Carvalho, diretor de 
Marketing da empresa, cerca de 70% 
utilizam regularmente o primeiro e 
apenas 20% o segundo. “No caso do 
CT-e, a adesão foi uma exigência das 
companhias aéreas para seus forne-
cedores de transportes. Já o MDF-e 
é pouco utilizado porque as trans-
portadoras que operam o rodoáreo 
fazem percursos rodoviários curtos, 
via de regra, quase sempre dentro do 
próprio Estado, onde carece de fisca-
lização”, opina Carvalho. 

Na visão do diretor, a tributa-
ção é o principal entrave que im-
pede uma maior adoção desses do-
cumentos por parte do segmento. 
“Os transportadores já reclamam 
da alta carga tributária que incide 

Sérgio Camargo: 
embarcadores não aceitam 

entregar a carta sem o CT-e

Daniel Carvalho: risco de 
maior tributação inibe 
adoção de documentos

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
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na atividade, que só colabora para 
o aumento dos custos operacionais 
do transporte. Com as novas exigên-
cias legais os impostos vão aumen-
tar ainda mais”, comenta Daniel 
Carvalho. Não sem motivo, segun-
do ele, boa parte das empresas de 
transportes não emitem qualquer 
documento fiscal. “Basta um sim-
ples documento, sem valor legal, 
para comprovar a entrega e respal-
dar a cobrança do frete”, completa.

  QUESTÃO DE TEMPO 

Para Jefferson Luiz Cescon, di-
retor comercial da Active Corp, 
especializada no desenvolvimento 
de softwares para o setor de trans-
portes, a aculturação dos empresá-
rios para as novas exigências legais 
é apenas uma questão de tempo. 
Apesar da resistência de muitos 
transportadores, ainda, ele aposta 
nos benefícios tangíveis e intan-
gíveis proporcionados pela nova 
sistemática fiscal. “As empresas de 
transportes ganharam muito mais 
agilidade na operação”, garante o 
diretor. “Hoje, o cliente da trans-
portadora recebe o conhecimen-
to de transporte antes mesmo da 
mercadoria sair da empresa, o que 
acelera a liberação das cargas. Por 
outro lado, com o manifesto ele-
trônico elas ganharam mais agili-
dade nas barreiras interestaduais 
e com o Ciot o maior ganho foi a 
responsabilidade social, ao incluir 
o motorista agregado à atividade”, 
completa Cescon.

Além dessas facilidades, o dire-
tor da Active Corp destaca os ganhos 
não perceptíveis dos documentos 
digitais. “Para atender aos novos re-
quisitos legais, as empresas foram 
obrigadas a investir em sistemas 
mais atualizados de informática. 
Isso possibilitou melhorar os con-
troles internos e oferecer melhores 
níveis de serviço e informação aos 
seus clientes. É o caso do EDI, do ras-
treamento de cargas, cotações auto-

máticas e relatórios de performance, 
entre outros”, explica.

Alonso Junior, da Autumn, faz 
coro com seu concorrente ao des-
tacar outros benefícios da nova do-
cumentação. “A vida digital propor-
ciona aumento de produtividade, 
confiabilidade e segurança no dia-

-a-dia das empresas de transportes”, 
observa.  Ao seu ver, a adoção de do-
cumentos eletrônicos simplifica os 
procedimentos de emissão, consul-
ta, recuperação e armazenamento 
dos mesmos. Sem contar a redução 
dos custos com impressão e, até, de 
sonegação de impostos. 

Alonso Júnior: 
Ciot criou um 
novo mercado 

para muitas 
empresas

Opiniões divididas
Vantagens e resistências à parte, 

é certo que somente uma fiscalização 
eficiente irá provocar essa revolução 
na rotina operacional das empresas de 
transportes. Nesse ponto, em particular, 
as opiniões dos entrevistados se dividem. 
Daniel Carvalho, da Brudan, afirma que 
não nota fiscalização alguma, além da 
habitual, voltada para a cobrança da 
documentação eletrônica. “O risco existe 
mas é baixo, o que desestimula a conduta 
dentro da lei”. Sérgio Camargo admite 
que a fiscalização existe, mas está restrita 
às grandes empresas, sobretudo nas car-
gas de transferência, que passam pelas 
barreiras fiscais. “Na coleta e na distri-
buição isso já não ocorre. Caso contrário, 

todo mundo seria autuado”, garante.
Para Alonso Júnior, da Autumn, o cer-

co às empresas vem aumentando, mas 
ainda há um longo caminho a percorrer. 
Já o diretor da Active Corp, Alonso Júnior, 
garante que a partir da obrigatoriedade 
as autuações começaram a acontecer 
com frequência, o que contribuiu para 
acelerar o processo de adoção da tecno-
logia. “Hoje, as empresas que foram alvo 
da fiscalização estão recebendo multas 
pesadas. Uma vez que o custo de um 
sistema de emissão é bem inferior ao das 
multas aplicadas pelo Fisco, é muito mais 
vantajoso contratar um sistema TMS 
completo do que pagar multas e respon-
der aos fiscais”, alerta o diretor.
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Controle reforçado
Nova geração do 
sistema para gestão 
de frotas FleetBoard, 
da MercedesBenz, será 
produzida no Brasil 
a partir de março e 
atenderá toda a linha de 
caminhões da marca

por Sonia Crespo

A Mercedes-Benz estreia em 
2015 reforçando a oferta de 
soluções integradas como 

forte apelo comercial para a linha 
de caminhões da marca. Acaba de 
anunciar o início da produção na-
cional, com comercialização previs-
ta para março deste ano, da nova 
geração de tecnologia FleetBoard, 
sistema de gestão de frotas da mar-
ca lançado em 2010.  Além de dis-
ponibilizar recursos mais eficientes 
no gerenciamento das operações de 
transporte, o novo FleetBoard apre-
senta uma novidade: um dos pacotes 
oferecidos, com solução de seguran-
ça reforçada, foi elaborado em par-
ceria com a Zatix, empresa do setor 
de rastreamento com longa data de 
atuação no mercado brasileiro. Para 
atender mais segmentos do mercado, 
a montadora está disponibilizando o 
FleetBoard para toda a linha de ca-
minhões, como item opcional, e in-
troduziu o sistema de série na versão 
Atego 2430 – até então, presente ape-
nas nos modelos Axor e Actros. 

Atualmente rodam pelo mundo 
100 mil caminhões da marca com 
a tecnologia FleetBoard embarcada 
– 3 mil deles dentro do Brasil, país 
pioneiro na impantação do sistema. 

Para desenvolver o projeto e adap-
tar a planta para a produção local 
foram investidos, até o momento, 40 
milhões de reais, anunciou Roberto 

Leoncini, vice-presidente de Marke-
ting, Vendas e Pós-Venda da Mer-
cedes-Benz do Brasil, na ocasião do 
lançamento do produto. O executivo 
preserva um mantra: “É preciso escu-
tar o cliente”.  E foi o que ele fez, ao 
longo do ano passado, avaliando as 
necessidades dos usuários de cami-
nhões Mercedes-Benz. Transportado-
ras como a Transportes Marasca, TLX 
e Coamo, entre outras, relataram as 
vantagens do FleetBoard durante as 
operações, entre elas a disponibiliza-
ção permanente de relatórios de de-
sempenho na condução do veículo. 

Introduzido nos modelos Axor e 
Actros em 2010, o FleetBoard pode 
garantir uma economia de até 15% 
nos custos operacionais, consideran-
do que a redução desses custos está 
diretamente ligada ao desempenho 
dos motoristas, diz Leoncini. A ava-
liação do estilo de condução de todos 

Item de série do Actros e Axor e 
agora também do Atego 2430, 
sistema estará disponível como 
opcional para todos caminhões 

Mercedes-Benz

Leoncini: solução garante economia 
de até 15% nos custos operacionais
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Gestão completa

os motoristas possibilita que a em-
presa alcance um desempenho mais 
uniforme, com ganhos de escala e 
criação de um padrão de dirigibilida-
de, informa a montadora. 

 Ì Pacotes 

A nova geração FleetBoard será 
oferecida em pacotes com soluções 
diversificadas – a versão básica terá 
custo de R$ 99,00, adianta Andre 
Weisz, Head of Fleetboard Brasil. Ele 
explica que o sistema vem embar-
cado nos caminhões Axor, Actros e 
Atego 2430 e cada cliente escolherá 
o plano que desejar. A conveniência 
da instalação do Fleetboard no Atego 
2430 partiu da análise das aplicações 
desse veículo, geralmente  para lon-
gas distâncias, esclarece Weisz. 

Leoncini considera que ainda 
não é o momento de fazer projeções 
comerciais para 2015, mas acredita 
que, a princípio, a montadora traba-
lhará com projeção de mercado se-
melhante à de 2014. “2015 será um 
“ano interessante”, pois nele reper-
cutirão algumas iniciativas toma-
das pela montadora em 2014. “No 
ano passado o mercado geral sofreu 
queda de 11,3% (Anfavea), enquanto 
a Mercedes-Benz caiu apenas 7%”, 
compara, atribuindo essa reação di-
ferenciada  ao lançamento da Linha 
E-Confort, que alcançou vendas sig-
nificativas no período, e à criação da 
área de Serviços e Soluções Integra-
das, na qual pretende trabalhar mais 
intensivamente este ano. 

Trabalhar comercialmente o 
segmento de caminhões seminovos 
é uma das prioridades do executivo, 
que pretende expandir geografica-
mente os negócios da rede de reven-
das de caminhões usados SelecTru-
ck, ainda em 2015: “As vendas de 
seminovos funcionarão de forma es-
tratégica”, avalia, acrescentando que 
só em 2014 a rede comercializou 380 
veículos e alavancou as vendas de 
600 caminhões novos. Em paralelo, o 
executivo estuda a inclusão de ações 

estratégicas envolvendo a Alliance 
Parts, marca norte americana liga-
da à Daimler Trucks North America, 
na sua rede de concessionárias no 
Brasil, e a ampliação da atuação da 

marca RENOV, braço da montadora 
responsável pela manufatura de pe-
ças e motores, que em 10 anos de ati-
vidades já comercializou mais de 100 
mil peças remanufaturadas.  

O FleetBoard é uma ferramenta 
de uso amigável que propicia muitas 
facilidades aos clientes. O acesso aos 
dados e às informações da frota é 
muito simples, bastando apenas um 
computador ou telefone móvel com 
Internet e a contratação dos serviços.

A gestão de frota da nova geração 
do sistema amplia as variantes de 
controle de frotas feita à distância,  
nos computadores dos escritórios das 
empresas de transportes. Também 
por meio de smartphones e tablets 
– incluindo aplicativos para iPhone 
e iPad – o gestor pode acompanhar 
o desempenho de um veículo ou de 
toda a frota. Ou seja, ele tem sempre 
à mão diversas informações, como a 
localização e a performance de seus 
caminhões, entre outras.

Andre Weisz (foto) cita outros resul-
tados proporcionados pelo uso do novo 
Fleetboard, como a redução do consumo 
de lubrificantes, filtros e freios, além

 da visualização das pausas que o 
motorista faz durante a viagem, que 
permite verificar se ele está cumprin-
do a jornada de trabalho conforme 
a nova legislação. O sistema oferece 
ainda diagnóstico remoto de falhas e a 
manutenção preventiva, auxiliando na 
redução dos custos de manutenção.
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Novo player em loNas
>>> A Cipatex, empresa especializada na fabricação de re-
vestimentos sintéticos, anuncia o lançamento da marca “Toda 
Carga”, linha de lonas para cobertura de cargas de caminhão. A 
empresa aposta no mercado de lonas de caminhão por acreditar 
que o transporte rodoviário continuará como o principal modal 
logístico do país. 

DuNlop faz sucesso
>>> Pouco mais de um ano após a inauguração de sua fábrica 
no Brasil, em Fazenda do Rio Grande (PR), a Sumitomo Rubber 
do Brasil, produtora dos pneus Dunlop, chega à marca de 
1 milhão de unidades produzidas. A companhia também 
comemora a venda de mais de 4 milhões de pneus no mercado 
nacional, incluindo produtos importados.

Grupo libra em cubatão 
>>> A Libra Logística, um dos maiores operadores portuários 
e de logística do comércio exterior do Brasil, inaugurou um 
novo terminal retroportuário na região de Cubatão (SP), com70 
mil metros quadrados voltados para operações de exportação, 
importação e logística integrada,  e capacidade para até 1.560 
TEUS no pátio e 15 mil toneladas no armazém. 

sulista sai Na freNte
>>> Em um ano considerado difícil para a economia brasileira, 
a Transportadora Sulista comemora os resultados com um 
aumento de 33% no volume de cargas transportadas em re-
lação ao ano passado, graças ao contrato firmado com a Tupy, 
que proporcionou uma diversificação regional para a empresa.

exata carGo No sul
>>> A Exata Cargo, empresa com sede em Manaus que atua na 
área de transporte de carga rodoviária, iniciou as operações de 
seu novo centro de distribuição, localizado no Mega Intermodal 
Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre(RS). É o primei-
ro CD da transportadora na região Sul do país. 

reforço Na frota
>>> No mercado há 29 anos atendendo clientes 
de grande porte como Cargill, Unilever, Bunge e 
Pepsico, a Aranão Transportes, de Marília (SP), 
acaba de adquirir 10 caminhões 
da Iveco, sendo oito unidades 
de Stralis Ecoline 6X2 e 
duas unidades do 
Hi-Way 6X4.

reNovação 
>>> A TNT, transportadora de carga 
expressa, anunciou o investimento de 
R$39 milhões na renovação de sua frota. 
Foram adquiridos 237 novos veículos, 
entre carretas, cavalos e VUCs, tanto 
para transferência (viagens) como para 
coleta/distribuição. 

aposta Na Daf
>>> A Translíquidos, empresa de trans-
porte e logística de produtos químicos e 
outros granéis líquidos, acaba de comprar 
37 unidades do caminhão DAF XF105, 
de 460 cv, nas versões 6X2 e 6X4. Os 
extrapesados são fabricados na planta da 
montadora, em Ponta Grossa (PR).

eles têm a força
>>> A Encaixe Transportes, especializada 
em transporte de contêineres, peças e má-
quinas pesadas dentro da Região Sudeste, 
anunciou a compra de 22 caminhões Iveco 
– 16 Stralis e seis Tector.

pastre comemora  
4 DécaDas 

>>> Em dezembro a  Pastre 
realizou a entrega do “Semirre-

boque Basculante 40 anos”, com 
35m³, todo fabricado em chapa 
de aço de alta e altíssima resis-
tência, para a Castro Transpor-
tes, sediada em Candeias(MG). 

mercaDo








