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Não foi uma grande surpresa a divulgação da pes-
quisa realizada pela NTC no início de agosto sobre os 
preços dos fretes no TRC. Quem atua no mercado sabe 
dos baixos valores praticados motivados pela grande 
oferta de caminhões. No entanto, os números ainda 
são elevados. Vejamos, a média da defasagem está em 
17,22%, sendo de 9,61% nas operações com cargas 
fracionadas e de 19,33% nas com cargas lotações. Tais 
dados motivaram o Conselho Nacional de Tarifas, o 
Conet, do qual faço parte, a aprovar um comunicado 
ao mercado, que também divulgamos nesta edição da 
Revista SETRANS. Assim voltamos a chamar atenção 
para os itens variáveis que compõem uma planilha de 
custos, que dependendo do tipo de operação devemos 
incluir a paletização, armazenagem, gerenciamento de 
riscos, restrição de circulação de caminhões e veículos 
dedicados, entre outros. 

Aliás, o SETRANS tem feito divulgação desta 
realidade do mercado transportador em nossos meios 
de comunicação e promovendo palestras sobre o as-
sunto, enfatizando a necessidade de ter margens para 
investimentos e eventualidades que exigem aportes na 
empresa. 

Neste contexto não posso deixar de destacar que 
hoje existe uma tabela de frete, divulgada pela Agência 

A defasagem do frete 
no transporte rodoviário 
de cargas continua

Nacional de Transportes Terrestres, com 
pisos mínimos para a contratação de trans-
portador autônomo. O tema é polêmico 
e várias ações contra o tabelamento estão 
na Justiça. No entanto, hoje é lei e deve 
ser cumprida. No caso da empresa utilizar 
caminhoneiros para suas operações de 
transportes é essencial cobrar do seu clien-
te tal custo. Não se pode ignorar que, no 
caso de desrespeito, o risco imediato é de 
ser pego em uma fiscalização e ao mesmo 
tempo criar um passivo na empresa.

Com a economia pouco aqueci-
da, aumenta a concorrência, exigindo 
uma gestão eficiente. Neste contexto o 
SETRANS contribui com as empresas 
associadas através de seus serviços como 
treinamento da equipe e assessoria econô-
mica e de custos.  

Tiojium Metolina,
Presidente do SETRANS

E d i t o r i a l

E x p e d i e n t e
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Debates

Opresidente do SETRANS, Tiojium Metolina, 
participou do Conet&Intersindical, realizado 
pela NTC&Logística, nos dias 2 e 3 de agos-

to, em Vitoria (ES). O encontro reuniu empresários e 
lideranças do transporte rodoviário de cargas de todas 
as regiões do País.

Na reunião do Conselho Nacional de Estudos em 
Transporte, Custos, Tarifas e Mercado (Conet) o assessor 
técnico da NTC&Logística, Lauro Valdívia, falou da 
pesquisa de mercado, realizada em julho, em parceria com 
a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 
A consulta feita com empresas do TRC de todo o Brasil 
mostra o cenário do setor no primeiro semestre de 2018.

No final do Conet foi aprovado um Comunicado ao 
mercado sobre a defasagem (veja texto abaixo).

Na intersindical foram discutidos vários assuntos 
como reforma trabalhista, manutenção das entidades 
sindicais, projeto de lei do marco regulatório do TRC e 
roubo de cargas.

Seguindo a sistemática de apura-
ção semestral de índices de varia-
ção de fretes do segmento trans-

portador rodoviário de cargas, a pesquisa 
realizada pelo DECOPE/NTC no mês 
de julho último aponta para uma defasa-
gem média de 17,22%, sendo de 9,61% 
nas operações com cargas fracionadas e 
de 19,33% nas com cargas lotações.

Outro dado que chama a atenção na 
pesquisa, é a falta do recebimento dos 
demais componentes tarifários, tais como 
frete-valor e GRIS. E, ainda, verifica-se 
que muitos usuários não remuneram 
adequadamente o transportador com 

relação a outros custos e serviços adi-
cionais não contemplados nas tarifas 
normais. Enquadram-se nesta categoria: 
a cobrança da EMEX, para o estado do 
Rio de Janeiro, os serviços de paletização 
e guarda/permanência de mercadorias, o 
uso de escoltas e planos de gerenciamento 
de riscos customizados, o uso de veículos 
dedicados, dentre outros.

É importante realçar que muitas vezes 
os custos com esses serviços são superiores 
ao próprio frete, daí porque trata-se de 
situação injusta e inaceitável, que precisa 
ser equacionada pelo mercado.

Finalizando, é oportuno lembrar que 

estamos novamente próximos de um 
período de final de ano, onde as deman-
das crescem e os gargalos logísticos se 
estreitam, razão pela qual, visando a pre-
servação da saúde financeira da empresa e 
a recomposição da defasagem, configura-
-se a necessidade de que contratantes e 
transportadores encontrem, o mais rápido 
possível, o equilíbrio em suas relações 
comerciais como forma de manutenção 
da regularidade em suas operações.

Vitória/ES, 03 de agosto de 2018.
Associação Nacional do Transporte 

de Cargas e Logística

SETRANS participa de 
Conet&Intersindical em agosto

Comunicado Conet de agosto 2018
Estudos do DECOPE indicam que o TRC ainda não saiu da crise 
e a recuperação do valor do frete rodoviário de carga é urgente.

Empresários e lideranças do TRC no Conet&intersindical de Vitória (ES)

Tiojium Metolina, presidente do SETRANS, no Conet&intersindical de Vitória (ES), em agosto
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ABC Empresarial

OSETRANS realizou com sucesso duas edições do 
Programa ABC Empresarial nos meses de junho e 
agosto com palestras importantes e temas da atua-

lidade que atraiu atenção de empresários e executivos do 
setor e parceiros do Sindicato.

Na reunião do último dia 18 de junho, o assessor ju-
rídico da FETCESP e NTC&Logística, Narciso Figueiroa 
Júnior, abordou o tema Os Impactos da Reforma Trabalhista 
no Transporte Rodoviário de Cargas. Com uma linguagem 
didática Figueiroa falou das principais alterações promo-
vidas pela Lei 13.467/17, em relação ao Direito Material, 
Sindical, Coletivo e Processual, enfatizando os efeitos da 
reforma trabalhista no TRC. Durante a palestra o assessor 
jurídico atualizou os participantes sobre as regulamentações 
de vários pontos da reforma, bem como o posicionamento 
do Poder Judiciário sobre os temas de maior controvérsia.

Por fim, Figueiroa orientou as empresas de transporte 
de cargas para se adaptarem às novas regras e se beneficiar 
das mudanças.

SETRANS promove palestras para  empresários e executivos do TRC

Palestra de agosto
No encontro promovido no último dia 13 de agosto, a 

coordenadora da Comjovem Nacional, Ana Carolina Fer-
reira Jarrouge falou sobre o tema O Empresário que o País 
Precisa. Na palestra Ana levou todos a fazer uma reflexão 
sobre seus comportamentos no dia a dia e incentivou a 
promover mudanças positivas.  “Podemos, juntos, cada um 
fazendo um pouco, construir um País melhor”, afirmou.

Ana falou do cenário atual que deixa muitas pessoas 
desmotivadas. Destacou que é importante o empresário ter 
uma postura diferenciada. “Precisa assumir responsabilida-
des, ser um exemplo, se comunicar com seus colaboradores, 
passar informações para eles”, observou. Para uma melhor 
reflexão, Ana fez as indagações: “Criticamos o governo, mas 
estamos fazendo algo na nossa empresa, onde nós vivemos 
para promover mudanças? O que podemos fazer para 
mudar e conscientizar e ajudar as pessoas ao nosso redor?

Outro ponto abordado por Ana foi sobre o papel da 
empresa, que não deve ser apenas de formação profissional 

Palestrante Ana Carolina Ferreira JarrougeTiojium Metolina, presidente do SETRANS e Ana Carolina Ferreira Jarrouge, coordenadora da Comjovem Nacional 
com diretores do SETRANS

Empresários e executivos do SETRANS na palestra do ABC Empresarial de junho Narciso Figueiroa Júnior, advogado e assessor jurídico de entidades do setor



Revista Setrans ::: julho / agosto / setembro de 2018 5

SETRANS promove palestras para  empresários e executivos do TRC

Participantes do ABC Empresarial de agosto

de seus profissionais, mas, também voltado às questões 
sociais. Destacou a importância dos trabalhadores estarem 
satisfeitos com a gestão da empresa.

A postura do empresário também foi comentada por 
Ana. Apontou alguns aspectos importantes como ser par-
ticipativo nas entidades sindicais, ser coerente nas suas 
ações, ter transparência no negócio, buscar ajuda para 
se aprimorar, ser colaborativo e estar “antenado” com os 
novos tempos.

 
Encerrou sua palestra com uma frase de Martin Luther 

King. “O que me preocupa não é o grito dos maus. É o 
silencio dos bons.”

Campanha Comjovem
Nos dois eventos o diretor do SETRANS e coordenador 

da Comjovem ABC, Marcel Zorzim, falou da Campanha 
Nacional de Doação de Sangue, que busca engajar os jovens 
empresários em uma causa social, revertendo os benefícios 
para toda a sociedade.

No Brasil, pessoas entre 16 e 69 anos podem doar 
sangue. Para os menores de 18 anos é necessário o 
consentimento dos responsáveis e, entre 60 e 69 anos, 
a pessoa só poderá doar se já o tiver feito antes dos 60 
anos. Além disso, é preciso pesar, no mínimo, 50 quilos 
e estar em bom estado de saúde. No dia, é imprescindível 
levar documento de identidade com foto. A frequência 
máxima é de quatro doações anuais para o homem e de 
três doações anuais para a mulher. Mais informações de 
como se engajar nesta campanha ligue para o SETRANS: 
(11) 4330-4800. 

Parceria
O Programa Ação ABC Empresarial tem o apoio e 

parceria das seguintes empresas: Man Latin America; Iveco 
Latin America; SNS Serviços; DSS Informática; Guia do 
Transportador, Mercedes-Benz, Trade Vale Corretora de 
Seguros, Sighra Tecnologia em Rastreamento e Scania/
Codema. 

Mais informações e inscrições: “administracao@
setrans.com.br”; telefone (11) 4330-4800.

Fo
to

s: 
Re
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ce

Marcel Zorzim, coordenador da Comjovem ABC

Narciso Figueiroa Júnior, advogado e assessor jurídico de entidades do setor
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Representação

Data 
12 e 13/09
25/09
27/09
09/10
16/10
18/10
23/10
08/11
22/11

Horário
19h00 às 22h00
9h00 às 18h00
9h00 às 18h00
8h30 às 12h30
8h30 às 12h30
9h00 às 16h00
9h00 às 18h00
9h00 às 17h30
8h30 às 12h30

Tema
ISS, ICMS, PIS, Cofins, IRPJ E CSLL
Ferramentas Lean na Manutenção Veicular 
Gestão de Estoque e Almoxarifado 
Principais Regras da ANTT no TRC
Contratação de Transportador Autônomo de Cargas (TAC)
Análise e Leitura de Disco Diagrama de Tacógrafo
Legislação Ambiental no TRC 
Legislação do ICMS e Documentos Fiscais 
Lei do Motorista

PROGRAMAÇÃO DE TREINAMENTOS NO SETRANS 
SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018

Novos temas de cursos serão divulgados através do site e informativos SETRANS
Mais informações e inscrições com Thayná: telefone (11) 4330-4800;

 e-mail treinamento@setrans.com.br

OSETRANS participou com estande na Automotive Tech-
nology Show (ATS) realizado nos dias 15 e 16 de agos-
to, no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo 

(SP). Na feira o Sindicato do ABC pode divulgar o trabalho que 
desenvolve e estreitar contatos com várias empresas.  

A exposição contou com o apoio da prefeitura de São Bernardo 
do Campo e reuniu engenheiros, pesquisadores e lideranças em di-
versas áreas da engenharia da mobilidade, como crash test, tecnologia 
baixo carbono, powertrain, simulação, ruído e vibração, Rota 20-30 

e indústria 4.0. A feira foi promovida pela Autocluster, em parceria com a inglesa Automaker International. 
Nos dois dias de exposição os visitantes conheceram várias inovações apresentadas pelas 70 empresas participantes.

OSETRANS participou do 15º Congresso Paulista do TRC e 
5º Encontro Regional Comjovem, realizado nos dias 14 a 17 
de junho, no Grande Hotel Campos do Jordão, em Campos 

do Jordão/SP.  O evento, promovido pela Federação das Empresas de 
Transporte de Cargas do Estado de São Paulo (Fetcesp), reuniu em-
presários, executivos e lideranças do setor do Estado de São Paulo e 
parceiros patrocinadores das entidades. 

O presidente do SETRANS, Tiojium Metolina,  recebeu troféu 
alusivo ao Congresso do presidente da Fetcesp, Flávio Benatti. Também 
estiveram no evento representando o SETRANS Sallum Kalil Neto, 
Wildnei da Costa e Silva e Marcel Zorzin.

No evento foram realizadas cinco palestras. O tema Empresário do 
TRC que o Brasil Precisa foi abordado pela coordenadora da Comjovem 
Nacional, Ana Carolina Ferreira Jarrouge.  O estudo da CNT Acidentes 
Rodoviários e a Infraestrutura de Transporte foi apresentado pelo coordenador de estatística e pesquisa da Confederação Nacional 
do Transporte (CNT), Jefferson Cristiano dos Santos Silva. O empresário Fernando Simões Filho, presidente da JSL, falou da 
atuação da empresa.  Pensando Fora da Caixa foi o tema da palestra do escritor e psicólogo Rossandro Klinjey.  O tema Motivação 
Para Vencer Desafios foi apresentado pelo consultor e mágico Marco Zanqueta. Para os integrantes da Comjovem foi realizado 
painel com o tema O Futuro do TRC.

SETRANS participa da 
Automotive Technology Show

SETRANS participa de 
Congresso Paulista do TRC

SETRANS na Automotive Technology Show

Diretores do Setrans no Congresso Paulista do TRC
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Jurídico

Aquestão é bastante polêmica, 
trazendo a tona diversas dis-
cussões jurídicas, sendo que a 

principal delas diz respeito a constitu-
cionalidade do tabelamento do frete, o 
que ainda será objeto de julgamento pelo 
STF. No entanto, o cenário atual é de 
plena obrigatoriedade do cumprimento 
da tabela, que deve ser obedecida tanto 
na contratação de empresas de transporte 
como na contratação de transportadores 
autônomos de carga.

A lei determina que os valores míni-
mos de frete serão sempre definidos pela 
ANTT, com participação dos embarca-
dores, sindicatos, cooperativas e trans-
portadores autônomos considerando para 
tanto os custos operacionais de diferentes 
tipos de cargas (geral, a granel, frigorifi-

De acordo com a lei, os cami-
nhões que passarem pelas 
praças de pedágio com um ou 

mais eixos suspensos serão conside-
rados descarregados e terão direito à 
isenção, regra esta que valerá em todas 
as rodovias do país, nos âmbitos muni-
cipais, estaduais e federais. 

Cabe destacar, que a isenção já estava 
prevista na Lei 13.103, de 2015, mas era 
aplicada apenas nas rodovias federais.

Lei 13.703/2018 - Tabela de preços 
mínimos de frete

Por Vinicius Campoi 
A Medida Provisória 832/18, que criou a tabela de 

preços mínimos de frete, foi convertida na Lei 13.703/2018.

cada, perigosa e neogranel), sendo que os 
custos mais relevantes são o combustível 
e o pedágio. 

É expressamente vedada, segundo a 
lei, a celebração de qualquer acordo ou 
convenção, individual ou coletivamente 
para praticar valores menores do que os 
previstos na tabela.

A lei estabelece ainda, que os pisos de-
finidos na norma têm natureza vinculativa 
e sua não observância, desde o dia 20 de 
julho de 2018, sujeitará o infrator a inde-
nizar o transportador em valor equivalente 
a 2 (duas) vezes a diferença entre o valor 
pago e o que seria devido.

Cabe destacar, que tal indenização 
não será imposta pela ANTT, cabendo 
ao transportador prejudicado reivindicar 
na Justiça o pagamento. A ANTT poderá 

aplicar penalidade (multa) pelo descum-
primento dos preços mínimos fixados 
na tabela, porém isso ainda depende de 
regulamentação da própria ANTT.

Ainda de acordo com lei, o novo “piso” 
para os fretes será publicado pela ANTT 
de modo semestral, nos meses de janeiro 
e julho de cada ano.

Cabe destacar, que no dia 5 de setem-
bro de 2018 foi publicada pela ANTT a 
Resolução 5.827, com uma nova tabela de 
frete, a qual reajustou os valores da tabela 
anteriormente vigente (Resolução 5.820), 
em decorrência do reajuste do preço do 
óleo diesel.

A nova tabela, que entrou em vigor na 
data da publicação, não trouxe nenhuma 
outra alteração na tabela, exceto o reajuste 
dos valores.

Lei garante a isenção de 
pedágio para eixo suspenso

A lei determina ainda, que as autori-
dades de trânsito deverão se encarregar 
de regulamentar a fiscalização dos veí-
culos que fizerem jus à isenção, sendo 
certo que caminhões carregados que 
suspenderem indevidamente os seus 
eixos poderão ser autuados por evasão 
de pedágio.

Por fim, o texto da lei afirma que 
o custo dessa isenção somente poderá 
ser repassado aos demais usuários das 

rodovias, após esgotarem-se todas as 
opções de reequilíbrio financeiro dos 
contratos, portanto somente depois 
disso é que será possível subir os preços.

 

Por Vinicius Campoi, assessor 
jurídico do SETRANS e advogada  

da Campoi, Tani & Guimarães  
Pereira Sociedade de Advogados  

(Grupo Paulicon)

Por Vinicius Campoi

A Lei 13.711, de 2018, publicada no último dia 27 de agosto, estabelece a isenção de  
pedágio em todo o território nacional para o eixo suspenso dos caminhões que viajem sem carga. 

A campanha que nasceu na Associação Comercial e Industrial de Santo André,  com o slogam “Quem é do ABC vota pelo 
ABC” tem o apoio do SETRANS e de várias entidades da região. A iniciativa reedita o movimento por voto em candidatos com 
domicílio eleitoral no Grande ABC de 1994. Na ocasião houve aumento de nove para 13 representantes da região. O site da 
campanha (http://votepeloabc.com.br) está sendo atualizado, mas logo será possível conhecer os candidatos da região. O objetivo 
do movimento é aumentar a representação, conquistar mais verbas e espaço para melhorar a vida de quem é do ABC. Além de ter 
mais influência, protagonismo e oportunidades. 

SETRANS apoia campanha Quem é do ABC vota pelo ABC



Associe-se e conheça nossos benefícios:
• Cadastro de currículos • Comunicação: revista impressa; informativo on-line, 

site www.setrans.com.br e Facebook Setrans ABC • Comjovem - Comissão de Jovens Empresários e Executivos • Consultoria 
em Custos e Formação de Preços • Consultoria Jurídica: advogados especializados • Convenção Coletiva de Trabalho 

• Espaços: auditórios; salão de eventos; salas de treinamento e salas de reuniões 
• Núcleo de Conciliação Prévia do Transporte do ABC • Portal Guia do Transportador 

• Programa Despoluir: reconhecido pela Abiquim (Associação Brasileira da Industria Química) 
na certificação do Sassmaq (Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade)  

• Programa Ação ABC Empresarial • Registro ANTT: inscrição, cadastro, recadastro, inclusão/exclusão da frota  
de veículos no RNTRC • Seguro de vida em Grupo • Treinamentos: cursos e palestras

Sede própria 
Av. Conde Francisco Matarazzo, 838, Telefone: (11) 4330-4800 - CEP: 09520-110 - Bairro Fundação
São Caetano do Sul / SP - E-mails: administracao@setrans.com.br - comercial@setrans.com.br

Núcleo de Conciliação Programa Despoluir Assessoria Jurídica


