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FEDERAÇÃO E SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Legislativo
aprova a
regulamentação
da profissão de
motorista
O transporte rodoviário
de cargas comemora uma
grande vitória para o setor: foi
aprovado, no dia 3 de abril,
no Legislativo, o substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei
99/2007, que regulamenta a
profissão de motorista.
Para os presidentes da Fetcemg
e Setcemg, Vander Costa e
Sérgio Pedrosa, a celeridade
na aprovação mostra que
a sociedade organizada trabalhadores, empresários,
Ministério Público e Legislativo
trabalhando juntos - consegue
atingir os seus objetivos.
A lei traz determinações
que regulamenta a profissão
do motorista do transporte
rodoviário de cargas e de
passageiros.
Mais um passo importante para
a profissionalização do setor.
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EXPEDIENTE
Minas Transportes

O Setcemg é nosso!

Informativo da Federação das Empresas
de Transportes de Carga do Estado de
Minas Gerais – Fetcemg e do Sindicato
das Empresas de Transportes de Carga
do Estado de Minas Gerais - Setcemg.

Estamos nos esforçando para aumentar o número de associados do
Setcemg e temos obtido êxito. Nos
últimos meses, doze empresas se
associaram: Transportadora Delta
Ltda; D’Granel Transportes e Comércio Ltda; Lenarge Transportes
e Serviços Ltda, Kforte Comércio
de Frutas e Transportes Ltda, Bravus Transportes e Logística Ltda,
Ecoltrans Logística e Transportes
Ltda – ME, NSA Locação e Serviços Ltda, Transvalente Logística
Limitada, Mudanças e GuardaMóveis Luzitar Ltda, Omega de
Minas Expresso e Logística Ltda,
Fadel Transportes e Logística Ltda
e Rodominer Transporte e Serviços Ltda.
Somente através da participação
ativa das empresas associadas é
que o Setcemg terá condições de
buscar as respostas necessárias
para o nosso setor. É através das
demandas que iremos buscar as
soluções ou os encaminhamentos
necessários.
Aproveitando este espaço, gostaria
de falar também de algumas vantagens de ser associado do Setcemg:

Av. Antônio Abrahão Caram, 728
Belo Horizonte - MG - CEP 31275-000
Setcemg: (31) 3490 0330
Fetcemg: (31) 3889 0397
www.setcemg.org.br
www.minastranspor.com.br
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EDITORIAL

• Assessoria jurídica especializada
no nosso setor;

Somente através
da participação
ativa das empresas
associadas é que
o Setcemg terá
condições de
buscar as respostas
necessárias para o
nosso setor.

• Participação na elaboração e negociação da Convenção Coletiva;
• Acesso à pesquisas e estudos técnicos sobre o setor;
• Informações através de circulares, boletins eletrônicos, etc.;
• Informações através dos cursos,
seminários e palestras;
• Networking com profissionais do
setor;
• Participação nos grupos de trabalho;
• Participação na Comjovem: Comissão nacional de lideranças jovens ligada à NTC;
• Participação no Programa Despoluir;
• Relacionamentos com outros
sindicatos em outras cidades ou
estados.
Enfim, motivos não faltam para
que o empresário e seu time participem ativamente do Setcemg.
Quem não está bem informado
toma decisões erradas. Recentemente, um empresário comprou
caminhões 6x2 para tracionar bitrens. Ou seja, ele não estava informado que a lei mudou e o cavalo
correto tem que ser 6x4. Outro
exemplo: muitas empresas gastaram dinheiro com o adesivo da
terceira placa desnecessariamente, porque a lei não foi aprovada.
Vários outros exemplos eu poderia
citar para afirmar que vale a pena
participar ativamente do Setcemg.
O Setcemg é nosso!
Sérgio Luiz Pedrosa
Presidente do Setcemg
A cada edição do Informativo Minas Transportes os presidentes do Setcemg e Fetcemg
se revesam no Editorial.
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associada

Luzitar Mudanças:
36 anos de ousadia
A Luzitar Mudanças é uma empresa familiar com foco em mudanças. Foi fundada em 1976, por Luiz
Gonzaga Mendes, mais conhecido
como “Luizinho”. Naquela época a
Luzitar tinha dois caminhões e oito
funcionários, hoje são cerca de 60
funcionários e oito caminhões.
A empresa foi uma das primeiras
do país a desbravar a famosa Rodovia Transamazônica, isso ainda
nas décadas de 1970/1980. Fazer a
travessia da rodovia naquela época
era um desafio, que exigia coragem

Foto: Marcelle Moraes Mendes
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e ousadia, pois a estrada era precária, não havia pavimentação e encontrar animais na pista era algo
recorrente.
Há 36 anos no mercado, a Luzitar
se destaca pela ousadia e pioneirismo. A partir de 2009 iniciou
um processo de modernização. Os
filhos de Luiz, Marcelle e Luiz Fernando Mendes, assumiram os negócios. Os jovens administradores
contam com a experiência do pai
para colocar a Luzitar em posição
de destaque no mercado.

Com visão empreendedora os irmãos investem em treinamentos
para funcionários, modernização
da imagem da empresa com a reformulação do logotipo, investimentos em novos materiais para
armazenagem dos móveis e a volta
ao SETCEMG.
Luiz Fernando, gerente de transporte da Luzitar explicou os motivos que levaram a empresa a
associar-se novamente. “Estamos
voltando ao SETCEMG para fortalecer a Luzitar junto às outras empresas de transporte e aumentar a
representação no cenário mineiro.
Tudo isso como parte do nosso
plano de modernização”, disse o
gerente.
A Luzitar oferece diversos serviços para o cliente como mudanças
residenciais, comerciais, içamento
(movimentação vertical da carga),
acompanhamento da mudança
pelo cliente, remoções internas
(reposicionamento de móveis dentro de um mesmo prédio, sem utilização de um caminhão) e proteção aos móveis.
Espaço da empresa associada
Esta página é dedicada as associadas ao
Setcemg. Cada edição publica uma matéria
institucional com uma associada.

4/5/12 3:37 PM
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Setsul
oferece
palestra sobre
o novo diesel
O SETSUL, em parceria com a
Empresa Transvita, realizou no dia
16 de fevereiro, no auditório do
SEST/SENAT de Poços de Caldas,
a palestra O NOVO DIESEL S 50
e o ARLA 32 com o engenheiro
químico da Petrobras de Ribeirão
Preto, Odair Johnson Pereira.
A palestra contou com a presença das empresas associadas de
Poços de Caldas e região, além
de proprietários de caminhões,
representantes de indústrias que
consomem óleo diesel, postos revendedores de combustíveis e mecânicas de motores a diesel.
O engenheiro destacou a importância do diesel S-50 que reduz
em 80% a emissão de particulados
e 60% de óxido de nitrogênio. Os
transportadores, por sua vez, destacaram que a procura pelo diesel S-50 ainda não está sendo tão
alta quanto o esperado, visto que o
novo combustível é 10% mais caro
que o diesel S-500/S-1800, e ainda
há poucos postos que o comercializam.
Ao final da Palestra foi oferecido
um coffee-break aos convidados.

SETCJF
em Ação
Realizada com sucesso no dia 2 de
março, no SEST SENAT de Juiz de
Fora, em um evento promovido
pelo SETCJF e a FETCEMG, a palestra “Requisitos técnicos e Legais
para o Transporte de Produtos Pe-
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rigosos”, ministrada pelo Sr. Paulo
de Tarso Martins Gomes, Presidente da ABTLP (Associação Brasileira de Transporte e Logística de
Produtos Perigosos).
Com a presença de aproximadamente 120 convidados, entre
eles, representantes das empresas
associadas ao SETCJF; clientes e
fornecedores das mesmas, representantes dos seguintes órgãos e
instituições: SUPRAM; Polícia
Militar de Minas Gerais; Departamento de Polícia Rodoviária
Federal, Secretaria de Transporte
e Transito de Juiz de Fora (SETTRA), Agência de Gestão Ambiental de Juiz de Fora, SFPC - 4ª
Brigada Infantaria Motorizada
do Exercito Brasileiro, Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais, entidades de classe e empresas da região.
A palestra discorreu sobre as regras legais para o transporte de
produtos perigosos, licenças ambientais, fiscalização, dentre outros assuntos.

Settrim
lança site
Está no ar desde final de dezembro, o site do SETTRIM:
www.settrim.org.br.
Um site repleto de informações
sobre o setor de transporte, com
um “design” moderno, atualizado,
dinâmico e interativo. O objetivo
é oferecer maior conveniência e
comodidade aos associados com
informações atualizadas e outros
serviços como: Bancos de Currículos, Classificados, Agenda de Eventos, Newsletter, Roubos de Cargas,
Comunicação de Ocorrência, Foi
Roubado, Busca por Transportadoras, Rotas, Emissão de Con-

tribuições Patronal, Convenções
Coletivas, Comjovem, Divulgação
Projeto Despoluir, Informações
sobre ANTT, Diretoria, Área de
Abrangência, Serviços, Cursos e
Treinamentos, Eventos, Associados, Vídeos e Links para consulta.
A sua estrutura e formato facilitam
a busca por informações e sua navegação de acordo com o interesse de cada um. O Settrim acredita
que o novo espaço estreitará os laços entre a entidade e seus associados, criando maior proximidade.
Visite o site! Veja as informações
sobre o setor, em especial, da região do Triângulo Mineiro.

Sindinor
recebe evento
do 15º EMTRC –
MINASTRANSPOR
A Fetcemg em parceria com Sindinor – Sindicato das Empresas de
Transportes de Carga do Norte de
Minas – realizou em março deste
ano o primeiro evento regional do
15º Encontro Mineiro dos Transportadores Rodoviários de Carga
e MINASTRANSPOR 2012, na
Unidade do Sest Senat de Montes
Claros.
Participaram cerca de 60 pessoas,
dentre empresários e representantes dos fornecedores da cadeia
produtiva de logística e transporte
rodoviário de cargas. O presidente do Sindinor, Antônio Henrique
Sapori, lembrou a importância
crescente de Montes Claros como
centro econômico regional do
Estado. E neste sentido, a necessidade dos transportadores se organizarem e modernizarem para
atender às novas demandas.
MINAS TRANSPORTES

FASE 7 DO PROCOnVE

A implantação do Euro 5
ainda é uma incógnita
Com o intuito de diminuir as
emissões de gases nocivos ao meio
ambiente, foi estabelecida a Lei do
EURO 5 ou PROCONVE 7, aplicada a todos caminhões e ônibus
do país com motores a diesel. Em
vigor desde 1º de janeiro de 2012,
a medida trouxe muitas dúvidas e
questionamentos sobre o seu uso.
Transportadores e embarcadores
devem ficar atentos aos impactos
causados na gestão de frotas das
suas empresas.
A introdução dos motores Euro 5
ainda é uma incógnita para muita gente. O aumento real no preço
dos chassis e os investimentos em
equipamentos e treinamento do
pessoal de manutenção têm sido
temas recorrentes de discussão.
Já se sabe que os veículos podem
custar de 10 a 15% a mais que os
atuais equipados com motores
Euro 3. Mas este aumento de
custo poderá ser compensado, em
parte, por uma redução no consumo de diesel com os novos motores, além de proporcionar uma
redução significativa nas emissões
de poluentes.
O gerente comercial da Volvo, Vítor Figueiredo, explica que mesmo

com a obrigatoriedade do uso do
ARLA 32 e o preço mais elevado
do Diesel S-50, os caminhões da
nova fase são mais econômicos.
“O consumo dos nossos caminhões Euro 5 é 3% menor que os
da fase anterior, portanto, mesmo
com os novos custos embutidos, o
proprietário não irá gastar mais do
que já vinha gastando”. A Volvo foi
a primeira montadora a apresentar
a nova linha de caminhões adequada aos requisitos ambientais da legislação Euro 5/Proconve P7.
Com o novo combustível o motor
tem melhor rendimento, principalmente nas partidas a frio. Os
veículos antigos também podem
ser abastecidos com o diesel S-50
sem prejuízo no equipamento, porém, haverá menor ganho ambiental e o caminhão sofre também
alterações, a começar pelo sistema
de escape.
Com a legislação os novos caminhões devem conter um sistema
chamado SCR (Catalizador de Redução Seletiva), que neutraliza o
óxido no sistema de escapamento.
Isso é realizado dentro do catalisador, que substitui o atual silencioso e precisa de um líquido especial,

o Arla 32. Injetado no sistema de
escapamento, o Arla 32 transforma o nitrogênio na combustão em
uma substância inofensiva.
Até então a procura tem sido pouca.
Os postos da rede de abastecimento constam da listagem da ANP –
Agência Nacional do Petróleo. A
Petrobras garante a distribuição
do diesel S-50 em todo o Brasil. Já
o Arla é distribuído pelos diversos
fabricantes do produto e pode ser
encontrado nos postos e concessionárias das fabricantes de caminhões.
Fontes: http://www.cargapesada.com.br/noticias/noticia_ver.php?id=2999
http://www.logweb.com.br/novo/conteudo/
noticia/27775/volvo-do-brasil-vende-primeiro-caminhao-euro-5-proconve-p7/
http://amocaminhoes.com/2012/03/19/
saiba-como-lidar-com-os-caminhoes-equipados-com-motores-euro-5/

Faça como a Transportes Martins:
compre seu caminhão Ford na Pisa Caminhões.
Novo Cargo 2429
por R$ 195.000,00

(31) 3119-0000
Faça revisão em seu veículo regularmente.

MARÇO/ABRIL 2012
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Minastranspor

Garanta seu espaço na
MINASTRANSPOR 2012
Mais de 80% da área já foi
comercializada.
cios do TRC.
A iniciativa do evento é da Fetcemg
e de seus Sindicatos Filiados numa
proposta inovadora de criar
oportunidades de relacionamentos
e negócios durante todo o ano
que antecede a sua realização
no Expominas. Ela foi lançada
em junho do ano passado e já
foram realizados três eventos: em
Belo Horizonte, Montes Claros
e em Contagem. Estão previstos
lançamentos em Juiz de Fora (15
de junho); Poços de Caldas (22
de junho) e em Uberlândia, ainda
com data a ser confirmada pelo
Settrim.

Evento de Relacionamento em
Montes Claros.

Vander Francisco Costa, presidente
da Fetcemg e Antônio Sapori,
presidente do Sindinor, durante
evento, em Montes Claros.
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Sascar

Neste ano, a feira está 25% maior
que em 2010 e 80% da área já foi
comercializada com as maiores e
mais representativas marcas dos
fornecedores da cadeia produtiva e
de logística do transporte rodoviário de cargas.
A MINASTRANSPOR 2012 será
realizada nos dias 22, 23 e 24 de
agosto no Expominas, em Belo
Horizonte, juntamente com o 15º
Encontro Mineiro dos Transportadores Rodoviários de Carga.
A feira acontece de dois em dois
anos e se consolida como a segunda maior feira do setor no País e já
faz parte do calendário de negó-

32

VMC

20 138

Espaço
FETCEMG
e Sindicatos
Filiados
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sest senat
Visibilidade de sua marca
Além das ótimas oportunidades de
relacionamentos por mais de um
ano com a participação nos eventos, a Minastranspor oferece para
seus patrocinadores a visibilidade
de sua marca e seus produtos.
Já está no ar desde outubro do ano
passado, o site do 15º EMTRC –
MINASTRANSPOR 2012, com
as informações sobre o evento, as
marcas dos patrocinadores e textos sobre seus produtos.
Semanalmente, desde dezembro,
são produzidas e enviadas as newsletters do encontro e feira para um
mailing de 4 mil pessoas ligadas
ao transporte de carga, principalmente transportadores. São disparados e-mail marketing com entrevistas dos patrocinadores.
No ano passado, a Fetcemg
participou com estande da
Minastranspor no Congresso
da ABTC (agosto), na Bienal do
Automóvel (dezembro), ambos
em Belo Horizonte, e marcou
sua presença na Movimenta em
Uberlândia (maio).
Todos os Sindicatos filiados à
Fetcemg e algumas empresas
de transportes estão com o
banner do evento em seus sites
“linkados” para a página da
Minastranspor, criando uma
rede ativa de divulgação.
A expectativa dos organizadores é
de que neste ano, a feira e encontro
estejam ainda melhores mostrando o crescimento e profissionalização do setor.

FETCEMG ASSUME
SEST SENAT EM MINAS
A Fetcemg, Federação das Empresas de Transportes de Carga do
Estado de Minas Gerais, assume a
presidência do Conselho Regional
do Sest Senat em Minas para os
próximos seis anos, substituindo
a Fetram, Federação das Empresas
de Transportes de Passageiros do
Estado de Minas Gerais. A posse
da presidência do Conselho pelo
presidente da Fetcemg, Vander
Francisco Costa, foi realizada em
uma solenidade de trabalho, no
auditório do Setcemg, no dia 2 de
abril, quando Waldemar Araújo,
presidente da Fetram, transmitiu
o cargo.
Participaram da solenidade os diretores das Unidades do Sest Se-

nat em Minas, Edinalva Américo
Vieira, do Sest Senat de Brasília e
Aristides França Neto, representando Clésio Andrade, presidente
da CNT. Waldemar Araújo desejou boas vindas a Vander que falou
da importância social do Sistema e
de sua determinação em trabalhar
em prol do desenvolvimento e fortalecimento do setor de transportes como um todo.
O Conselho, agora, funciona na
sede da Fetcemg, à Avenida Antônio Abrahão Caran, 728, na Região
da Pampulha, em Belo Horizonte,
sob a supervisão de Giordana Cecília Costa Gomes Drummond.
Informações pelo e-mail crmgsupervisor@sestsenat.org.br.

Transportador,

Faça parte da rede de divulgação
do 15º EMTRC – MINASTRANSPOR 2012.
Coloque o banner do evento em
seu site e o link para o site oficial:
www.minastranspor.com.br.
MARÇO/ABRIL 2012

7

Setcemg
entidade ativo
ativa

Evoluindo com você Treinamentos
Durante o primeiro trimestre de 2012
o SETCEMG realizou seis treinamentos dando sequência ao ciclo de profissionalização do TRC – Transporte
Rodoviário de Carga – mineiro. Os
cursos foram oferecidos para diversas
áreas das empresas.
O setor operacional teve a oportunidade de aprender sobre o gerenciamento de pneus e arrumação de cargas. Por sua vez os administradores
das empresas participaram de palestras sobre conta-frete, conhecimento
eletrônico e desenvolvimento das habilidades para ser líder de sucesso das
equipes que coordenam no dia a dia.
Programação até 31/5:

DATAS
20/04
24/04
02/05
08/05
10 e 11/05
17/05
24/05
24/05
31/05

CURSO
Treinamento: Formação de Vendedores p/ Empresas de Transporte e
Logistica
Curso - Negociação Aplicada
Curso - Administração Racional do Tempo
Programa - Desenvolvimento de Líderes no TRC – 2º Módulo.
Treinamento de Transporte Rodoviário de Cargas Perigosas
Treinamento - ICMS (1º Módulo)
Treinamento - ICMS (2º Módulo)
Curso - Conferente de Cargas - Parceria Sest Senat
Treinamento - ICMS (3º Módulo)
FAÇA SUA INSCRIÇÃO!

Horário
8h às 17h30min
8h30min às 17h
8h às 17h30min
8h30min às 17h30min
8h às 17h30min
14h às 17h30min
14h às 17h30min
8h às 18h
14h às 17h30min

Todos os cursos e treinamentos serão realizados no Setcemg, com exceção do “Conferente de Cargas”, que acontecerá na
Unidade do Sest Senat de BH.

Belo Horizonte . (31) 2102-8600 – Anel Rod. Celso Mello Azevedo, 14.815 – Engenho Nogueira
Betim . (31) 3594-8610 – Rua Mirafiori, 150 – Distrito Industrial Paulo Camilo Pena
Juiz de Fora . (32) 3225-6890 – Av. Antônio Simão Firjan, 2309 – Distrito Industrial
Pouso Alegre . (35) 3422-6766 – Av. dos Alecrins, s/n – lotes 06,07 e 08 – Distrito Industrial
Patos de Minas . (34) 3822-5757 . (34) 9811-6492 – Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 4300 - Planalto
Montes Claros . (38) 3215-1190 – Anel Rod. Dr. Mário Tourinho, 1700 – Chácara Recanto dos Araçás
Muriaé . (32) 3996-4680 – Av. Rio Bahia KM 713,4.300 – Santa Helena

Veículos vend. sem implementos. Algumas versões, opcionais e cores suj. à disp. de estoque, podendo variar prazo de ent. Gar. de 4 anos vál. p/ os mod. Iveco Stralis NR c/ pedidos realiz. nas conc. Iveco a partir de 1º/maio/ 2011.Tal
garantia contempla o 1º ano de cob. total e demais anos (2º, 3º e 4º) de cob. de peças do trem de força, exp.o 48 meses a partir da emissão do cert. de gar. ou no momento em que o veículo completar 500.000KM. As ind.de cob. e
exclusões dessa cond. de garantia estão expressas no livro de garantia que acompanha o veículo. Para informações, consulte a Rede de Conc. Iveco ou o Centro de Atenção ao Cliente Iveco – 08007023443.
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custos do trc

PESQUISA APONTA
DEFASAGEM DE 11,95%
NO VALOR DO FRETE
Para avaliar o valor do frete praticado pelas empresas transportadoras, o DECOPE (Departamento
de Custos Operacionais, Estudos
Técnicos e Econômicos, da NTC &
Logística) realizou uma pesquisa
no início do ano e apontou uma
defasagem de 11,95%. Por mais
que o PIB do país tenha crescido
em torno de 3% no ano de 2011, o
setor não alcançou uma média satisfatória neste índice.
O resultado é baseado nas 13 perguntas, disponíveis no site da NTC

& Logística, em que as empresas
puderam responder sobre o seu
desempenho financeiro em 2011,
reajustes do valor do frete, limitações do crescimento, se a alíquota
de frete valor é praticada, o quanto
o frete atualmente está defasado,
dentre outras.
Ficou evidente na pesquisa a unanimidade do setor de que os fretes
praticados até então pelas empresas transportadoras estão defasados e abaixo dos custos. Muitas
delas continuam abrindo mão de

componentes tarifários essenciais,
como GRIS e Frete-Valor.
Além disso, o setor também enfrenta outros grandes desafios, imposições e restrições, tais como:
• atrair anualmente cerca de 120
mil pessoas para a profissão de
motorista;
• renovação de frota que, atualmente atinge idade média de 19
anos;
• restrições impostas a circulação
de caminhões em cidades e rodovias;
• cumprir novas exigências ambientais, do PROCONVE 7;
• a diminuição da produtividade
dos veículos em função do aumento do trânsito, filas e congestionamentos pontos de carga e descarga.
Sindicatos de todo o país vêm alertando aos seus associados quanto à
necessidade de se atualizar os valores tarifários. O responsável pela
gerencia do SETCEMG, Renato
Marques, explica que “a entidade
promove treinamentos constantes,
divulga o INCT - Índice Nacional
de Custo do Transporte e sugere às
empresas que utilizem este índice
para atualizar os valores de seus
contratos. Pois é imprescindível
que as empresas conheçam seus
custos de operação a fim de negociar melhor seus contratos”.
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comissões e grupos de trabalho

COMJOVEM BH
e Região Metropolitana lança sua
programação para o semestre
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porte antes de pensar só no lucro”
comenta Felipe Pedrosa.
Este ano de 2012, ficou decidido entre os membros que a regional de
Belo Horizonte e Região Metropoli-

também, um curso, ministrado por
instituição reconhecida no mercado, sobre liderança para gestores de
transporte.

Foto: Helena Costa

Com o objetivo de capacitar jovens empresários e executivos
para futuras lideranças no setor de
transporte de cargas e logística em
âmbito nacional, foi lançada em
2008, pela Associação Nacional do
Transporte de Cargas e Logística
(NTC&Logística), no estado de São
Paulo, a COMJOVEM (Comissão
de Jovens Empresários e Executivos).
Inspirada nesta ideia e às necessidades do mercado mineiro, foi
formada no mesmo ano a COMJOVEM Belo Horizonte e Região Metropolitana. A primeira coordenadora do grupo foi Marina da Mata
Lopes Amorim, da Rodomaster
Transportes. Atualmente, o cargo
de coordenador é ocupado por Felipe Pedrosa da empresa Moving
Brasil, sendo seu vice-cordenador Luiz Lopes, da Rodovale. São
nove membros permanentes: além
de Marina, Felipe e Luiz, Eduardo Amorim(Rodomaster), Eider de Castro(Transfenix), Daniel Ribeiro(Direcional), Daniel
Costa(Vic Logística), Marcelle
Gomes(Luzitar Mudanças) e Frederico Paschoalin(Transportes Fátima).
“Passamos muitos anos em um setor
com baixo nível de qualificação dos
gestores, que pensavam apenas em
renda de curto prazo. Mas hoje estamos fazendo essa transição do setor,
ainda que pouco tardia. Nós jovens
estamos pensando mais em questões
ligadas ao ser humano, qualidade de
trabalho para nossos colaboradores
e que tipo de veículo vamos usar.
Um gestor capacitado vai pensar em
todos os pontos de segurança, sustentabilidade e qualidade do trans-

Felipe Pedrosa, coordenador, e Luiz Lopes, vice-coordenador da Comjovem
BH e Região Metropolitana.

tana focará suas ações em torno de
três temas centrais:
- Como reter mão-de-obra em tempos de escassez;
- Produtividade para obter a ampliação da rentabilidade no TRC;
- Inovação no TRC.
O próximo encontro deverá acontecer no final de abril, com uma palestra técnica do consultor do Setcemg,
Luciano Medrado, sobre produtividade, seguida de um momento para
esclarecimento das dúvidas.
Ainda neste semestre, os jovens devem visitar uma grande empresa do
setor para analisar ações inovadores que podem e devem ser copiadas e melhoradas. Será oferecido,

Como Participar
Para a troca de experiências e discussões de projetos são realizadas
reuniões mensais do grupo na sede
do SETCEMG ou nas sedes das empresas associadas. Qualquer jovem
empresário ou executivo associado
ao Sindicato pode fazer parte da
Comissão, desde que participe efetivamente das reuniões e eventos
estaduais ou nacionais.
A COMJOVEM Belo Horizonte e
Região Metropolitana é um órgão
do SETCEMG e está empenhada na
capacitação de novos líderes para o
crescimento e qualificação do setor.
MINAS TRANSPORTES

JURÍDICO

A UTILIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS PARA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS
É assunto recorrente no meio empresarial a possibilidade de utilização de precatórios judiciais no pagamento de tributos devidos pelo
contribuinte. Trata-se de discussão
antiga, repleta de prós e contras,
os quais não serão discutidos no
presente texto. A utilização do precatório como meio de pagamento
dos tributos é permitida na legislação, porém não pode ser realizada de forma irrestrita e ilimitada
devendo obedecer às limitações
impostas pela legislação de cada
Estado, Município ou União. Outro aspecto importante é a verificação da origem do precatório, que
deve ser feita com muito critério,
para evitar a aquisição de títulos
falsos ou já quitados pelo Estado.
Para isto, deve ser analisado o processo que gerou o crédito; deve ser
verificado se o precatório já não
foi pago em outra transação; e se
se trata de crédito alimentar (que

não é compensável). São aspectos
importantes, que não podem ser
menosprezados. A compra sem
análise da origem do precatório é
temerária e pode trazer dores de
cabeça ao adquirente. Assim, para
que o precatório seja aceito para
compensação é necessário o cuidado de lavratura do instrumento
público de cessão do precatório
em favor da empresa adquirente,
onde fique registrado o valor pago
pela cessão. Por fim, e não menos
importante de ser mencionado, a
aquisição de precatórios está sujeita à tributação, devendo ser estritamente observada para evitar
a lavratura de autos de infração
para cobrança dos encargos acrescidos de multas e juros. Se houver
deságio (valor de pagamento menor que o valor de face do título)
na aquisição do precatório haverá
tributação pelo IRPJ, CSLL e PIS/
COFINS, pois a diferença entre o

valor de face e o pagamento é ganho de capital e receita não operacional, definida na legislação
tributária. Assim, quem pretender
quitar tributos com precatórios de
terceiros deverá fazer atenta análise da legislação da União, Estado
ou Município credor para saber
exatamente quais débitos podem
ser objeto de compensação e as
condições para tanto. Deverá também fazer a minuciosa investigação da origem do precatório bem
assim a sua devida escrituração
em suas contas e recolhimento de
tributos que incidirem sobre esta
compra.
Paulo Teodoro do Nascimento
Assessor Jurídico

Despoluir

Despoluir desenvolve
sistema nacional de informações
O Sistema Nacional de Informações do Programa Despoluir tem
passado constantemente por aprimoramento para melhor atender as
empresas participantes, as federações e a própria Confederação Nacional do Transporte – CNT.
Os dados obtidos nas aferições realizadas em todo o Brasil, por cada
uma das federações, são armazenados em um banco de dados nacioMARÇO/ABRIL 2012

nal da Confederação que possibilita
uma análise aprofundada sobre as
emissões em todo o país.
No dia 29 de março foi realizada
uma reunião na sede da CNT, em
Brasília, com vários coordenadores
regionais. A reunião teve por objetivo coletar de cada federação suas
peculiaridades e requisitos para
melhorar, ainda mais, o Sistema
Nacional de Informações, visando

construir ferramentas e relatórios.
Hoje, o Programa Despoluir possui 21 federações participantes do
projeto. São 73 unidades de atendimento em operação e desde o início
do projeto, até março de 2012, já
foram feitas mais de 616 mil aferições, sendo, que dessas, mais de
87% dos veículos foram aprovados
nos testes de opacidade de fumaça.
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Insumos
Variação
Valor Unit. (R$)

Scania
Semi
Pneu
R 124 GA 4x2 Reboque Baú
NZ 360
3 eixos 295 R 22,5

Motorista RecauchuRodoviário tagem Pneu
(Carreta) 295 R 22,5

Óleo
Diesel

322.820,00

79.875,00

1.629,71

2,043

2.920,59

424,27

No mês (%)

1,14

0,65

1,60

0,05

0,00

0,12

No ano (%)

2,09

1,02

-1,37

2,42

0,00

0,12

12 meses (%)

0,74

2,98

-1,51

2,47

9,00

4,53

Fonte: DECOPE/NTC&Logística

INCT-F (Carga Fracionada)
Km

Variação mensal (%)

Variação Acumulada
12 meses (%)

Variação Acumulada
anual (%)

50

1,05

6,55

1,26

Curtas

400

1,58

7,11

2,26

Médias

800

1,83

7,52

2,82

Longas

2400

2,48

8,54

4,16

Muito Longas

6000

3,39

9,59

5,92

Distâncias
Muito Curtas

Custos dos veículos mais utilizados
ÍTENS

SPRINTER MB L 710/37 MB L 1315/48 MB LS 1630/45 Scania G 380 4x2
311D
c/ Furgão
c/ 3º eixo c/ S.R 2 eixos H2 c/S.R. 3 eixos
Carroc. aberta
Teto Alto Duralumínio Furg. Dural. Carroc. aberta

Km mensal

1.500,00

3.000,00

8.712,00

10.000,00

10.000,00

Custos fixos mensais (R$)

6.120,07

6.353,13

7.784,14

11.757,03

14.542,91

Custos variáveis/Km (R$)

0,95

0,76

0,82

1,18

1,38

Custos variáveis/mês (R$)

1.419,33

2.289,79

7.134,53

11.791,56

13.823,07

Custo total mensal (R$)

7.539,40

8.642,92

14.918,68

23.548,58

28.365,98

5,03

2,88

1,71

2,35

2,84

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.
**São ainda custos não previstos neste cálculo:Pedágios; Despesas administrativas; Despesas de terminais; Custo valor (ligado a
acidentes e avarias); GRIS; Impostos e taxas.
***Estes custos podem não representar a realidade da sua operação e da sua empresa. São apenas referências.

Fonte: DECOPE/NTC&Logística

Treviso Betim - MG
(31) 2126.9200
Treviso VM - MG
(31) 3304. 2601

Variações médias - março / 2012

Base: julho/94 =100. Fonte: DECOPE/NTC&Logística

TREVISO.
SEMPRE PERTO DE VOCÊ PARA O SEU
NEGÓCIO IR CADA VEZ MAIS LONGE.
VOLVO. CONSTRUINDO O FUTURO.
www.volvo.com.br
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