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Nesse meu primeiro editorial faço um convite aos 
empresários e executivos do transporte rodoviário de 
cargas da região do ABC para participarem das ativi-
dades que o SETRANS realiza regularmente. 

Assumimos o SETRANS em um momento de mu-
danças e bastante desafiador. Mudanças nas entidades 
sindicais e também no país. No entanto, os recursos 
são poucos para administrar tantas questões da nossa 
atividade e que exigem uma boa estrutura sindical na 
região do ABC. 

Por isso a importância do envolvimento de um 
maior número de pessoas para debater temas ligados 
ao exercício de nossa atividade empresarial. Somente 
assim vamos ganhar força, ter “mais eco” em nossas 
reivindicações e obter conquistas em diversos temas 
que nos afetam diretamente e indiretamente.  

Pensando assim, a nossa diretoria inicia um man-
dato em busca de mais associados. Precisamos da 
contribuição de todos e também de conhecer as suas 
expectativas, necessidades e sugestões. 

Também buscamos novos serviços para contribuir 
com a redução de custos e para uma maior eficiência 
nas nossas transportadoras. 

Neste caminho estamos negociando com impor-
tantes empresas. Recentemente firmamos acordo com 
a Santa Helena Saúde e a Guep Technology para ofe-
recer condições especiais aos associados. Mas, em breve 
teremos outras novidades. 

Aumentar a representação e 
oferta de serviços do SETRANS

Paralelamente a tais ações estamos 
atentos às propostas de reformas do go-
verno que vão impactar na economia e 
nos nossos negócios. Nos debates sobre 
a questão tributária adianto a todos que 
vamos buscar uma simplificação do atual 
sistema visando à redução de custos no 
TRC. 

Contamos ainda com o apoio de 
patrocinadores/parceiros, vários que nos 
acompanham há anos, para continuar ofe-
recendo propostas vantajosas às empresas 
associadas. 

Aproveito este espaço para agradecer 
a indicação e aceitação de meu nome na 
presidência do SETRANS. Sindicato que 
frequento desde o início das atividades, há 
27 anos. Tenham certeza que estou bas-
tante determinado e motivado para fazer 
uma ótima gestão junto com a diretoria 
eleita e nomeada. 

   
E como todos sabem, nada se faz so-

zinho, reforço o convite para uma maior 
participação das empresas para construir-
mos, juntos, um melhor ambiente de 
negócios ao nosso setor.  

Claudio Borelli,
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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A Santa Helena Saúde, criada em 11 
de junho de 1980, tem como principal 
objetivo oferecer um atendimento huma-
nizado e de alta qualidade. Atende cerca 
de 3.500 empresas e mais de 300.000 be-
neficiários. Tornou-se referência na região 
do ABCDMR pela qualidade dos serviços 
prestados, através da implementação dos 
mais modernos recursos tecnológicos e 
pelo elevado nível de formação profissio-
nal de seu corpo clínico e administrativo. 

Cerca de 800 médicos trabalham direta-
mente para a Santa Helena Saúde, que 
oferece aos seus beneficiários uma ampla 
rede assistencial própria estrategicamente 
localizada na região, centro de diagnósti-
co de alta tecnologia e laboratórios com 
equipamentos de última geração.

Confira as condições oferecidas pelo 
Plano de Saúde Empresarial Santa He-
lena para os colaboradores das empresas 
associadas ao SETRANS. 

A partir de 3 vidas (1 titular + 2 de-
pendentes);

Plano Ouro II – R$130,00;
Acomodação enfermaria;
Sem faixa Etária;

Atendimento na região do ABC;

Consulte as condições gerais e regras 
de aceitação e comercialização antes da 
contratação.

Preços e coberturas válidos até dezem-
bro de 2019. Aceitação mediante análise 
de declaração de Saúde.

Mais informações sobre Plano de 
Saúde: SETRANS: telefone (11) 4330-
4800 com Bianca; e-mail  “comercial@
setrans.com.br”;  

Ô. Céltic: telefone (11) 3195-2630, 
(11) 99725-2661 com Alessandra Ba-
racho; e-mail “comercial@oinsurance.
com.br”.

Novos Serviços

A parceria com a Guep Technology 
S/A também tem condições especiais às 
associadas SETRANS.  Um importante 
serviço oferecido é o Sistema de Pesquisa 
e Cadastro de Motorista. Trata-se de uma 
plataforma de pesquisa mais completa 

disponível ao mercado com vantagens 
competitivas e que podem gerar economia 
de tempo, redução de custos, decisões 
ágeis, flexíveis e assertivas. O sistema 
fornece acesso automático e online, sem 
intervenção humana, a inúmeras fontes 
de informações para decisões de forma 
rápida. 

A Guep Technology S/A é uma em-
presa provedora de tecnologia especia-
lizada no desenvolvimento de soluções 

integradas e análise de informações (Big 
Data) que tem por objetivo alavancar a 
produtividade e eficiência dos serviços e 
produtos da cadeia logística, respeitando 
os princípios do desenvolvimento sus-
tentável e proporcionando melhor custo 
benefício aos negócios dos clientes. 

Mais informações sobre o serviço 
no SETRANS: telefone (11) 4330-
4800 com Bianca; e-mail “comercial@ 
setrans.com.br”.

SETRANS oferece dois novos benefícios 
às empresas associadas

Convênio médico com a Santa Helena Saúde e atendimento da Guep Technology S/A 
são os mais recentes serviços do SETRANS para as empresas associadas.

OSETRANS acaba de firmar parceria com duas importantes e renomadas empresas na região do ABC para oferecer con-
dições especiais às transportadoras filiadas.  

O presidente do SETRANS, Claudio Borelli, comenta que a entidade continua em busca de novas parcerias.  “Já 
temos um bom número de serviços e benefícios oferecidos, mas trabalhamos com o objetivo de ter novas parcerias de empresas de 
várias áreas e assim contribuir para reduzir custos e melhorar a gestão das transportadoras associadas”, observa.    

A empresa de transporte que ainda não for associada pode fazer a sua filiação e passar a ter acesso a todos os ser-
viços e benefícios oferecidos pela entidade. Mais informações através do telefone (11) 4330-4800 com Bianca;  
e-mail comercial@setrans.com.br .  

T E C H N O L O G Y



Revista Setrans ::: janeiro / fevereiro / março de 20194

ABC Empresarial

Com a presença de empresários 
do TRC e autoridades foi reali-
zada a posse solene da diretoria 

do SETRANS para o triênio 2019 a 
2021, no Programa Ação ABC Empre-
sarial, no último dia 25 de fevereiro. 
O presidente do SETRANS, Claudio 
Borelli, agradeceu o apoio que tem re-
cebido. Falou ainda dos principais ob-
jetivos da entidade do momento. “Es-
tamos empenhados em atuar em duas 
frentes: aumentar a nossa represen-
tação e ampliar a oferta de serviços e 
benefícios aos associados”, comentou.

Borelli destacou que a nova direto-
ria já oferece novos benefícios para as 

Empresários prestigiam posse solene 
da diretoria do SETRANS

empresas associadas, com os acordos 
firmados com a Santa Helena Saúde e 
Guep Technology S/A com condições 
especiais. “Em breve teremos outras 
novidades”, ressaltou Borelli.

O presidente da Federação das 
Empresas de Transporte de Cargas do 
Estado de São Paulo (Fetcesp), Carlos 
Panzan, parabenizou a nova diretoria 
do SETRANS e falou um pouco dos 
projetos para a Federação. “Estamos 
trabalhando com algumas bandeiras. 
Uma delas é atuar como protagonista na 
reforma tributária para conquistarmos 
uma simplificação do sistema com be-
nefício para as empresas de transporte. 

Claudio Borelli, presidente do SETRANS, Carlos Panzan, presidente da FETCESP, com diretores do Sindicato do ABC para o triênio 2019 a 2021

Outra bandeira envolve a busca de 
opções para a transportadora contratar 
o sistema de cobrança eletrônica dos 
pedágios”, ressaltou.

Carlos Panzan, ainda comentou que a 
FETCESP está buscando parcerias para, 
através dos sindicatos, oferecer novos 
serviços com ganhos para as empresas.

No encontro o deputado estadual 
Arthur Moledo Do Val (DEM) falou 
sobre o momento político atual com 
expressiva renovação na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo.  Sobre 
a sua atuação e de seu grupo disse: “O 
que for bom vamos apoiar. O que for 
ruim vamos fazer oposição”. Do Val in-

Empresários e executivos da região na primeira edição do 
ABC Empresarial de 2019

Claudio Borelli, presidente do SETRANS
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11 4330 4800
Bianca e/ou Nelson
comercial@setrans.com.br

11 3195 2630
Alessandra Baracho
comercial@oinsurance.com.br

PROMOÇÃO

EXCLUSIVA

A partir de 3 vidas (1 titular + 2 dependentes);
Sem faixa etária;
Atendimento ABC.

PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL 
SANTA HELENA COM CONDIÇÕES ESPECIAIS.

SETRANS OFERECE 
NOVO BENEFÍCIO 
PARA SEUS FILIADOS

Consulte as condições gerais e regras de aceitação e comercialização antes da contratação. Preços e coberturas válidos até dezembro/19.  Aceitação mediante análise de Declaração de Saúde.

SE VOCÊ AINDA NÃO É ASSOCIADO SETRANS, 
FILIE-SE E TENHA MUITOS BENEFÍCIOS.

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE! 
LIGUE AGORA!

130,00
Plano Ouro II (Acomodação enfermaria)

Artur Do Val, deputado estadual 

centivou os empresários a participarem 
mais dos debates na Alesp, inclusive 
cobrando os deputados. Disse que seu 
gabinete está de portas abertas.

O diretor do SETRANS, Fábio 
Brigidio, informou que os associados 
podem contar com os serviços da Guep 
Technology S/A. Uma empresa pro-

vedora de tecnologia especializada no 
desenvolvimento de soluções integradas 
e análise de informações (Big Data). 

Também estiveram no evento o de-
putado Douglas Garcia e o presidente 
do Sindicato das Empresas de Transpor-
tes do Litoral Paulista (Sindisan), André 
Luis Neiva.

O Programa Ação ABC Empresarial 
tem a parceria das 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.

Carlos Panzan, Presidente da Fercesp
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Participação

Seguindo a sistemática de apuração semestral de índices de 
variação de fretes do segmento transportador rodoviário de car-
gas, a pesquisa realizada pelo DECOPE/NTC no mês de janeiro 
último aponta para uma defasagem média de 13,0%, sendo de 
9,6% nas operações com transporte de cargas fracionadas e de 
15,5% nas com cargas lotações.

Outro dado que continua preocupando, é a falta do recebi-
mento 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 adicionais não contemplados nas tarifas normais. 
Enquadram-se nesta categoria, por exemplo: a cobrança da 
EMEX para o estado do Rio de Janeiro, a TRT para as regiões 
que possuem restrição a circulação de caminhões, 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, que precisa ser resolvida pelo mercado.

Finalizando, é oportuno lembrar que estamos novamente 
próximos de um período de crescimento da economia, onde as 
demandas crescem e os gargalos logísticos se estreitam, razão pela 
qual, o alerta continua visando a preservação da saúde financei-
ra da empresa e a recomposição da defasagem, configura-se a 
necessidade de que contratantes e transportadores encontrem o 
equilíbrio em suas relações comerciais como forma de manter a 
regularidade em suas operações.

João Pessoa/PB, 07 de fevereiro de 2019.
Associação Nacional do Transporte de Cargas e  

Logística – NTC &Logística

Opresidente do SETRANS, 
Claudio Borelli, o diretor No-
bumitsu Matsuda e o coordena-

dor da Comjovem ABC, Marcel Zorzim 
participaram do Conet&Intersindical, 
realizado pela NTC&Logistica, nos dias 
7 e 8 de fevereiro de 2019 em João Pes-
soa (PB). 

O encontro, realizado semestral-
mente, reúne empresários, presidentes 
e diretores dos sindicatos, federações e 
associações do setor com o objetivo de 
debater temas de interesse para o país 
e, particularmente, para o transporte 

SETRANS participa do 
Conet&Intersindical em João Pessoa

rodoviário de cargas.
Claudio Borelli comenta sobre a pes-

quisa do Decope/NTC do mês de janeiro 
último, apresentada no encontro que 
aponta uma defasagem média de 13%, 
sendo de 9,6% nas operações com trans-
porte de cargas fracionadas e de 15,5% 
nas com cargas lotações. “O índice de 
defasagem ainda continua elevado, ser-
vindo de alerta para as empresas avaliarem 
seus custos e fazer a recomposição de suas 
tarifas junto aos seus clientes”. Confira no 
quadro o Comunicado Conet. 

Durante os dois dias do encontro 

às lideranças do setor debateram os 
seguintes temas: Avaliação da reforma 
trabalhista; Medidas e propostas do novo 
governo federal nas relações do traba-
lho e ações da NTC e CNT em 2018 
em matéria trabalhista; Manutenção 
das Entidades Sindicais – propostas do  
Grupo de Trabalho Estruturação Sindical, 
Multas da ANTT – Aspectos Legais e 
Procedimentais; Piso Mínimo de Frete 
– Aspectos Legais; Inspeção Veicular da 
ANTT; Bloqueio/ Penhora de Ativos 
Financeiros e UBER do TRC e o Marco 
Regulatório do TRC.

Comunicado Conet de fevereiro de 2019
Estudos do DECOPE indicam que o TRC começa a sair da crise, mas a esperada 

recuperação do valor do frete rodoviário de carga ainda não veio.
Fo
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Cláudio Borelli, presidente do SETRANS na reunião de lideranças do setorMarcel Zorzim e Nobumitsu Matsuda no Conet&Intersindical
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Jurídico

Para melhor entendermos a 
abrangência dessa decisão veja-
mos o histórico que levou a esse 

entendimento:

Em 15 de março de 2017, por decisão 
da maioria dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ficou estabelecido 
que o Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) não poderia 
mais ser incluído na base de cálculo das 
contribuições para o Programa de Inte-
gração Social (PIS) e para a Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS).

Tanto o PIS quanto o COFINS são 
pagos por todas as empresas a fim de auxi-
liar o financiamento da Previdência Social 
e do seguro-desemprego, com alíquotas 
incidentes sobre o seu faturamento.

O entendimento da Suprema Corte 
pela exclusão do ICMS da base de cálculo 
do PIS e COFINS foi que esse imposto 
não faz parte do faturamento ou da receita 
bruta das empresas, ou seja, não aumenta 
o patrimônio dessas empresas, e sim, e tão 
somente, aumenta o patrimônio do Gover-
no que é o destinatário final desse imposto.

A decisão que afetou todos os demais 
processos em andamento, por se tratar 
de julgamento com repercussão geral, 
e, consequentemente afetaria a norma 
vigente, teve seus efeitos finais adiados 
pela manobra jurídica, da Procuradoria 
Geral da União que apresentou recurso de 
embargos de declaração para esclarecer a 
sua modulação (aplicação dos efeitos para 
todas as demais empresas a partir de quan-
do, etc..), resultando na aplicabilidade da 
decisão somente para aquelas empresas 
que recorreram ao judiciário. 

Embora ainda não apreciado o dito 
recurso pelo STF, a decisão do julgado 

Como fica a exclusão do ICMS da base 
de cálculo do PIS e da COFINS?

é irreversível e como consequência da 
derrota sofrida, a Receita Federal publi-
cou em outubro de 2018, uma solução 
de consulta interna (isso mesmo! Con-
sulta INTERNA, feita deles para eles 
mesmos!), claramente com a intenção de 
minimizar o impacto na diminuição de 
sua arrecadação, com uma leitura “míope” 
e desrespeitosa da decisão do grau máximo 
do poder judiciário, regulamentando que 
o valor do ICMS a ser excluído da base 
de cálculo do PIS e da COFINS, é aquele 
que consta na Guia de arrecadação desse 
imposto (ICMS efetivamente pago).

No entanto, a grande maioria dos 
juízes, juristas e advogados que militam 
na área tributária entendem que tal inter-
pretação da Receita Federal é equivocada, 
pois a decisão do STF foi de que o ICMS 
NÃO COMPÕE O FATURAMENTO 
das empresas, portanto, o ICMS a ser 
excluído é aquele faturado na Nota Fiscal. 

Já são várias as decisões favoráveis 
nos Tribunais em relação à efetivação 
da exclusão do ICMS baseada no valor 
destacado em notas fiscais. Entretanto, 
outros contribuintes podem ter pedidos 
semelhantes (de exclusão ou restituição) 
negados se dependerem da interpretação 
dada pela Receita Federal.

Apesar de a Receita Federal ter publi-
cado entendimento no mesmo sentido 
que o STF, pela exclusão do ICMS da 
Base de cálculo do PIS e da COFINS ao 
interpretar a decisão restringiu, mais uma 
vez, o direito dos contribuintes, restando 
como única solução propor a devida 
medida judicial para fazer valer o direito 
estabelecido. 

Lembrando, mais um a vez que, 
para as empresas que tinham receio em 
relação à medida judicial, autorizando o 
desconto do ICMS, fica evidente que a 

Receita Federal reconheceu plenamente 
o direito ao desconto e, embora exista 
a discussão sobre a forma como ele será 
aplicado, trata-se de um grande benefício 
para as empresas, conforme demonstra 
este exemplo:

Faturamento = R$ 1.000.000,00
ICMS apurado - R$ 120.000,00 (-)

Crédito outorgado (20%) R$ 24.000,00 
= R$ 96.000,00

PIS/COFINS - 9,25% (PIS/COFINS) 
X (R$ 1.000.000,00 - 96.000,00)

= R$ 83.620,00
Economia - R$ 8.880,00

Márcio Freire de Carvalho é  
advogado tributarista do Grupo Pau-
licon e membro do Tribunal de Ética  

e Disciplina da OAB/SP

Por Márcio Freire de Carvalho

A base de cálculo do PIS e da COFINS sofreu alterações com a decisão do Supremo  
Tribunal Federal (STF) determinando a exclusão do valor do ICMS dessas contribuições.



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 • Pesquisa Creditícia Guep • Plano de Saúde Santa Helena  

• 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


