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Estamos chegando ao final do ano de 2012 e, em retrospecto, pode-
mos ver que muitas mudanças ocorreram em nosso setor, com destaque 
para os caminhões Euro 5, o Fim da Carta-Frete e para a Lei 12.619, a Lei 
do Motorista Profissional.

Para ajudar o nosso associado a se informar, entender e aplicar as 
diversas mudanças ocorridas na sua empresa, o SETCEMG promoveu 
dezenas de cursos, palestras e debates em 2012. 

Em especial, sobre a Lei 12.619, 12 turmas e aproximadamente 400 
pessoas já participaram.  Temos percebido que grande parte da resistên-
cia à aceitação da Lei deve-se ao total desconhecimento do seu conteúdo. 
É preciso se informar melhor, estudá-la e encaixá-la na sua operação. Só 
para citar um exemplo, a lei permite dois motoristas trabalhando juntos 
no mesmo caminhão, desde que, os respectivos motoristas façam seis ho-
ras de descanso com o caminhão parado ou em local adequado.

Recentemente, fizemos um debate com as principais empresas do 
setor e todas estão se adequando. Sabemos que algumas melhorias na lei 
precisam ser feitas, e que são frutos dos vetos presidenciais. Para isso, já 
há conversas com o governo neste sentido ou com as entidades que re-
presentam a categoria dos motoristas, via Acordos Coletivos de Trabalho.

E uma gestão ativa da produtividade, em parceria com os contratan-
tes, pode minimizar o aumento de custos decorrentes da nova lei.

A forma de vender os serviços de transporte também mudou: para se 
calcular o valor do frete é imprescindível que, antes, se defina em conjun-
to com o contratante, os tempos para carregamento e descarregamento.

Ou seja, frete é frete e o tempo ocioso deve ser remunerado, como 
ocorre nos outros modais e até com taxis. Por causa disso, pela primeira 
vez em décadas, estamos vendo contratantes preocupados em diminuir 
os tempos de carga e descarga. Ou seja, a ineficiência da operação não 
será mais minimizada através do excesso de jornada do motorista, com 
consequências que todos já sabemos.

Outro ponto de destaque da lei, e que o Ministério do Trabalho já anun-
ciou que irá fiscalizar, é  a proibição do pagamento por comissão que com-
prometa a segurança nas estradas. Em uma análise preliminar, a maioria dos 
acidentes está relacionada com excesso de peso, de jornada de trabalho, de 
velocidade e o uso de álcool ou drogas. O empresário precisa se incomodar, se 
sentir responsável com cada acidente e agir visando ao zero acidente.

Enfim, não temos dúvida que a Lei 12.619 será benéfica para o nosso 
setor e também para toda a sociedade, por causa da redução de acidentes 
nas estradas e da segurança jurídica para as empresas.

Sérgio Pedrosa
Presidente do SETCEMG 

Ano de  
mudanças

O Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Esta-
do de Minas Gerais (SETCEMG) acredita que pequenos gestos 
geram grandes transformações. Por isso, a entidade promoveu a 
campanha Natal Solidário 2012. O objetivo foi reunir colaborado-
res e associados em uma corrente pelo Abrigo Frei Otto, institui-
ção filantrópica, localizada na Pampulha, que cuida de 19 idosos 
carentes.

A arrecadação dos donativos para o Natal foi realizada até o dia 
14 de dezembro. Entre os donativos, fraldas e lenços umedecidos 
geriátricos, roupas, sapatos, roupas de cama, material de limpeza 
e de higiene pessoal, além de alimentos não perecíveis foram en-
tregues ao abrigo. 

No dia 3 de dezembro, a Chapa Única, encabeçada pelo atual 
presidente, Vander Francisco Costa, foi eleita por unanimida-
de para a diretoria da Federação das Empresas de Transportes 
de Cargas do Estado de Minas Gerais (FETCEMG), conforme 
edital publicado no Jornal Minas Gerais, do dia 3 de outubro de 
2012.

A chapa ficará à frente da Diretoria e do Conselho Fiscal da 
entidade nos próximos quatro anos. A posse ocorreu no dia 20 
de dezembro de 2012, na sede da federação. 

Natal Solidário do SETCEMG

Eleição e posse FETCEMG

Diretoria da FETCEMG foi eleita no início de dezembro
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Natal Solidário do SETCEMG
No rumo do crescimento

Como o senhor avalia o desenvolvi-
mento do setor no último ano e as 
principais expectativas para 2013?

Havia a expectativa de que o ano de 
2012 fosse melhor do que o que foi apre-
sentado, já que fatores como crescimen-
to da economia e aumento de vendas 
de caminhões em função do Euro 5 não 
se concretizaram e tornaram o período 
mais difícil. Porém, o final de ano acena 
para um cenário de crescimento, prin-
cipalmente com a promessa do governo 
sobre a desoneração de tributos da eco-
nomia, expectativa de crescimento de 
4% para 2013 e aumento significativo de 
contratação e da produção industrial. As 
perspectivas para o ano de 2013 são boas.

Como essas perspectivas impac-
tarão o setor no próximo ano?

Os impactos serão fortes, porém 
bastante positivos. Todos esses fato-

res contribuem para a melhor distri-
buição de renda, que gera mais consu-
mo e beneficia o setor de transportes. 
Além disso, acredito que com a en-
trada em pleno vigor da Lei 12.619, 
a dinâmica do transporte de carga 
será modificada, o que vai gerar um 
aumento nas vendas de caminhões e 
contratação de profissionais, promo-
vendo um aquecimento do setor. 

A aprovação Lei 12.619 influencia 
nessas projeções? Por quê?

Sim, a lei influencia, pois ao cum-
pri-la por completo, há a restrição 
no tempo de cada profissional, o que 
pode gerar mais emprego no setor, por 
exemplo. São ajustes que precisam ser 
feitos entre a transportadora e o em-
barcador para que possa haver o menor 
custo possível ao consumidor final. 

Episódios significativos marca-
ram o setor de transporte rodovi-
ário de carga no Brasil neste ano. 
A sanção da Lei 12.619 sinalizou 
o fim de um longo processo, 
mas também o início de uma 
nova jornada de adaptações. 
Além disso, o processo de cres-
cimento econômico do país traz 
novas perspectivas. De acordo 
com o presidente da Associação 
Nacional de Transporte de Car-
ga e Logística (NTC&Logística), 
Flávio Benatti, o momento atual 
é de muitas mudanças e boas 
perspectivas. A seguir, ele co-
menta mais sobre o assunto e 
apresenta suas opiniões sobre o 
desenvolvimento do setor para o 
próximo ano. 

Com a Lei 12.619, a di-
nâmica do transporte de 
carga será modificada, o 
que vai gerar um aumento 
nas vendas de caminhões 
e contratação de profissio-
nais, aquecendo o setor
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No mês de novembro, os presidentes 
do SETCEMG e da FETCEMG, Sérgio 
Pedrosa e Vander Costa, participaram do 
Encontro com Embarcadores, Transpor-
tadores e Governo, realizado na sede da 
NTC&Logística, em São Paulo. O objetivo 
principal do evento foi reunir os diversos 
agentes envolvidos no processo de aplica-
ção da Lei 12.619 para um balanço inicial 
da nova legislação, dos próximos passos a 
serem tomados e também os instrumen-
tos tecnológicos disponíveis no mercado 

Encontro em São Paulo 
discute Lei do Motorista

Expectativa para a 
MINASTRANSPOR 2014

SETCEMG e 
FETCEMG apoiam 
pesquisas para o 
setor de TRC

capazes de auxiliar os controles que pas-
saram a ser obrigatórios. O encontro con-
tou com a participação do procurador do 
Ministério Público do Trabalho (MPT), 
Paulo Douglas de Moraes, que coordena 
a fiscalização. “O procurador está à frente 
de toda essa discussão sobre controle de 
jornada e garantiu que os embarcadores 
também serão fiscalizados. É a divisão da 
responsabilidade do transporte com todos 
os envolvidos”, comentou o presidente do 
Sindicato, Sérgio Pedrosa. 

Após o sucesso do 15º Encontro 
Mineiro dos Transportadores Ro-
doviários de Carga (EMTRC) e da 
MINASTRANSPOR 2012, que em 
apenas três dias geraram um volume 
de negócios de aproximadamente  
R$ 250 milhões, a FETCEMG  e 
seus sindicatos filiados já proje-
tam o próximo evento, programa-
do para acontecer em agosto de 
2014. A ideia é fazer com que o 
evento extrapole Minas Gerais 
e tenha abrangência nacional. 
“Pela força que o Estado tem 
para o TRC e a nossa localização 
geográfica, o cenário nos permi-
te ampliar as fronteiras e tornar 

Com o objetivo de propor solu-
ções para um transporte de cargas 
mais eficiente, seguro e lucrativo e 
oferecer ferramentas para que o po-
der público possa atuar de forma dire-
ta no foco dos problemas enfrentados 
pelos transportadores, o SETCEMG 
e a FETCEMG têm apoiado diversas 
pesquisas destinadas às empresas do 
TRC em 2012.

Um dos estudos mais recentes 
foi realizado pela Fundação Dom 
Cabral (FDC), que avaliou os custos 
logísticos no país. Elaborado com 126 
empresas, o trabalho indica as causas 
do aumento dos gastos com logística 
e faz um comparativo da situação do 
país frente a outros países.

Ainda em fase de coleta de dados, a 
Fundação João Pinheiro (FJP) realiza 
a pesquisa “Logística de Transportes 
de Cargas na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte”, que busca enten-
der possíveis soluções para o proble-
ma de transporte de cargas na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. O 
objetivo é oferecer ferramentas para 
que o poder público atue de forma di-
reta no foco dos problemas enfrenta-
dos pelos operadores de logística nos 
grandes centros urbanos.  

Minas a sede de um evento de 
abrangência nacional”, afirma o 
presidente do SETCEMG, Sérgio 
Pedrosa.

De acordo com o presidente 
da FETCEMG, Vander Francisco 
Costa, os resultados alcançados na 
feira permitem fazer algo diferen-
te no próximo evento. “Os patroci-
nadores viram uma resposta posi-
tiva em negócios fechados. Ainda 
no primeiro semestre do ano que 
vem teremos mais novidades para 
divulgar e fazer um evento que su-
pere as expectativas dos empresá-
rios para o fechamento de novos 
negócios”, finaliza. 

Encontro de Embarcadores, Transportadores e Governo teve participação da federação e do sindicato
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JAntAr do trAnsportAdor

No dia 30 de novembro, associados, 
parceiros e colaboradores do SETCEMG 
e da FETCEMG participaram do 42º 
Jantar do Transportador Mineiro, tra-
dicional cerimônia de confraternização 
do setor. Ao todo, 300 pessoas estiveram 

Evento promove relacionamento 
entre transportadores

presentes na festa, realizada no Impera-
dor Eventos, em Belo Horizonte. O jan-
tar também marcou o encerramento das 
atividades da MINASTRANSPOR 2012. 

O presidente do SETCEMG, Sérgio 
Pedrosa, destacou a importância de 

eventos de integração para o setor. “O 
sindicato e a federação procuram atuar 
da maneira mais próxima possível das 
empresas. Esta festa é para nos entro-
sarmos ainda mais, pois esse relaciona-
mento é fundamental”, comentou. 

Validade entre 01/11/2012 e 30/11/2012 sujeito a disponibilidade de estoque do Distribuidor. Condições válidas para a 
Linha Cargo, modalidade Finame PSI, fi nanciamento com taxa de 0,21% a.m. = 2,50% ao ano para planos de até 72 
meses, entrada de 0% e carência de 03 ou 06 meses para Média-Grande e Grande Empresa, com faturamento anual 
superior à R$ 90 milhões . Válido para Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ) na Linha Cargo. O valor de composição 
do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as 
despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF. Não abrange seguro, 
acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. 
Sujeito à aprovação de crédito. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco 
Bradesco Financiamentos S/A e contratos de Finame pelo Banco Bradesco S/A. Segundo ano de garantia para o Cargo 
816, sendo o primeiro ano de garantia total e segundo ano para o trem de força (motor, câmbio e diferencial), sem limite de 
quilometragem. Outras ofertas para linha Cargo disponíveis nos Distribuidores Ford Caminhões. Operação BNDES Finame 
na Sistemática Convencional. O plano BNDES Finame é fi nanciado com recursos do BNDES, de acordo com a legislação, 
Circular nº. 55/2012 - de 06/09/2012 - e demais normas desta instituição, conforme cláusulas contratuais. As condições 
estão sujeitas a alteração por parte da autoridade monetária, BACEN e BNDES. Promoção válida em todo o território 
nacional, para a linha Cargo, zero km, até 30/11/2012 ou enquanto durarem os estoques (250 unidades). (31) 3119-0000

Respeite os limites 
de velocidade.

NÃO É SÓ PORQUE O CAMINHÃO É ROBUSTO 
QUE ELE PRECISA PESAR NO BOLSO. 

TODA LINHA FORD CARGO SEM ENTRADA 
E COM CONDIÇÕES IMPERDÍVEIS.

FINAME

TA
XA

 D
E %0,21 a.m. 72 MESES 

EM ATÉ 

PARA O FORD CARGO 816

ENTRADA 
DE 0%

Confira as fotos: 

Fo
to

s:
 H

en
ri

qu
e 

Pi
m

en
te

l



6 Dezembro / Janeiro 2012

AssociAdA

Há 45 anos no mercado, a história da 
Transportadora Andrade é, na verdade, 
a história de Joaquim Alves de Andrade, 
seu fundador. Nascido em 1917, em Cru-
cilândia (MG), iniciou suas atividades na 
extinta Companhia Atlantic de Petróleo, 
onde exercia a profissão de motorista de 
caminhão-tanque. Mesmo após a extin-
ção da frota própria da empresa, conti-
nuou prestando serviços, de forma autô-
noma, dirigindo seu primeiro caminhão, 
um International KB-11 à gasolina.

Em 24 de março de 1967, Sr. Joa-
quim fundou a Transportadora Andra-
de, em Belo Horizonte, dando início a 

Tradição em qualidade
uma trajetória de tradição, comprome-
timento e profissionalismo. Atualmente, 
a empresa tem sede em Betim e é admi-
nistrada pela terceira geração Andrade 
de proprietários.

De acordo com Maria Cecília An-
drade Lodi, a transportadora tem a 
missão de atender a todas as neces-
sidades logísticas dos clientes. “Con-
tamos com uma frota de cerca de 50 
caminhões, entre bi-trens, carretas e 
trucks, mais de 100 agregados, além 
de um quadro funcional de 60 pro-
fissionais”, afirma a diretora de Ges-
tão Integrada da empresa. A Andrade 

atua, sobretudo, nos segmentos de 
transporte de combustíveis, aten-
dendo seu principal cliente, a Ipiran-
ga Produtos de Petróleo.

A equipe Andrade mantém os fun-
damentos iniciais de responsabilida-
de e austeridade: o objetivo é oferecer 
serviços de total qualidade, prezando 
pelo bem-estar dos funcionários e pelas 
questões ambientais, por meio das cer-
tificações SASSMAQ e ISO 9001. “Nos-
sa filosofia é fazer com que cada um seja 
parte do processo que visa observar e 
analisar a organização como uma gran-
de família”, completa Maria Cecília.

De acordo com o gestores da 
transportadora, Ricardo Andrade 
e Antônio Augusto Andrade, ter a 
oportunidade de administrar uma 
empresa construída pelo Sr. Joaquim 
Andrade é uma grande responsa-
bilidade e também uma honra. “Os 
ideais deixados por ele, como com-
panheirismo, dedicação, honestida-
de  e comprometimento, norteiam 
a gestão atual. Os grandes desafios 
são alinhar os velhos princípios com 
grandes inovações e manter uma 
gestão familiar sólida com respeito e 
profissionalismo”, destacam. Transportadora Andrade tem trajetória de tradição

Joaquim começou trabalhando como autônomo 

Joaquim Andrade fundou a empresa há 45 anos
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Café com Palestra discute Lei 12.619

Benner sedia em BH sua primeira palestra 
com abordagem sobre a Lei 12.619

Ticket Frete 
traz campeão da 
Fórmula Truck 
para falar sobre 
determinação e 
superação

QuAlificAção

Com o objetivo de compartilhar 
experiências e promover uma discus-
são sobre as divergentes visões da Lei 
12.619/2012, que estabelece jornada de 
trabalho especial para o motorista e de-
termina intervalos periódicos para des-
canso, o SETCEMG promoveu, no dia 
26 de novembro, no auditório da uni-
dade do SEST/SENAT de Contagem, o 
evento “Café com Palestra – Debate so-
bre a implantação da Lei do Motorista”.

O encontro foi mediado pelo pre-
sidente do sindicato, Sérgio Pedrosa, 

Em parceira com a Sminas e com 
o apoio do SETCEMG, a Benner, uma 
das maiores empresas de software no 
Brasil e considerada um dos maiores 
players do segmento de Transportes 
e Logística, promoveu, no dia 22 de 
novembro, palestra sobre a evolução 
nos projetos de CT-e e Carta-frete Ele-
trônica e os impactos e riscos que as 
empresas estão sujeitas por não esta-
rem atualizadas no mercado. Já foram 
realizadas 12 palestras pelo país, e,o 
tema regulamentação da profissão do 
motorista foi abordado pela primeira 
vez na capital mineira. 

Para contar o segredo dos campe-
ões, a Ticket Frete, em parceria com 
o SETCEMG e o Itaú, promoveu, no 
dia 30 de novembro, a palestra “De-
terminação e Superação – Os com-
ponentes de uma equipe vencedora”, 
com o piloto Roberval Andrade, bi-
-campeão da Fórmula Truck e atual 
piloto da equipe RVR Ticket Car Co-
rinthians MotorSport.

O evento foi realizado no Hotel Ac-
tuall, em Contagem, e reuniu mais de 
80 pessoas. Filho de caminhoneiro que 
se tornou um dos maiores vencedores da 
fórmula Truck do país, Roberval Andra-
de falou sobre sua trajetória com desta-
que para a conquista do campeonato de 
2010, quando ganhou destaque na cate-
goria mesmo após enfrentar diversos pro-
blemas na pista ao longo da temporada.  

e contou com a participação do presi-
dente da Federação das Empresas de 
Transportes de Carga do Estado de Mi-
nas Gerais, Vander Costa, do assessor 
jurídico do SETCEMG, Paulo Teodoro 
Nascimento e dos debatedores Eduar-
do Martini Lopes, advogado da Sada 
Transportes; Jesunías Leão, da Patrus 
Transportes; Marcos Castro, da Lenar-
ge Transportes; e Álvaro Menna, da 
Tora Transportes.

Além das experiências no controle 
da jornada de trabalho, o grupo discu-

tiu temas como pagamento de comis-
são, remuneração por tempo parado, 
fração de intervalo de descanso, en-
tre outros. 

Palestra aborda evolução no projetos CT-e e Carta-frete Eletrônica

Encontro foi realizado no dia 26 de novembro
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Um ano de 
transformações

Este foi um ano de grandes con-
quistas para o setor do Transpor-
te Rodoviário de Cargas (TRC). A 
regulamentação da profissão foi a 
principal da categoria, por meio da 
Lei 12.619. “Com as modificações 
o motorista terá valorização, segu-
rança e dignidade na profissão”, 
afirma Sérgio Pedrosa, presiden-
te do Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga do Estado de 
Minas Gerais (SETCEMG).

Em contrapartida, o cenário 
econômico para o setor não foi 
muito favorável. A promessa de 
2011 para um Brasil de crescimen-
to não aconteceu, segundo avalia-
ção de Vander Costa, presidente da 
Federação das Empresas de Trans-

portes de Carga do Estado de Minas 
(FETCEMG). “As empresas acredi-
taram na promessa do governo de 
crescimento e compraram cami-
nhões, mas faltaram cargas para 
transportar. O setor acompanha o 
crescimento da indústria e houve 
queda nos dois”, argumentou. 

De acordo Vander, um aspec-
to positivo para o setor neste ano 
foi a desoneração da folha de pa-
gamento, o que incentivará a for-
malização do empregado em 2013. 
“As empresas irão deixar de pagar 
o INSS equivalente a 20% da fo-
lha de pagamento.  No lugar deste 
imposto, será pago um percentual 
sobre o faturamento da empresa. 
Acredito que isso irá reduzir a ter-

ceirização e estimular o empre-
go”, pontua. 

A reabertura da Delegacia Es-
pecializada em Roubo de Cargas 
também foi mais uma conquista 
importante para os transportes. 
“Demonstrou a preocupação das 
organizações governamentais em 
oferecer melhores condições e 
gerar proteção para o transpor-
te rodoviário nacional”, destacou  
Sérgio Pedrosa. 

Segundo ele, o setor viveu muitas 
mudanças em 2012 e, para melhor 
entendimento, foram realizados vá-
rios eventos. “Precisamos, juntos, 
buscar melhores soluções para o se-
tor”, assinalou. Além disso, o sindica-
to conquistou 23 novos associados.  
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                         15ª Minastranspor

Em apenas três dias a feira gerou um 
volume de negócios de aproxima-
damente R$ 250 milhões, acendeu 
importantes debates para melhorias 
no setor e contou com a presença 
de grandes personalidades. Durante 
o evento foi lançado o livro “Trans-
portador Mineiro”. Segundo Sérgio 
Pedrosa, “o cenário foi positivo. Já 
começamos a pensar na próxima 
edição com a possibilidade de tornar 
o evento de abrangência nacional”.

                                Visibilidade

O SETCEMG está com o site de cara 
nova, lançado este ano. Já a FETCEMG 
e os seus associados contam com um 
programa na Rádio Itatiaia, o “Painel 
do Transporte”, e uma coluna fixa 
quinzenal no Jornal Diário do Co-
mércio. O sindicato conta com uma 
assessoria de imprensa, a Interface 
Comunicação. Enviou mais de 120 
newsletter aos associados com novi-
dades da instituição, e ainda lançou a 
campanha “Motorista nota 10”. 

                 Relacionamento

Foram promovidas seis edições do Café com Palestra, evento com um perfil mais informal centrado em temas 
pertinentes para quem atua no setor, com a participação de 700 empresas transportadoras. 

 Relembre os marcos das instituições em 2012: 

                             Capacitação

O SETCEMG promoveu 35 trei-
namentos de temas diversos, com 
destaque para os cursos sobre o 
fim da Carta-Frete, as adequações 
à Lei 12.619 e gerenciamento de 
pneus. Os treinamentos trouxeram 
1.131 participantes que, indireta-
mente, representa a capacitação de  
20 mil pessoas. 

 

                         Representatividade
 

O SETCEMG teve forte apoio ju-
rídico através de reuniões no Tribu-
nal Regional do Trabalho, Ministério 
Público do Trabalho e nas Secretarias 
do Estado e da Fazenda. Atuou nos 
grupos e fóruns de mobilidade e logís-
tica da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e tornou membro perma-

nente do Fórum Mineiro de Micro e 
Pequenas Empresas. Essa atuação irá 
tornar o SETCEMG e as empresas de 
transportes de carga de Minas Gerais 
ainda mais ativas nas discussões que 
irão contribuir para a profissionaliza-
ção e reconhecimento da importân-
cia do setor em 2013.

                         Profissionalização

Cerca de 155 motoristas recebe-
ram treinamentos do SETCEMG 
em parceria com o SEST/SENAT 
e a Iveco. Ao todo, 1.136 pessoas 
participaram do programa de pro-
fissionalização do Transporte Ro-
doviário de Cargas (TRC) ofereci-
do pelo sindicato.
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No dia 6 de dezembro foi realizado, 
no Cajuba Country Clube em Uberlândia, 
o jantar de confraternização do Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas do 
Triangulo Mineiro (SETTRIM). 

O evento teve como tema “Forças 
para se unir, união para crescer”e reu-
niu cerca de 150 pessoas entre associa-
dos, parceiros e fornecedores do setor 

settrim

SETTRIM realiza jantar de confraternização 
e apresenta a diretoria eleita

Ações do S.E.T.C.J.F

SETSUL fecha o ano com bons resultados

Juiz de forA

setsul

O ano de 2012 foi de grandes realiza-
ções para o S.E.T.C.J.F. Para começar, a 
empresa associada JM Locação e Logísti-
ca de Juiz de Fora foi uma das ganhadoras 
do ano na Categoria Especial do Melhor 
Ar – Prêmio FETCEMG de Qualidade 
do AR. A premiação aconteceu no dia 21 
de novembro, em Belo Horizonte. Ainda 
em novembro, o Sindicado conquistou 
mais uma empresa para seu quadro de 
associados: a Jupel Petróleo Juiz de Fora.

Neste fim de ano, o S.ET.C.J.F ain-
da obteve aprovação de 95% nos treina-
mentos oferecidos ao longo do segundo 
semestre. O dado faz parte do Plane-
jamento Estratégico da entidade e foi 
obtido a partir de pesquisas aplicadas 
entre os participantes.

Para encerrar 2012, no dia 13 de de-
zembro, o S.E.T.C.J.F realizou seu 24º 
Jantar de Confraternização. O evento 
foi na Garrafaria, repetindo o sucesso 
da edição anterior. 

O SETSUL encerra o ano de 2012, 
apresentando saldos positivos. O Sindi-
cato recebeu novas Empresas Associadas, 
além de realizar treinamentos e pales-
tras, em especial, a realizada em julho 
no SEST/SENAT, em parceria com o  
SETCEMG, e que tratou da Lei 12.619, 
que regulamenta a profissão do motorista.

Uma grande conquista também 
deste ano foi a instalação da Comissão 
Intersindical de Conciliação Prévia 
(CCP) no dia 17 de setembro. A parce-
ria entre o SETSUL e o Sindicato dos 
Trabalhadores em Transportes Rodo-
viários de Poços de Caldas e Região 
foi muito elogiada pelos empresários 

de transporte do Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba. Na ocasião, foi realiza-
da a apresentação da diretoria eleita no 
dia 02 de outubro de 2012, tendo Ari 
de Sousa como presidente. 

Estiveram presentes Francisco 
Pelúcio do SETCESP, o presidente da  
FETCEMG, Vander Costa, e o presi-
dente do SETCEMG, Sérgio Pedrosa. 

do setor, que apostam na comissão 
como uma alternativa de solução de 
conflitos individuais.

O presidente Néliton Antônio Bas-
tos comemorou os bons resultados jun-
to às empresas associadas no Jantar de 
Confraternização, realizado no dia 7 de 
dezembro, no Espaço Mineirão. 

PODE ATRAVESSAR O PAÍS. 
CONDIÇÕES COMO ESTAS, 
SÓ NA IVECO.

www.iveco.com.br

Nova Geração

Faça revisões em seu veículo regularmente.

Fotos ilustrativas. Veículos vendidos sem implementos. Algumas versões, itens opcionais e cores estão sujeitos à disponibilidade de estoque, podendo variar seu prazo de entrega. *Taxa de 0% a.m. (0% a.a.) no CDC, 
com prazo de 12 meses, sem carência e entrada mínima de 30% para a linha Iveco Daily. **Garantia de 2 anos válida para a linha Tector, sendo o 1°-   ano de cobertura total sem limite de quilometragem e o 2°-   ano de 
cobertura do trem de força (motor, transmissão e eixo traseiro). ***Garantia de 4 anos contemplando o 1°-  ano de cobertura total e os demais (2º, 3º e 4º) anos de cobertura do trem de força (motor, transmissão e eixo 
traseiro), expirando em 24 ou 48 meses a partir da emissão do certifi cado de garantia ou no momento em que o veículo completar 500.000 quilômetros. A gratuidade dessas trocas é automaticamente extinta caso o 
Plano de Manutenção não seja integralmente cumprido em uma concessionária Iveco. As indicações de coberturas e exclusões dessa condição de garantia estão expressas no livro de garantia que acompanha o veículo. 

****Taxa de 0,21% a.m. (2,5% a.a.) pelo BNDES Finame PSI e BNDES Finame Procaminhoneiro. PSI: para micro, pequenas e médias empresas (fat. anual bruto de até R$ 90 milhões) e para grandes empresas (fat. anual 
bruto acima de R$ 90 milhões) com entrada mínima obrigatória de 10%. Procaminhoneiro: para transportadores autônomos e microempresas (fat. anual bruto de até R$ 2,4 milhões) sendo Transporte Rodoviário de Cargas 
a atividade principal. Ambas as transações com carência de 3 ou 6 meses, conforme circular 56/2012 do BNDES. Condições sujeitas a alterações por atos do BACEN. Um maior percentual de entrada poderá ser exigido, 
de acordo com os critérios de aprovação de crédito do Banco Fidis S.A. – Divisão Iveco Capital. Custo de IOF fi nanciado na operação de CDC. O Custo Efetivo Total será variável, de acordo com o percentual de entrada 
e será informado no momento da contratação. Será cobrada tarifa de cadastro no valor de R$ 1.280,00 para PJ e de R$ 980,00 para PF. Ouvidoria: 0800 282 9900 – ouvidoria@bancofi dis.com.br – Iveco Capital é uma 
unidade de negócios do Banco Fidis S.A. Para mais informações, consulte a rede de concessionárias Iveco ou o Centro de Atenção ao Cliente: 0800 702 3443. Condições válidas para faturamento realizado até 31/12/2012.

BH: (31) 2102 8600
BETIM: (31) 3303 7830

 JUIZ DE FORA: (32) 3225 6890 
MONTES CLAROS: (38) 3215 1190
PATOS DE MINAS: (34) 3822 5757
POUSO ALEGRE: (35) 3422 6766

Taxa Finame BNDES (PSI e Procaminhoneiro): 0,21% a.m.****

 TAXA DE 0% A.M.

CDC EM 12 MESES COM
                  DE ENTRADA30% *

Linha Daily

***

Linha Stralis

**

Linha Tector
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Jurídico

paulo teodoro
Advogado

Balanço e expectativas
Final de ano. Hora de fazermos um 

balanço daquilo que de mais importan-
te aconteceu no transporte rodoviário 
de carga. No início de 2012, entrou em 
vigor a Resolução 3.658/11 da ANTT, 
regulamentando o Artigo 5-A da Lei 
11.442/07, e extinguindo a carta-frete, 
fato que a nosso sentir representou 
grande avanço na regulamentação do 
setor de transportes, com grande pro-
messa de diminuição da informalidade 
que visceja como erva daninha sobre 
o transporte rodoviário de carga. Com 
algumas prorrogações de fiscalização e 
ajustes técnicos nos sistemas de meio 
de pagamento e transmissão do CIOT, 
hoje a lei já se encontra com eficácia 
plena e a ANTT exerce seu poder de 
polícia, fazendo a necessária fiscaliza-
ção, envolvendo a carta-frete na pági-
na virada da história recente. Houve e 
ainda há quem resista a essa sistemática 
de pagamento, todavia, decisão recente 
produzida pelo juiz federal Roger Rau-
pp Rios, do Rio Grande do Sul, reforça 
a efetividade do pagamento eletrônico. 
Em sua decisão, afirma o juiz que não 
há afetação à ordem econômica nem há 
impedimento do curso da moeda na-
cional, existe apenas imposição de seu 
depósito em conta corrente.

Em dezembro, iniciou-se a obriga-
toriedade de emissão do CT-e, dentro 

de cronograma estabelecido pelo Con-
selho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz), que tem como data final para 
que todas as empresas de transporte 
rodoviário de cargas passem a emitir o 
CT-e em substituição ao CTRC, o dia 1º 
de dezembro de 2013. Assim, o ano vin-
douro se encerrará com outra grande al-
teração para o setor. Não sem traumas, 
posto que na recente virada do sistema 
para o conhecimento eletrônico, ocorri-
da no dia primeiro deste mês, as empre-
sas estão encontrando problemas com 
a lentidão dos servidores da fazenda 
estadual. Como solução, o SETCEMG 
e a FETCEMG entraram em contato 
com os técnicos da secretaria, que se 
prontificaram a envidar os esforços ne-
cessários para solucionar o problema. É 
um período crítico para as empresas e 
um problema dessa natureza pode tra-
zer prejuízos de toda ordem.

Não podemos deixar de mencionar 
ainda a Lei 12.619, que tantas novida-
des trouxe para o setor. A lei foi e ainda 
é objeto de muito debate para sua plena 
compreensão. Toda novidade que que-
bra paradigmas encontra resistência, 
mas ela também veio para ficar, espe-
cialmente porque nasceu de consenso 
e foi amplamente debatida antes de sua 
criação. Está valendo desde o dia 17 de 
junho e quem souber ler a verdadeira 

mensagem que ela embute vai encon-
trar na lei oportunidades que antes se 
escondiam na antiga prática do trans-
porte e que só beneficiavam os embar-
cadores. Muitas empresas quebraram 
por não compreenderem essa verdade.

Por final, uma mensagem de otimis-
mo com muitas realizações em 2013, 
precedidas de um feliz Natal. Abraços 
a todos. 

Treviso Betim - MG
(31) 2126.9200

Treviso VM - MG
(31) 3304. 2601

VOLVO. CONSTRUINDO O FUTURO.
www.volvo.com.br

TREVISO. 
SEMPRE PERTO DE VOCÊ PARA O SEU 
NEGÓCIO IR CADA VEZ MAIS LONGE.
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No dia 22 de novembro, a unida-
de do SEST/SENAT de Uberlândia 
recebeu a doação de um ônibus para 
utilizar nos treinamentos práticos 
do programa Formação de Motoris-
tas para o Mercado de Trabalho. O 
coletivo foi doado pela empresa São 
Miguel, companhia do Grupo Duarte. 
A cerimônia de entrega foi realizada 
na sede da unidade, no bairro Jardim 
Europa e contou com a presença do 
presidente da Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) e do SEST/SE-
NAT, Clésio Andrade.

Ônibus é doado para 
unidade de Uberlândia

Veículo será utilizado nos 

treinamentos práticos para 

a formação de motoristas

A iniciativa é uma parceria que 
pretende qualificar, gratuitamente, 
condutores que irão atuar no transpor-
te de carga e de passageiros e atender 
à demanda crescente de mão de obra 
no setor. A meta é realizar duas turmas 
por mês.  “A expectativa é inserir tra-
balhadores mais preparados no merca-
do de trabalho. Muitas empresas tam-
bém estão se abrindo e nos apoiando 
nessa iniciativa, oferecendo todo tipo 
de ajuda para melhorar o novo equi-
pamento. Tenho certeza que muitos 
alunos sairão daqui já absorvidos pelo 

mercado”, destaca a diretora da unida-
de de Uberlândia, Rosânia Medeiros. 

A próxima turma será aberta em 
janeiro e ainda há vagas. O curso é 
gratuito, em horário integral, com 
duração de 16 dias. Os candidatos de-
vem ser maiores de 21 anos, possuir 
carteira de habilitação nas categorias 
C, D ou E e não responder por qual-
quer crime de trânsito. Quem quiser 
participar, basta entrar em contato 
com o SEST/SENAT pelos telefones 
(34) 3230-2400, (34) 3230-2411 ou 
(34) 3230-2426. 

Com o objetivo de qualificar 
gestores de microempresas, coope-
rativas, transportadores autônomos 
e empreendedores individuais do 
transporte rodoviário de cargas e 
passageiros, a Confederação Nacio-
nal do Transporte (CNT), a Escola 
do Transporte e o SEST/SENAT, 
em parceria com o Sebrae-MG, 
acabam de lançar o curso Gestão 
de Negócios para Microempresas e 
para Empreendedores Individuais 
do Transporte.

O objetivo é qualificar cerca 
de 70 mil transportadores de três 
expressivos segmentos do setor de 

Iniciativa pretende capacitar 70 mil transportadores
transporte rodoviário: transporte de 
cargas, escolar e fretamento e turis-
mo, com cursos oferecidos na moda-
lidade de educação à distância. A ca-
pacitação é gratuita e os interessados 
receberão em casa material impresso 
e CD de áudio.

 O curso abordará temas como 
gestão empresarial, conhecimento 
sobre o mercado de transporte, pos-
tura profissional no gerenciamento 
de seu negócio, conhecimento so-
bre a legislação e documentação do 
transporte, desenvoltura e preparo 
para atendimento aos clientes, en-
tre outros tópicos.

“Os avanços tecnológicos, a 
alta competitividade e a busca por 
serviços de qualidade demandam 
uma melhor qualificação dos pro-
fissionais do transporte. Nesse 
sentido, o curso à distância dará 
oportunidade para que os profis-
sionais superem as dificuldades 
de acesso à educação”, explica a 
diretora da Escola do Transporte, 
responsável pela gestão do proje-
to, Lucimar Coutinho.

Outras informações e inscrições 
pelas centrais de atendimento: 0800 
728 2891 (Sistema CNT) ou 0800 
570 0800 (Sebrae-MG). 
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No dia 5 de novembro entrou 
em funcionamento a nova unidade 
do SEST/SENAT Jardim Vitória. No 
local, já estão sendo disponibilizados 
atendimentos médico, odontológi-
co, psicológico e fisioterápico para 
transportadores, familiares e comu-
nidade local. Em breve, serão ofere-
cidos diversos cursos, presenciais e 
à distância, além de diversos treina-
mentos para jovens aprendizes.

Quem quiser curtir o tempo livre 
no local, uma grande área de lazer 
poderá ser usada pelos associados. O 
espaço conta com restaurante, qua-
dra de futebol society, quadra polies-
portiva e duas piscinas. 

Para serviços e outras informações 
sobre o SEST/SENAT Jardim Vitória, 
as pessoas devem comparecer ao lo-
cal, situado à Rua Professor Amílcar 
Viana Martins, no 78 - Bairro Jardim 
Vitória, telefone (31) 3401-0300. 

Com o objetivo de formar bons profis-
sionais na área de aviação civil, o SEST/
SENAT oferece, desde 2008, o Curso 
Técnico de Manutenção de Aeronaves. 
Um dos mais procurados na unidade de 
Belo Horizonte, o curso se tornou re-
ferência como escola de aviação civil e 
possui autorização expedida pela Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC) e cre-
denciamento como curso técnico pela Se-
cretaria de Estado de Educação de Minas 
Gerais (SEE).

Para aprimorar ainda mais seus co-
nhecimentos, os alunos agora poderão 
contar com uma estrutura de aerona-
ve do modelo Embraer Navajo, que foi 
cedida por uma empresa mineira pelo 
período de cinco anos. O contrato foi 

Inauguração Jardim Vitória

Unidade do SEST/SENAT de Belo Horizonte terá 
aeronave para treinamento de mecânicos

Nova unidade do Jardim Vitória foi inaugurada no início de novembro

assinado pelo presidente do Conselho 
Regional do SEST/SENAT em Minas 
Gerais e da FETCEMG, Vander Fran-
cisco Costa, no fim de novembro. O 
equipamento já está em fase de des-
monte no aeroporto do Carlos Prates, 
em Belo Horizonte, por alunos volun-
tários e instrutores e deve ser transferi-
do para a unidade do SEST/SENAT de 
Belo Horizonte ainda em dezembro.

De acordo com o diretor da unida-
de do SEST/SENAT de Belo Horizon-
te, José Vicente Gonçalves Júnior, a 
aeronave vem para o cumprimento de 
uma das exigências da ANAC na for-
mação profissional e na complemen-
tação da formação prática dos alunos. 
“Agora, os alunos poderão trabalhar na 

prática o que antes só viam na teoria 
ou em partes de equipamentos. Ter 
uma estrutura completa de uma ae-
ronave à nossa disposição é um ganho 
imensurável para a formação desses 
novos profissionais”, comentou.

Perspectivas
Em 2013, serão abertas novas turmas 

do Curso Técnico de Manutenção de 
Aeronaves. Serão aproximadamente 100 
vagas a serem disponibilizadas por meio 
do Programa de Educação Profissional 
do Estado de Minas Gerais (PEP) e do 
Programa Nacional de acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec). Para mais 
informações, o telefone do SEST/SENAT 
de Belo Horizonte é (31) 3408-1505. 
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Com o objetivo de homenagear as 
empresas transportadoras de carga do 
Estado que se destacaram no decorrer 
do ano no Programa Ambiental DES-
POLUIR, da Confederação Nacional 
do Transporte (CNT), a FETCEMG 
realizou, no dia 21 de novembro, na 
sede da entidade, a terceira edição do 
prêmio Melhor AR. A iniciativa visa 
reconhecer as empresas pelo compro-
metimento na manutenção dos níveis 
de emissões de gases monitorados e 
os procedimentos de manutenção dos 
veículos em dia, além de fazerem uso 
racional do combustível.

Ao todo, 19 empresas se inscreve-
ram e seis delas obtiveram os requisi-
tos mínimos para a premiação neste 
ano. Foram premiadas as empresas 
Aluísio Pereira e Cia, Expresso Alvora-
da, Expresso Nepomuceno e Repelub 
Revendedora de Petróleo e Lubrifican-
tes pelo melhor desempenho no perí-
odo. Uma novidade desta edição foi a 
concessão de um prêmio especial às 
empresas que mais fizeram aferições 
no Estado e no interior, conferido às 
transportadoras Tora Transportes In-
dustriais de Contagem  e JM Locação 
e Logística de Juiz de Fora, respecti-
vamente. Além da premiação, os con-
vidados foram brindados com uma 
palestra da representante da CNT no 
Conselho Nacional do Meio Ambien-
te (Conama) e membro do Conselho 
Estadual de Desenvolvimento Econô-
mico e Social do Estado de Minas Ge-
rais, Patrícia Boson, que apresentou 
um panorama sobre meio ambiente e 
competitividade, explicitando o atual 
cenário da agenda ambiental do país 
e as oportunidades para o transporte.

Na cerimônia de premiação, o pre-

Prêmio Melhor AR reconhece empresas 
preocupadas com a qualidade do ar

sidente da FETCEMG, Vander Fran-
cisco Costa, destacou a evolução do 
prêmio e sua importância para as em-
presas do setor. “A cada ano notamos o 
aumento no interesse dos transporta-
dores em participar dessa empreitada 
que não se resume a um simples tro-
féu, mas sim, em um reconhecimento 
pelo esforço das empresas em adotar 
uma postura sustentável”, afirmou.

Visão responsável e integração 
para resultados

Participante de todas as edições, 
a Repelub Revendedora de Petróleo 
e Lubrificantes comemorou seu ter-
ceiro troféu Melhor AR. “O prêmio 
Melhor AR é um motivo de orgulho 
para a empresa, que desde a sua fun-
dação tem como visão ser uma empre-
sa diferenciada no mercado devido à 
preocupação ambiental”, comentou a 
diretora administrativa, Juliana Mar-
tins. “O que para algumas empresas é 

um desafio, para nós é parte do coti-
diano. Receber esse reconhecimento 
é a prova de que temos andado pelo 
caminho certo”, completou.

Para o supervisor de Qualidade da 
Expresso Nepomuceno, Daniel Fer-
reira, a integração entre as equipes 
foi a chave para o bom resultado da 
empresa. “Cuidar do meio ambiente é 
uma realidade para as empresas hoje 
em dia, mas para agir corretamente 
é preciso o envolvimento de todos os 
empregados e do apoio da diretoria”, 
comentou. Fazendo a sua estreia na 
premiação, a Expresso Nepomuceno 
já planeja bater recordes no número 
de veículos aferidos e surpreender no 
próximo ano. “É motivador ter esse 
reconhecimento. Fomos premiados 
apenas pelas aferições da unidade de 
Betim e a expectativa é participar no 
próximo ano com recorde de aferi-
ções em todas as nossas unidades de 
negócio no Estado”, finalizou. 

Terceira edição do Prêmio Melhor Ar reconheceu a atuação de 19 empresas em 2012
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sustentAbilidAde em foco

Prevenção, preparação  
e consciência ambiental

Como iniciativa do Governo do 
Estado de Minas Gerais, por meio da 
Secretaria de Estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentá-
vel (SEMAD) e Fundação Estadual 
do Meio Ambiente (FEAM), foi cria-
da a Comissão Estadual de Preven-
ção, Preparação e Resposta Rápida a 
Emergências Ambientais com Produ-
tos Perigosos (P2R2 Minas). 

A Comissão P2R2 Minas tem por 
finalidade deliberar sobre diretrizes, 
políticas, normas regulamentares e 
técnicas, padrões e outras medidas 
de caráter operacional de preven-
ção, preparação e resposta rápida a 
acidentes ambientais com produtos 
perigosos, de forma integrada. Além 
disso, a comissão visa também otimi-
zar os recursos humanos, materiais e 
financeiros.

De acordo com a Diretora de 
Prevenção e Emergência Ambien-

tal da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável (Semad), Zenilde das Gra-
ças Guimarães Viola, a expectativa é 
que a Comissão consiga aperfeiçoar 
as ações de prevenção às emergên-
cias ambientais, reduzindo, assim, 
as ocorrências de acidentes, com a 
melhor capacitação e integração das 
instituições envolvidas no assunto. 
Zenilde afirma que está em fase de 
elaboração o plano de trabalho 2013 
que prevê atividades como, elabora-
ção do Plano Estadual P2R2 Minas e 
do Plano Estadual de Ação de Emer-
gência – PAE, além da constituição 
de grupos de trabalho e do núcleo de 
apoio técnico.

Histórico
O Plano Nacional de Prevenção, 

Preparação e Resposta Rápida a 
Acidentes Ambientais com Produ-

tos Perigosos (P2R2) foi concebi-
do em função do acidente ocorrido 
na cidade de Cataguases (MG), em 
2003. Na época, o rompimento de 
uma barragem de resíduos contendo 
substâncias químicas perigosas teve 
grande impacto socioambiental, 
pois atingiu os rios Pomba e Paraíba 
do Sul.

Após esta ocorrência, e a partir do 
histórico de eventos emergenciais, 
verificou-se a necessidade de um pla-
nejamento nacional de caráter pre-
ventivo e de ações para atendimento 
aos acidentes envolvendo produtos 
químicos perigosos. Dessa forma, foi 
criado o Decreto Estadual 45231 de 
03 de dezembro de 2009, que dispõe 
sobre a Comissão Estadual P2R2 Mi-
nas. A Comissão só foi estabelecida 
pela resolução SEMAD nº 1612 de 20 
de junho de 2012 e tomou posse seis 
dias depois. 



16 Dezembro / Janeiro 2012

indicAdores e custos - novembro/2012

Variações Médias - Insumos

Variação 
 

Valor Unit. (R$) 

No mês %

No ano %

12 meses %

Scania R 124 GA 
4x2 NZ 360

 R$ 323.820,00 

0,62

2,40

2,40

Semi Reboque Baú 
3 eixos

 R$ 81.541,67 

0,00

3,13

3,13

Pneu 295 R 22,5

 R$ 1.655,01 

2,27

0,16

0,58

Óleo Diesel

R$ 2,15 

0,19

5,76

5,86

Motorista  
Rodoviário (Carreta)

 R$ 3.154,23 

0,00

8,00

17,72

Recauchutagem 
Pneu 295 R 22,5

  R$ 426,28 

0,00

0,59

0,59
Fonte: DECOPE/NTC&Logística

INCT-F (CARGA FRACIONADA)

Distâncias 

Muito Curtas 

Curtas 

Médias

Longas

Muito Longas

km

 50

400

800

2400

6000

Variação Mensal (%)

 0,12

0,16

0,18

0,22

0,30

Variação Acumulada - 12 meses (%)

8,49

9,37

9,84

10,92

12,38

Variação Acumulada Anual (%)

 8,40

9,26

9,74

10,82

12,28
*Base: julho/94 =100. Fonte: DECOPE/NTC&Logística

Custos dos veículos mais utilizados

Itens 

 

Km mensal

Custos fixos mensais (R$)

Custos variáveis/Km (R$)

Custos variáveis/mês (R$)

Custo total mensal (R$)

CUSTO TOTAL/Km (R$)

SPRINTER 
311D 

Teto Alto

1.500,00

6.447,93

0,97

1.458,19

7.906,12

5,27

MB L 710/37  
c/ Furgão 

Duralumínio

3.000,00

7.033,92

0,83

2.482,13

9.516,05

3,17

MB L 1315/48  
c/ 3º eixo 

Furg. Dural.

8.712,00

8.038,67

0,86

7.509,79

15.548,46

1,78

MB LS 1630/45 c/ 
S.R 2 eixos

Carroc. aberta

10.000,00

12.438,57

1,25

12.532,46

24.971,03

2,50

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

10.000,00

15.366,64

1,46

14.596,07

29.962,71

3,00
*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


