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EDITORIAL

Parceria
Senhoras e senhores transportadores,
é com satisfação que passamos a ocupar espaço nesta coluna, por uma especial gentileza do presidente Sergio
Pedrosa, que sugeriu o revezamento
do editorial entre os presidentes da
FETCEMG e SETCEMG, cabendo a
mim escrever neste bimestre.
Precisamos de tratar nosso setor de
transporte rodoviário de cargas observando os princípios da sustentabilidade que prega o crescimento econômico com responsabilidade social
e ambiental.
Na parte ambiental estamos com o
programa despoluir que vem fazendo
vistorias em nossos caminhões sem
custo para as empresas associadas aos
sindicatos filiados. Minas Gerais é
o Estado com a maior média de inspeções por equipamento disponível,
hoje contamos com três equipamentos para o Estado e podemos fazer
ainda mais. Precisamos avançar em
outras frentes do programa, tratando mais da reciclagem de produtos
consumidos em nossas atividades, no
combate às queimadas através de denuncias e outras práticas que possam
reduzir o impacto no meio ambiente.
Estamos lutando para ver a duplicação da BR 381 sentido Valadares.
Com certeza as obras trarão algum
impacto ambiental, mas devemos
valorizar o projeto que faça o menor
impacto possível e depois poderemos
contabilizar a redução de emissão de
poluentes dos veículos.
Uma via duplicada leva a um menor
consumo de combustíveis, menos acidentes e por conseqüência menos poluição, e assim iremos devolver a natureza os eventuais danos provocados
com a duplicação da rodovia. Este é o
nosso entendimento sobre as atitudes
ecologicamente corretas. Produzir o
desenvolvimento econômico com o
menor impacto ambiental possível.
Na parte social lançamos o Pacto Rodoviário Mineiro, que tem trabalhado
na conscientização dos usuários para
reduzir os acidentes nas rodovias mineiras, principalmente aqueles que

provocam vítimas fatais. Alguma coisa já foi feita, mas precisamos avançar.
Outra atitude que deve provocar mudanças significativas é o substitutivo
ao projeto de lei que trata do Estatuto
do Motorista que está em fase adiantada de negociações e acreditamos
que os pontos de consenso possam ser
aprovados no Senado Federal ainda
este ano. A proposta trará a obrigatoriedade do controle de tempo de direção com paradas obrigatórias para
descanso, regulamentando o trabalho
urbano, a longa distancia e o tempo de
espera.
Participamos de duas audiências públicas sobre o tema em Minas Gerais,
Belo Horizonte e Uberlândia além de
diversas reuniões na sessão de cargas
da Confederação Nacional dos Transportes. Acreditamos que na ocasião
da publicação deste editorial o acordo
entre empresários e empregados, com
o aval do ministério público do trabalho, já esteja concluído e o projeto em
tramitação.
Este é um projeto que mostra que nosso setor trabalha com responsabilidade social, tratando seus colaboradores
e a sociedade com dignidade.
Finalizando, é preciso termos sustentabilidade financeira. O SETCEMG
fez diversos cursos e palestras com
foco no cálculo do custo de frete.
Acredito que nossas empresas já têm
pessoal qualificado para calcular o
custo e não aceitar trabalhar abaixo
dele. Para nos sustentar no mercado
precisamos trabalhar com lucro para
reinvestirmos em nossas atividades,
para trocar nossos caminhões antigos
pelos modernos que trazem menos
impactos ao meio ambiente.
Através de nossas entidades estamos
procurando dar as ferramentas e mostrar alternativas, cabe a cada empresário tomar as atitudes em suas empresas.
Muito obrigado pela atenção.
Vander Francisco Costa
Presidente da Fetcemg
TRC MINEIRO

ASSOCIADA

Transpes amplia seus negócios
Com 46 anos de mercado, a
empresa cresce dia após dia.
As expectativas para os próximos
cinco anos são de ampliação dos
negócios e inauguração de sua nova
sede em uma área de 70 mil metros
quadrados em Betim. Com atuação
destacada nos transportes de máquinas, no mercado de produtos siderúrgicos, içamento de máquinas e
armazenagem, a empresa conta com
500 funcionários distribuidos em
suas 16 filiais no Brasil e Mercosul.
A Transpes aposta na diversificação dos negócios, em tecnologia de
ponta e, principalmente, na qualificação dos seus colaboradores, para
garantir a eficiência em sua prestação de serviços.
Os investimentos da empresa no setor de formação e treinamentos são
frequentes. “Nos fazemos a nossa
capacitação. Temos quatro salas somente para treinamentos”, explica
Alfonso Gonzalez, diretor da empresa. Embora, o empresário já tenha buscado apoio para a formação
junto ao Sistema Social dos Transportes, não obtendo os resultados
pretendidos.
A empresa privilegia a integração
entre funcionários e seus motoristas, produz guias e cartilhas direcionadas, faz treinamentos anti-drogas
e pedofilia. Com isso, coloca Alfon-
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Alfonso Gonzalez, diretor da Transpes.

so, “não temos acidentes por fadiga
e há tempos que não temos casos internos de Aids”.
A história da Transpes começou na
década de 50 como a maior parte
das empresas de transportes desse
país, com o espírito empreendedor
e desbravador de um simples caminhoneiro como sr. Tarsicio Gonzalez. Ele, com seu trabalho pioneiro,
de um caminhão que foi sua morada
fez uma grande empresa, hoje, administrada pelos seus filhos Alfonso,
Sandro Gonzalez e Tarsia Gonzalez.

Os números da
Transpes

- transporta 800 mil toneladas/ano,
- percorre 25 milhões de quilômetros/ano,

Foto: Helena Costa

- faz 20 mil embarques/ano.

Os negócios da
Transpes

- cargas especiais em peso e ou dimensões;
- produtos siderúrgicos;
- carga geral/lotação completa;
- containers;
- regime de Trãnsito Aduaneiro;
- internacional;
- regime de urgência;
- multimodal;
- serviços de carga e descarga e armazenagem;
- movimentação interna;
- guindastes;
- estudos de viabilidade geométrica/
estrutural.
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Mobiidade

Os desafios e perspectivas
da Mobilidade Urbana
A Mobilidade Urbana se apresenta como um dos principais
desafios das grandes metrópoles no Brasil e no mundo.
O IBGE atualizou, recentemente, os
dados do censo de 2010 e mostrou
que a cidade de Belo Horizonte está
em sexto lugar no ranking em relação ao número de habitantes, com
2.375.444. A capital está atrás de São
Paulo (11.244.369), Rio de Janeiro
(6.323.0037), Salvador (2.676.606),
Brasília (2.562.963) e Fortaleza
(2.447.409).
Mesmo a cidade não tendo uma taxa
de crescimento acelerada, a Região
Metropolitana de BH vai crescer
muito nos próximos anos e exigirá
mais serviços de qualidade. E para
propor alternativas, a prefeitura de
Belo Horizonte desenvolveu em
parceria com a BHTRANS o Plano
de Mobilidade de Belo Horizonte PlanMob-BH. Suas propostas serão
implantadas em dois tempos, sendo
o primeiro até 2014, época da Copa
do Mundo de Futebol, e o segundo
até 2020.
Meados de setembro, a presidente Dilma fez uma visita à capital,
e anunciou a liberação de R$ 3,13
bilhões para a execução das obras
de mobilidade urbana. Os recursos
fazem parte do PAC (Programa de

Aceleração do Crescimento) e será
aplicado na ampliação do Metrô e
em ajustes de infraestrutura da malha viária de BH.
Muitos seminários têm sido apresentados e discutidos na cidade para
debater o assunto. Entre eles está o
projeto TURBLOG_WW, realizado nos dias 20 e 21 de setembro. O
workshop, realizado na Prefeitura
de BH, contou com a presença de
peritos mundiais em logística urbana e com a participação de todos
os parceiros do projeto, inclusive o
Setcemg. Foi uma oportunidade de
aprofundar o diálogo e de trocas experiências técnicas.

Foto: Amanda Nascimento

Avenida Antonio Carlos, no bairro
Liberdade.
econômico, para equidade social e
para sustentabilidade ambiental.

Projeto Logística de
Carga Urbana em Belo
D e s e n v o lv i m e n to Horizonte
Em relação ao transporte de carga, a
metropolitano

O desenvolvimento da área metropolitana de Belo Horizonte está sendo discutido com o Plano Diretor
de Desenvolvimento Integrado, o
PDDI, lançado em setembro na Cidade Administrativa. O ineditismo
do plano conta com iniciativas integradas nas linhas de ação, voltadas
para a promoção do desenvolvimento sustentável, para o crescimento

BHTRANS desenvolveu a Logística
de Carga Urbana em Belo Horizonte
(LOGBH). O projeto foi desenvolvido a partir do PDDI e visa implantar propostas de políticas públicas
e projetos de logística urbana integrada às ações de iniciativa privada.
Com isso irá garantir o transporte
de carga urbana e de atravessamento, com menor impacto ambiental e
de trânsito possível.

Foto: Helena Costa
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setcemg ativo

Café com Palestra discute:

o fim da Carta Frete - aspectos
da Resolução ANTT 3.658
A partir de 25 de outubro
entra em vigor a Conta Frete.
Para esclarecer dúvidas sobre o
fim da Carta Frete às empresas de
transporte, o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do
Estado de Minas Gerais, Setcemg,
convidou para mediar o Café com
Palestra do dia 15 de setembro,
Dra. Gildete Menezes da NTC &
Logística. O evento aconteceu no
Actuall Hotel em Contagem e contou com a participação de mais
de 60 representantes de empresas
e com o patrocínio da NDDigital Technologies.
Dra. Gildete Menezes expôs trechos da resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) nº 3.658, publicada dia
19 de abril de 2011, que regulamenta o fim da Carta Frete como
meio de pagamento aos caminhoneiros autônomos. Com essa medida, a partir do dia 25 de outubro
toda pessoa jurídica que contratar
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um TAC (Transportador Autônomo de Cargas) terá a opção de efetuar o pagamento de frete de duas
maneiras apenas: através de depósito em conta bancária ou meio de
pagamento eletrônico. A regulamentação representa o fim da informalidade dos caminhoneiros e
exigirá adaptações das empresas
de transporte.
Cada vez que o contratante gerar um código, o CIOT (Código
de Identificação de Operação de
Transporte) ao efetuar o pagamento, ele vai obter um Contrato
de Transporte, que reafirmará a
relação comercial entre eles. Para
o Estado, a medida representa a
diminuição da evasão fiscal.
A ANTT pretende fazer a fiscalização via sistema e, para isso, firmou um convênio com a Receita
Federal.
Espera-se que com o fim da Car-

ta Frete o risco de fraude no recebimento dos valores de frete,
de inadimplência, baixo controle
operacional e ausência de informações fiscais sejam controlados.
Segundo o presidente da Fetcemg,
Vander Francisco Costa, “a formalização gera obrigação de pagar mais tributos e isto em algum
momento vai ser repassado para
o preço. Precisamos estar atentos
e repassar este ônus aos nossos
clientes. Assim como é também
nossa obrigação observar se alguém não esta cumprindo a nova
regulamentação e denunciar diretamente no site da agência reguladora, www.antt.gov.br, ou às nossas entidades representativas”.
As companhias têm até 24 de outubro, para se adaptarem a nova
medida, sob risco de serem autuadas pela Agência Nacional de
Transportes Terrestres.
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SETCEMG

58 anos do Setcemg
Evoluímos com você!
O SETCEMG, Sindicato das
Empresas de Transportes de
Carga do Estado de Minas Gerais,
completou no dia 3 de outubro, 58
anos. Nesses anos foram muitas as
conquistas, graças à determinação

e garra de lideranças, que
dedicaram um tempo precioso de
suas vidas para fazer do transporte
rodoviário de cargas um setor
honrado e respeitado.
Hoje, com esse mesmo espírito, a

nova diretoria do Setcemg, sob a
liderança de Sérgio Luiz Pedrosa,
empreende propostas e implanta
projetos conectados às últimas
tendências e necessidades do
transportador mineiro.

Nossa homenagem
a todos aqueles
que fizeram e
fazem a história do
TRC Mineiro: Seus
presidentes e suas
gestões
• Manoel Santana - 1953/55 – 1955/59 – 6/61 a 6/63
• Oswaldo Melo - 5/59 a 6/61
• José Mendonça Lima - 6/63 a 3/64
• José Machado Cunha - 3/64 a 8/64
• Lucas Batista de Rezende - 8/64 a 10/64
- Junta Governativa; 10/64 a 11/71 – 3/73 a 11/74
• Cleanto Dias Maciel - 11/71 a 3/73
• Arlindo Ângelo Monteiro - 11/74 a 11/77
• Vicente Costa - 11/77 a 6/84

• Paulo Sérgio Ribeiro da Silva - 6/84 a 7/87
• Hélio Oliveira Pettersen - 7/87 a 6/90
• Héber de Boscoli Lara - 7/90 a 6/93
• Márcio Alves Martins - 6/93 a 5/96 – 6/96 a 5/99
• José Júlio Silveira Figueiredo - 6/99 a 8/2000
• Vander Francisco Costa - 9/2000 a 5/2002 – 6/2002 a
5/2005 – 6/2005 a 5/2008
• Ulisses Martins Cruz - 6/2008 a 6/2011
• Sérgio Luiz Pedrosa - 7/2011

Abrangência
A base territorial atual do Setcemg
é composta por 432 municípios
de Minas Gerais em seis regiões:
Central e Região Metropolitana de
Belo Horizonte, Alto Paranaíba,
Centro Oeste, Noroeste, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce.

Negociação coletiva
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Foto: Samuel Santos

TRC MINEIRO

Muito que
comemorar e muito
mais a fazer
- Apoio e luta pela criação de um
setor específico do transporte rodoviário de cargas com todas as
suas instituições existentes. Anteriormente, o setor era vinculado à

Indústria. Hoje, com a Confederação Nacional dos Transportes, são
22 unidades do Sest Senat espalhadas por Minas para apoiar o transportador e seus colaboradores.
- Aprovação da Lei 11.442 que
criou a obrigatoriedade do RNTRC – Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga
- Participação atuante em fóruns

Diretoria atual do Setcemg

Foto: divulgação

Projetos da nova
gestão
Evoluímos com você
- Programa Mineiro de Qualidade: profissionalizar a gestão com
conseqüências produtivas para as

empresas
- Responsabilidade Social: segurança e sustentabilidade
- Programa de Formação de
Motoristas Setcemg/ Sest Senat e
outros parceiros
- Projeto de Comunicação: aproximação com as empresas; fomento

Sinal verde

para economia e

produtividade

www.autocargo.com.br
comercial@autocargo.com.br
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de decisões municipais e estaduais
relacionados às políticas públicas
que envolvem o setor.
- Apoio à realização dos Encontros
Mineiros e da Minastranspor, espaço privilegiado de reflexão e negócios em Minas.
- Ampliação dos serviços oferecidos aos associados considerando
suas necessidades.

de informações e criação de uma
visibilidade de mercado
- Fortalecimento das parcerias
com os fornecedores
- Apoio permanente do Setcemg às empresas, melhorando os
serviços e aumentando a representatividade.

O Sistema AUTOCARGO garante a
Segurança e o Controle de seus veículos,
reduzindo os custos e aumentando a
produtividade de sua Empresa. Aprovado
pelas principais Gerenciadoras de
Risco e Seguradoras do país.

0800.600.3800
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Minastranspor

Minastranspor e
15º EMTRC
A Fetcemg e seus Sindicatos Filiados começaram a contagem regressiva para a MINASTRANSPOR
2012 e o 15º Encontro Mineiro do
Transportador Rodoviário de Carga, faltam apenas dez meses para o
evento que será realizado entre os
dias 22 a 24 de agosto do próximo
ano, em uma área de onze mil metros quadrados no Expominas.
A Minastranspor e o EMTRC são
uma iniciativa da Federação das
Empresas de Transportes de Carga
do Estado de Minas Gerais, Fetcemg, e seus Sindicatos Filiados, com
o apoio da Tecnitur Eventos.

14º EMTRC / Minastranspor 2010
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Ampliação dos
Segmentos
Neste ano, seus organizadores estão
com o firme propósito de ampliar
os segmentos participantes possibilitando novas oportunidades de
negócios e já trabalham neste sentido. A Fetcemg fechou parceria com
a Associação Comercil de Minas e
estará presente na Bienal do Carro, que acontece em dezembro, em
Belo Horizonte. Participou no início de outubro, da Feniub, Feira de
Logística de Uberlândia, a convite
do Settrim, Sindicato das Empresas

de Transportes de Cargas do Triângulo Mineiro.
A estratégia de sucesso de sua regionalização será mantida com a realização de eventos no interior de Minas confirmados pelo presidente da
Fetcemg, Vander Francisco Costa.
“Estamos otimistas com o evento,
já foram negociados alguns stands
e temos confirmado a presença de
todas as montadoras de caminhões.
Estamos definindo as datas dos pré
encontros que serão realizados na
região metropolitana de Belo Horizonte, em Uberlândia, Poços de
Caldas, Juiz de Fora e Montes Cla-

Foto: Leonardo Horta
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varam o evento como bom ou muito
bom para a realização de negócios.
91% dos expositores participantes
ficaram satisfeitos com os resultados obtidos com feira. O público
visitante ultrapassou o número de
dez mil pessoas, entre empresários
do setor, caminhoneiros e transportadores. O que gerou volume de R$
237.000.000,00 em negócios. Com
essa marca alcançada a MINASTRANSPOR 2012 tem como objetivo superar esses números.

ros. A realização do evento vai propiciar o encontro de empresários do
setor com a cadeia de fornecedores
e debateremos temas de importância para a sociedade”.
Segmentos participantes: montadoras, concessionárias, empresas de
tecnologia da informação, rastreamento, gerenciamento de riscos,
sistemas de gestão, fabricantes de
implementos rodoviários, autopeças, motores e retíficas, pneus, borrachas e reformadoras, prestadoras
de serviços de logística, saúde e
meio ambiente. Além das entidades
técnicas e públicas, financeiras e seguradoras.
A segunda maior feira do TRC do
país consolida como uma ótima
oportunidade de concretizar negócios e gerar relacionamento para a
sua empresa.
Na sua última edição, realizada em
2010, 85% dos participantes apro-

empresas e a feira. Os interessados
poderão também, fazer inscrição,
bem como avaliar o desempenho,
em números, das edições anteriores
da MINASTRANSPOR.

15º EMTRC - O Futuro
passa por aqui!
O tema do 15º EMTRC será os desafios colocados para o transporte rodoviário de carga como peça
fundamental na transformação do
Brasil em um país entre os mais desenvolvidos, que galga uma posição
de destaque no mundo.
Minas, como a terceira economia
do país, tem um papel de destaque
nesse cenário e o TRC está diante de
um caminho irreversível de profissionalização e busca pela excelência
para dar as respostas que o mercado
exige. O Futuro já começou!

Hotsite
Será lançado em breve o hotsite
da MINASTRASNPOR 2012, no
endereço:
www.minastranspor.
org.br. No site poderão ser
acompanhadas todas as notícias, os
expositores que já garantiram seus
estandes, mapa do evento, um canal
completo de comunicação entre as
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DESPOLUIR

Foto: CNT

Fetcemg participa do Encontro
Nacional do Programa Despoluir

Técnicos do Programa Ambiental dos Transportes participaram do IV Encontro em
Brasília

A equipe do Programa Despoluir
da FETCEMG participou do IV
Encontro Nacional do Programa
Despoluir realizado pela Confederação Nacional do Transporte
– CNT.
O evento aconteceu nos dias 12 e
13 de setembro, em Brasília, e contou com a participação de todas as
federações que integram o Programa.
A programação incluiu palestras
sobre boas práticas ambientais,
regularização e licenciamento ambiental, conservação e reutilização
da água, novos procedimentos e
orientações sobre o sistema nacio-
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nal de informações e a apresentação das experiências de cada federação na realização das aferições.
Os participantes puderam trocar
experiências e adquirir novos conhecimentos para continuar aprimorando o atendimento às empresas.
Há quatro anos, a CNT e o Sest
Senat implantaram o Despoluir.
Uma das ações, o projeto de Redução de Emissões de Poluentes
por Caminhões e Ônibus, consolidou-se nesse período como uma
importante estratégia em busca da
sustentabilidade, pelas empresas
de transporte.

Levantamento feito pela CNT no
ano passado, com 649 empresas de
transporte rodoviário de cargas,
revelou que aproximadamente um
terço delas (209) tinha sistemas de
gestão ambiental (SGA). Dentro
desse grupo, 62% (129) tinham
algum tipo de certificação, sendo a mais comum a Sassmaq (89
empresas), seguida da ISO 14001
(28) e de outros tipos não especificados (12). Entre as 80 empresas
não certificadas, as ações de gestão
tinham como base a ISO e outros
tipos de certificados.

TRC MINEIRO

JURÍDICO

RESOLUÇÃO 363/2010 - O ABSURDO DA BUROCRACIA!
Deliberação do CONTRAN prorroga vigência de resolução
Foi publicada no Diário Oficial da
UniãoXXXXXXXXXXXXXXx
do dia 29/09 a Deliberação
nº 115,
de 28 de setembro de 2011
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
do CONTRAN que prorroga para
1º de julho de 2012 a vigência da
Res. nº 363, de 28 de outubro de
2010 que dispõe sobre padronização dos procedimentos administrativos na lavratura de auto de
infração, na expedição de notificação de autuação e de notificação
de penalidade de multa e de advertência, por infração de responsabilidade de proprietário e de condutor de veículo e da identificação
de condutor infrator, e dá outras
providências.
Nascida com a revogação da Resolução 263, a Resolução 363 foi
publicada em 26/11/2010 para
entrar em vigor 360 dias depois,
porém foi prorrogada. Com o escopo de dar segurança na indicação do condutor/infrator criou,
entre outras coisas, a obrigação de
reconhecimento de firma das assinaturas do proprietário e do con-

dutor indicado. Se um ou outro
não puder comparecer terá de exibir documento autenticado como
procuração, contrato, autorização
ou coisa que o valha, demonstrando que autorizou sua identificação.
Em julho/2012 passaremos a
conviver com mais uma norma
esdrúxula e que nos remete ao seio
de uma chaga brasileira: a excessiva
normatização com aumento da
burocracia que inferniza a vida
de empresas e dos cidadãos e
privilegia alguns poucos.
Se nada disso for possível ou as partes não quiserem arcar com toda
esta trabalheira e custos adicionais
à vida cotidiana, não tem problema: condutor e proprietário podem
comparecer pessoalmente ao órgão
de trânsito e assinarem a papelada.
Tudo resolvido, não fosse o fato de
que ambos gastaram tempo e dinheiro, especialmente empresas de
transportes, frotistas por natureza,
que possuem muitos veículos em
seu nome e que terão de montar

mais uma cadeia logística cara e
lenta para atender esta norma.
Bizarrice, inaceitável, estupidez,
são algumas das expressões que se
colhem quando o contribuinte é
confrontado com esta Resolução.
É realmente inacreditável. A burrocratização ganha o duelo com a
simplificação, uma vez mais.
A Presidente Dilma Roussef sancionou a lei derivada do PL nº
3941/1989, que aumenta os atuais
30 para até 90 dias o aviso prévio
dado ao trabalhador em caso de
dispensa pelo empregador. O tempo inicial de 30 dias será acrescido
de mais 3 dias para cada ano de
serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60, totalizando
90 dias. O projeto de lei foi sancionado sem vetos e entrou em vigor
no dia 13 de setembro. Sua publicação pode ser vista no Diário Oficial da União.
Paulo Teodoro do Nascimento
Assessor Jurídico do Setcemg

Responsabilidade Social

Transportadores no movimento contra exploração sexual
A Caravana Todos Contra a Pedofilia é um evento de caráter social,
idealizado para conscientizar e
mobilizar a sociedade civil sobre
o tema. Tem como objetivo atingir
todas as regiões do país.
Todas as 138 unidades do Sest Senat em todo o país já estão engajadas em ações voltadas ao combate
à exploração sexual. A luta contra
SETEMBRO/OUTUBRO 2011

a pedofilia, uma ação feita junto
com a comunidade. Em setembro,
foram realizadas caravanas em Teófilo Otoni e Montes Claros.
Até dezembro, outras oito cidades,
em Minas, vão receber o movimento: Governador Valadares, Patos de
Minas, Uberlândia, Juiz de Fora,
Varginha, Paracatu, Poços de Caldas e Belo Horizonte.

Foto: CNT

Senador Clésio Andrade, presidente
da CNT, durante trabalhos da
Caravana em Minas.
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Insumos
Variação
Valor Unit. (R$)

Veículo
Semi
Scania G380 Reboque Baú
LA 4x2 H2
3 eixos

Pneu
295 R 22,5

Óleo
Diesel

Motorista
Rodoviário
(Carreta)

Recauchutagem
Pneu 295 R 22,5

320.164,80

79.066,67

1.657,27

2,0260

2.920,59

406,09

No mês (%)

0,00

0,00

0,00

0,85

0,00

0,00

No ano (%)

0,42

2,47

6,23

2,17

9,00

1,03

12 meses (%)

2,85

2,47

8,95

2,27

9,00

1,97

Fonte: DECOPE/NTC&Logística

Distâncias

Km

INCT-F*

R$ Tonelada

Var. %
no mês

Var. %
Acum. no Ano

Var. %
12 meses

50

407,63

676,35

1,064

5,636

6,728

Curtas

400

398,01

777,27

0,989

5,168

6,157

Médias

800

396,10

988,72

0,992

4,984

5,866

Longas

2.400

401,41

1.675,99

0,971

4,601

5,146

Muito Longas

6.000

407,24

2.770,64

0,844

3,902

4,168

Muito Curtas

*Base: julho/94 =100 |Fonte: Até Jun/07, Fipe/USP - A partir de Jul/07, DECOPE

Custos dos veículos mais utilizados
ÍTENS

SPRINTER MB L 710/37 MB L 1315/48 MB LS 1630/45
311D
c/ Furgão
c/ 3º eixo c/ S.R 2 eixos
Teto Alto Duralumínio Furg. Dural. Carroc. aberta

Scania G 380 4x2 H2
c/ S.R. 3 eixos
Carroc. aberta

1.500

3.000

8.712

10.000

10.000

6.166,02

6.388,78

8.257,82

11.804,63

14.217,56

0,9401

0,7519

0,8467

1,1758

1,4627

Custos variáveis/mês (R$)

1.410,15

0,75

7.376,26

11.758,50

14.627,34

Custo total mensal (R$)

7.576,17

6.389,53

15.634,08

23.563,12

28.844,90

5,05

2,88

1,79

2,36

2,88

Km mensal
Custos fixos mensais (R$)
Custos variáveis/Km (R$)

CUSTO TOTAL/Km (R$)

A partir de Jan/2010, a quilometragem mensal dos veículos Sprinter e L 710
foi reduzida em função da complexidade de trânsito. | Fonte: NTC/FIPE
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INCT-F (Carga Fracionada)
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