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Ficha Técnica

caros amigos,

uma comissão formada para discutir os caminhos do transporte de cargas no país. uma comissão 

formada por jovens com garra para experimentar novos rumos e ao mesmo tempo com 

responsabilidade para gerenciar empresas sólidas, construídas ao longo de gerações.

Essa é a comJovem, a comissão de jovens empresários do setor de transporte de cargas em nível 

nacional,  implementada pela NTc&logística, que completa 5 anos de atuação em 2013 e pode 

comemorar muitas conquistas ao longo deste período. A coordenação nacional e as coordenações 

regionais têm a responsabilidade de manter a energia de mais de duas dezenas de comissões criadas 

em todo o país, com visões diferentes que ampliam os debates propostos pela comJovem e trazem 

novas ideias para a gestão das empresas do setor. Num mundo conectado como o de hoje, temos 

à disposição novas ferramentas para partilhar informações, e a comJovem está antenada ao que está 

acontecendo. programamos vários debates sobre assuntos ligados a transportes e logística, e temos 

agora um canal de Tv exclusivo junto ao canal NTc, para ampliar ainda mais a troca de informações 

de toda a cadeia produtiva. Motivação, garra e energia. Estes são os lemas de uma comJovem 

constantemente renovada, com a perspectiva de construirmos, juntos, a expansão sustentável do 

nosso setor e contribuirmos para o crescimento do país. 

Abraços

Baldomero Neto

O setor de transporte de cargas desempenha papel importante no desenvolvimento do país, e as 

empresas do setor vêm cumprindo a parcela que lhes cabe com boa dose de coragem e ousadia, 

empenhadas em aprimorar sua administração, investindo principalmente em tecnologia. Nesta 

edição, tratamos dos avanços tecnológicos que encontramos tanto nas estradas quanto nos novos 

combustíveis que equipam os modelos mais novos de caminhões, menos poluentes. 

Administrar uma empresa com tantas variáveis como as que existem na nossa área é tarefa 

hercúlea - o chamado “custo Brasil”, que se reflete nas condições precárias das estradas ao longo 

do país e nos gargalos de logística de entrega, abastecimento e armazenagem, é só um exemplo 

do que as empresas do setor de transporte de cargas e logística enfrentam cotidianamente. Alguns 

empresários têm obtido sucesso na administração dos custos, e dividem nestas páginas suas 

experiências.  E por falar em experiências, José Hélio Fernandes, vice-presidente da NTc&logística, 

fala sobre as conquistas do setor, que pode acompanhar do alto de seus quarenta anos de 

vivência no segmento de transportes. Apresentamos ainda um perfil de Baldomero Neto, atual 

coordenador Nacional da comJovem, que aponta o “oceano azul” possível de se navegar  numa 

economia tão competitiva. Nesta edição falamos também da inauguração do centro cultural palácio 

dos Transportes (ccpT), um sonho antigo do setor de transporte de cargas para aproximar a 

comunidade e os profissionais do setor e promover cultura e cidadania para todos. Fruto de uma 

iniciativa da NTc&logística e do SETcESp, o centro terá atrações bem variadas, com espetáculos 

circenses, shows, peças de teatro e exposições. destacamos ainda o balanço dos 5 anos de atuação 

da comJovem: não faltam motivos para comemorar, lembrando sempre, contudo, que ainda existe 

muito trabalho pela frente. Boa leitura e forte abraço a todos.

Carta da liderança

Caros leitores, jovens empresários  jovens empresários 
Brasil Transportes

A NTc&logística não se responsabiliza pelas opiniões, 
ideias e conceitos emitidos nos textos, por serem de 
inteira responsabilidade de seu(s) autor(es).
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participe da construção da revista Brasil Transportes Jovens Empresários. 

conte para nós quais os assuntos que você gostaria que fossem abordados e comente

o que achou desta edição. para isso escreva para cidadania@ntc.org.br

Do leitor
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Faz diferença ser Scania.

Vá hoje mesmo à sua Casa Scania para conhecer a nova linha de semipesados Scania.

Motores Scania.
• Novos motores de 9 litros, nas 
potências de 250 HP e 310 HP.
• Maior torque e maior economia 
de combustível.
• Maior durabilidade e resistência.

Caixa de câmbio automatizada 
Scania Opticruise (opcional). 
• Realiza mudanças de marcha de forma 
automática ou manual. 
• Contribui para a economia de combustível 
e redução do desgaste dos componentes 
do sistema de transmissão.

Cabine Scania.
• Mais conforto, 
segurança e visibilidade. 
• Melhor cabine 
da categoria.

Linha de semipesados Scania.
A distância entre você e um 
Scania fi cou ainda menor.

Mais informações no site www.semipesados.scania.com.br.
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 José Hélio Fernandes 

 Fotos: Chris Ceneviva

 Texto: Raquel Zardetto

Visão

Estrada da vida
Uma trajetória ligada ao desenvolvimento do transporte 
rodoviário no Brasil
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Muitos são os desafios que ainda estão por vir, 

mas há o que comemorar. Os temas se renovam: 

meio ambiente, tecnologia, jornada de trabalho, 

saúde e formação do motorista e modernização da 

gestão, sobretudo para quem está no ramo há mais 

de quarenta anos. 

A paixão pelo setor de transportes parece circular 

nas veias de José Hélio Fernandes, nascido 

em Silvânia, interior de Goiás, que se mostra 

sempre pronto a enfrentar as dificuldades que se 

interpõem dia a dia.  Não poderia ser diferente, 

afinal, gerir sua própria transportadora e ocupar 

cargos-chave em entidades que representam as 

empresas do setor de transporte, um dos mais 

estratégicos do país, não é tarefa fácil. A vida vem 

reconhecendo seus méritos. Em 2000, recebeu o 

título de cidadão honorário de Brasília e, no mesmo 

ano, foi agraciado com a Medalha de Mérito 

do Transporte.

BTJE: SuAS ATividAdES prOFiSSiONAiS SEMprE 

ESTivErAM, dE AlGuMA FOrMA, liGAdAS AO 

TrANSpOrTE rOdOviáriO. FAlE uM pOucO 

SOBrE SuA TrAJETóriA.

JHF: Após terminar o exército, em Goiás, vim para 

Brasília, onde moro até hoje. Trabalhava na área 

financeira de uma empresa de cimento e conheci 

os donos da Transportes Gerais Botafogo, em 

1976, na época, uma empresa de pequeno porte 

para a qual dava consultoria na área contábil e 

administrativa. Em 1979, entrei para a sociedade 

e estou até hoje. Atualmente, além da vice-

presidência da Associação Nacional do Transporte 

de cargas (NTc&logística), já no quarto mandato, 

atuo no conselho consultivo do Sindicato 

das Empresas de cargas no distrito Federal, 

Sindibras, e presido a Federação interestadual 

das Empresas de Transporte de cargas, Fenatac, 

que, neste ano, completou 29 anos. A maioria dos 

cargos que venho ocupando está relacionada a 

instituições do setor de transportes e estar em 

Brasília é fundamental para a proximidade com o 

poder público, com o qual estamos sempre nos 

articulando. 

BTJE: SEu TEMpO dE TrABAlHO NO 

uNivErSO dOS TrANSpOrTES cOrrESpONdE 

prATicAMENTE AO pEríOdO dE GrANdE 

dESENvOlviMENTO dO BrASil E dA 

AMpliAçãO dA MAlHA rOdOviáriA BrASilEirA. 

cOMO pErcEBE AS TrANSFOrMAçõES dESSE 

lONGO pEríOdO?

JHF: O que mais salta aos olhos é a evolução 

tecnológica dos caminhões. Se olharmos 30 

anos atrás, a diferença é enorme, como não 

poderia deixar de ser. Máquinas barulhentas se 

transformaram em unidades de trabalho capazes 

de criar uma interação fundamental entre o 

motorista e a empresa, em função da tecnologia 

embarcada. Estão mais fáceis de dirigir no que se 

refere à força física empreendida. dirige-se com 

o dedo. porém, os motoristas têm que ter mais 

habilitação para o manejo de toda essa tecnologia. 

Nessa perspectiva, a imagem do motorista vem 

se transformando. E o mercado, por conta da 

necessidade de mão de obra mais qualificada, 

passa a dar o devido reconhecimento a esse 

profissional tão importante para o desenvolvimento 

do país. 

Outro aspecto relevante foi o fato de termos 

enfrentado, ao longo desses anos, os diversos 

planos econômicos, que afetaram diretamente 

nossa área de atuação. Nunca esqueço o “deus nos 

acuda” que foi o plano collor, em 1990. Tínhamos 

caminhões espalhados pelo Brasil e, de repente, 

não tínhamos dinheiro para trazê-los de volta. uma 

loucura.  Temos ainda, anteriormente, a crise do 

petróleo, na década de 1970, com explosão do 

preço do combustível, uma fase bem complexa. 

Muitas mudanças ocorreram também em relação à 

gestão das empresas, que foi sendo aperfeiçoada 

com a entrada de profissionais com formação 

técnica na área. 

parece que agora a estabilização econômica veio 
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para ficar, o que torna tudo mais favorável ao 

crescimento do país de forma mais constante 

e equilibrada.  

BTJE: NO quE TANGE à EvOluçãO dA GESTãO 

dAS EMprESAS, cOMO O SENHOr vê O pApEl 

dA cOMJOvEM?

JHF: uma das bandeiras sugeridas à comJovem 

é justamente a mobilização para a mudança da 

imagem do setor em geral. As mudanças que vêm 

ocorrendo caminham nessa direção, notadamente a 

aprovação da nova lei que regulamenta a profissão 

de motorista, sancionada pela presidente dilma 

rousseff.  O interessante é que a comJovem está 

vivenciando essas modificações todas e isso é 

fundamental para nós, pois trará o conhecimento da 

história, buscando o caminho da renovação. Estarão 

preparados porque são, paulatinamente, introduzidos 

no setor de transportes. Todas as formas de 

inserção desses jovens empresários no mercado 

são positivas, pois arejam o setor e promovem a 

integração entre o novo e o que já está aí.  

BTJE: FAlAr EM viTóriA cErTAMENTE NOS 

rEMETE à lEi 12.619/2012, rEcENTEMENTE 

AprOvAdA. TEMOS OuTrAS viTóriAS?

JHF: Essa lei representa um marco, uma quebra 

de paradigma na atividade. A regulamentação da 

profissão de motorista desenha um novo cenário, 

uma entrada na fase de modernização das relações 

no setor. um desafio que se coloca, mas que deve 

trazer mais segurança jurídica, o que, em última 

análise, refletirá em mais desenvolvimento.

BTJE: quAl A iMpOrTâNciA dA NTc&lOGíSTicA 

NESSAS NOvAS cONquiSTAS?

JHF: Nossa mobilização é incessante na articulação 

com todos os âmbitos que representam os setores 

envolvidos. com a nova lei, sobretudo, seremos 

um indutor na busca de novos profissionais que 

tenham a formação necessária para adentrar o 

mercado e para obter maior reconhecimento e, 

como consequência, um aumento na procura 

pela profissão de motorista de transporte de 

cargas. Em função do incremento da economia, 

vemos um aumento da frota e não temos a mão 

de obra necessária, em função justamente das 

incertezas que giram em torno do trabalho, como 

a baixa remuneração e a falta de segurança nas 

estradas. Mudanças vêm acontecendo e essa nova 

regulamentação é prova disso. 

BTJE: rOuBO dE cArGAS, JOrNAdA dE 

TrABAlHO ExcESSivA E O cONSEquENTE uSO 

dE drOGAS pElOS MOTOriSTAS SãO TEMAS 

prEMENTES.  quAiS dESAFiOS A ENFrENTAr?

JHF: Houve um crescimento do roubo de cargas, 

principalmente em São paulo, em função do horário 

de restrição para circulação de caminhões na área 

central da cidade. Obrigados a parar, tornam-se 

alvo fácil dos assaltantes. Mas esse é um problema 

crônico, que vem de longe e se estende a outras 

localidades. Essa é uma questão de segurança 

pública e o governo tem que criar mecanismos 

que coíbam essa prática. Além, é claro, de se 

esforçar para a melhoria da qualidade das estradas.

vários são os problemas a serem enfrentados, 

e o setor é bombardeado por essas questões, 

como a imposição de jornadas abusivas por 

certos grupos. Se por um lado temos que ter o 

controle do tempo de direção, como o motorista 

vai parar se não tem onde? E a segurança? Temos 

que cobrar isso do poder público e a nova lei cria 

espaços para isso. quando se fala em formas de 

controle do uso de drogas, temos que pensar que 

o coletivo deve prevalecer sobre o individual. 

Não é para ter um caráter punitivo, mas sim 

um cunho social.

BTJE: A prOBlEMáTicA AMBiENTAl ESTá NA 

OrdEM dO diA. Há AlGuM prOJETO EM curSO 

SOBrE ESSA quESTãO?

JHF: participamos, na FENATAc, em parceria 

com a confederação Nacional do Transporte 
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(cNT), do qual é mantenedora, de um programa 

que tem como objetivo criar uma cultura de 

responsabilidade ambiental no setor transportador 

brasileiro e contribuir com os esforços para 

a diminuição da emissão de cO2, um dos 

principais responsáveis pelo aquecimento global. 

A Federação faz a interface com as empresas 

por meio de unidades móveis que, com os 

opacímetros, equipamentos que analisam a fumaça 

emitida por motores a diesel, faz a aferição dos 

veículos e emite um certificado de conformidade. 

É importante destacar que o projeto não tem 

um caráter punitivo, mas sim educativo. O 

projeto prevê, inclusive, uma ação para tornar 

os motoristas e empresários multiplicadores 

da educação ambiental. A empresa que estiver 

adequada às exigências ambientais, além do bem 

maior de contribuir para a despoluição, agregará 

valor à sua imagem. 

BTJE: quE cONSElHOS O SENHOr dAriA 

AO JOvEM EMprEENdEdOr quE prETENdE 

iNGrESSAr NO SETOr dE TrANSpOrTE dE 

cArGAS?

JHF: Essa atividade é apaixonante pela forma 

como é exercida. Não temos uma rotina e isso é 

estimulante. O futuro é longo e promissor, pois o 

transporte rodoviário é imbatível. Sua versatilidade 

o permite ir a qualquer lugar, exceto situações em 

que entram as aerovias e as hidrovias.  com as 

mudanças todas que estão ocorrendo, vai ficando 

mais planejado, menos hostil. Até pouco tempo 

era complicadíssimo. Essa turma jovem traz o 

conhecimento da universidade e cada vez mais se 

fala sobre logística na universidade. 

O transporte permeia todas as atividades 

econômicas, mesmo hoje, na era do eletrônico. Se 

você compra algo da china pela internet, chega 

de avião em cumbica, mas até a sua casa, ele 

chega como? 

A minha opinião é que sempre falamos voltados 

para dentro e agora, com a nova geração 

chegando, chegou a hora de falar para fora, 

de nos comunicarmos com a sociedade e 

desconstruirmos uma imagem criada ao longo dos 

anos, muitas vezes pela própria mídia. precisamos 

atrair o interesse de pessoas 

mais qualificadas. 

prevejo um futuro secular para o transporte 

rodoviário.  •

// Melhor destino: pantanal

// Onde falta combustível: naquilo que é público, na burocracia

// pegaria carona com: dilma rousseff

// Não compraria um carro: do Berlusconi

// para onde vão as estradas do Brasil: precisam ir aonde vai o progresso

com José Hélio Fernandes
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 Texto: Patricia Bull

Controle de custos – 
como tornar a empresa 
financeiramente eficiente

Gestão

Manter uma empresa com as finanças em dia é fundamental para o 
bom desempenho nos negócios
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Não é novidade que a observação dos custos 

é determinante para a saúde financeira e, até 

mesmo, para a sobrevivência no mercado, seja 

para uma micro ou para uma empresa de grande 

porte. Em tempo de alta competitividade, 

só sobrevive quem consegue otimizar seus 

custos. para André Ferreira, diretor da rápido 

900, a empresa pode ter uma marca forte, 

produtos e serviços de qualidade. Entretanto, seu 

faturamento pode ser minado por problemas em 

gerenciar custos. “O grande diferencial está em 

administrar custos sem prejuízo de qualidade 

de produto ou de serviço para os clientes. Aí, o 

sucesso é praticamente garantido”, diz.

Tayguara Helou, controller da Braspress, lembra 

que o importante é o empresário distinguir custo 

de despesa. “Nunca é demais lembrar que custos 

e despesas são gastos diferentes: custo é tudo 

aquilo que é gasto na operação e despesa é 

tudo aquilo que é gasto no apoio à operação 

e à empresa, como atividades de marketing e 

vendas”, explica. Assim, conhecer os custos é 

também a forma mais objetiva de conhecer os 

seus resultados pontuais, como o resultado de 

uma rota, ou de uma determinada filial ou até 

mesmo o resultado de um despacho.

parece complicado, mas não é. Segundo 

Tayguara, o principal é fazer uma profunda 

reflexão no plano de contas da empresa, 

identificando os principais geradores de 

custos e simplificando esse plano ao máximo. 

A palavra chave aqui é disciplina. O primeiro 

passo é identificar todos os custos fixos e 

variáveis. Em seguida, é preciso mensurá-los 

em um determinado período – que pode ser 

semanalmente, quinzenalmente e mensalmente 

– e comparar as variações nesse período para 

entender o que fez com que um determinado 

custo aumentasse ou diminuísse. Feito isso, é 

preciso gerenciar esses custos, ou seja, analisar 

onde estão ocorrendo gastos exagerados 

e buscar soluções efetivas de redução sem 

prejuízo para a qualidade ou a segurança.

investimento - claro que toda mudança necessita 

de investimentos, mas nem sempre precisa 

ser um volume muito grande de recursos. para 

Tayguara, o investimento deve passar pelo 

principal recurso da empresa: as pessoas. Apenas 

uma equipe bem preparada, ou um profissional 

bem qualificado, especificamente para cuidar dos 

custos, dará ao pequeno empresário um plano de 

custeio simples e eficaz. Fora isso, diz ele, bastam 

um simples computador e uma planilha bem 

montada para cada tipo de despesa.

André, diretor da rápido 900, diz que o 

responsável pela administração dos custos 

precisa de tempo para se dedicar a essa função, 

manter seu fluxo de caixa em dia e sempre buscar 

uma visão mais analítica e de futuro, sem olhar 

apenas para o que acontece no momento. “É 

preciso observar a conjuntura de mercado, as 

tendências, as projeções e encaixar tudo isso no 

fluxo de caixa.”

Estudar também é uma maneira de se preparar 

melhor. “várias associações de classe oferecem 

cursos de administração para quem não é 

administrador, e mesmo as entidades do setor do 

Trc (Transportador rodoviário de carga) fazem 

isso. Não confie apenas no faro, na sua habilidade 

técnica, em seus contatos comerciais. O negócio 

precisa prosperar para o bem de sua longevidade 

e, para isso, é preciso ir além do ‘feeling’. 

conhecimento nunca é demais”, diz André.

O presidente da comJovem, Baldomero Neto, 

que é também diretor comercial da utilíssimo, 

destaca que a participação dos associados nas 

visitas técnicas que a comissão faz pelo país 

pode ajudar também na administração dos 

custos. como exemplo, ele cita as parcerias que 

as empresas podem fazer para utilização de 

espaço dentro de armazéns, estacionamento em 

locais apropriados e muitas vezes carregamentos 
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de volta para a origem, criando sinergia e 

acordos comerciais que aumentam a receita e a 

produtividade do negócio. “É o que chamamos de 

política do ganha ganha”, diz ele.

Outro exemplo que ele dá são as compras em 

conjunto de materiais de uso comum. Nesse 

momento, não é preciso ver o outro como 

concorrente.  “Estamos nos empenhando em 

reunir empresários de todo o Brasil para que 

possamos juntos ter mais volume nas compras 

de nossas empresas, criando assim a possibilidade 

de obtermos preços mais competitivos e, 

consequentemente, trazer diminuição dos nossos 

custos”, afirma.  Ele salienta que não se trata 

de uma ação apenas para descontos na hora 

da compra, mas para buscar benefícios como 

garantia estendida e até mesmo uma melhor 

prestação de serviço no pós venda.

O diretor técnico da NTc&logística, Neuto Gonçalves dos reis, nem se lembra do número de cursos 

sobre controle de custos que a associação já ofereceu. Mesmo assim, reconhece que esse é um dos 

principais entraves para a boa administração de um negócio e dá uma dica: da combinação de algumas 

variáveis como pneus, manutenção e segurança dos caminhões é que sai ou não um bom controle de 

custos. Ter essas variáveis sob supervisão é uma das maneiras mais eficientes de controle. para ajudar, 

ele dá algumas dicas práticas:

- treinar o motorista para que tenha controle total sobre o caminhão: um curso de direção defensiva 

pode ajudar;

- manter o controle de combustível: se possível, usar uma bomba própria para abastecimento;

- impor meta de consumo de combustível e premiar o motorista que alcançá-la. para isso, é 

fundamental criar um roteiro de entregas para evitar congestionamentos dentro das cidades;

- escolher pneus adequados ao tipo de rolamento do caminhão e mantê-los em boa manutenção. 

Aqui vale até a recauchutagem antes que o uso danifique a carcaça. Mas é importante procurar um 

fornecedor confiável para não diminuir a segurança do veículo;

- evitar sobrecarga: isso ajuda a melhorar a velocidade média de viagem. Mas tudo dentro do limite 

permitido e sem abandonar as faixas de rolamento específicas;

- adotar motores potentes;

- aumentar a capacidade de armazenamento: quanto mais carga leva, mais diminui o custo para a 

transportadora. Não confunda com sobrecarga, aqui a dica é adotar caminhões com carrocerias 

maiores, ou trocar os tradicionais pelos bitrens;

- aumentar a produtividade, diminuindo o tempo de carga e descarga. É fundamental combinar com o 

embarcador e o destinatário para que a espera seja a mínima necessária;

- aumentar a jornada do veículo utilizando o mesmo caminhão em mais de um turno: embora haja 

necessidade de contar com mais de um motorista, o custo por tonelada cai consideravelmente quando 

se aplica essa estratégia;

- fazer manutenção e renovação mais frequente da frota, e

- evitar que o caminhão retorne vazio: combinar viagens de ida e volta com carga dilui o custo final. •
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CASA

 Texto: Iara Camargo

Estresse também pode 
ser saudável 

Comportamento

Pressão do trabalho, a correria do dia a dia, os desafios financeiros 
e a falta de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, entre outros 
fatores, podem gerar estresse 

Ninguém gosta de sentir-se estressado, mas a 

novidade é que essa “pressão” pode fazer bem. 

O estresse é uma reação natural de defesa do 

organismo em situações de tensão e, segundo 

Bruce McEwen, neurocientista e professor da 

universidade rockefeller de Nova York, o estresse 

é fundamental para a nossa sobrevivência.

No livro “O fim do estresse como nós o 

conhecemos”, Bruce McEwen* defende que o 

estresse é um sinal de saúde. Ficamos estressados 

sempre que nos sentimos ameaçados, como em 

situações de perigo ou de desafio. A resposta 

do cérebro a esse estado é uma dose de 

preocupação e agitação que nos ajuda a resolver 

as tarefas em que estamos focados. Assim, o 

estresse funciona como uma carga de ansiedade 

que recebemos e nos movimenta para evoluir 

na vida.

O responsável por esse processo é o cortisol, 

conhecido como hormônio do estresse e liberado 

pelo cérebro em situações de pressão. como o 

cortisol está relacionado ao hipocampo, uma parte 

do cérebro importante para a memória e para o 

aprendizado, entende-se que o disparo desse 

hormônio faz com que fiquemos mais espertos.

As respostas que o cérebro ativa quando detecta 

uma situação de estresse - ansiedade, coração 

acelerado, liberação de adrenalina, aumento das 

funções da memória - são recursos do corpo 

que nos ajudam a identificar um perigo. Na vida 

moderna, essa ameaça pode ser uma briga com 

o namorado ou o esforço para cumprir os prazos 

impostos pelo chefe no trabalho. É por isso que 

sabemos que o estresse existe - e aqui está a boa 

notícia - para auxiliar a nossa sobrevivência, e não 

para nos matar, como antes se acreditava.

Mas é preciso ficar atento. Há diferentes níveis de 

estresse: o bom, o tolerável e o tóxico. No nível 

extremo de estresse, as células do hipocampo 

perdem conexões com outras áreas do cérebro 

e se encolhem. isso prejudica a memória, 

por exemplo. por isso sentimos que ficamos 

“esquecidos” e nos sentimos “perdidos” quando 

passamos por muito estresse. É como se o 
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cérebro parasse de funcionar e não processasse 

mais informações. Não há dúvida sobre os 

malefícios do estresse quando esse ponto é 

atingido. Entretanto, se o nível de cortisol no 

organismo funciona como deve, o cérebro é 

capaz de processar as respostas ao estresse.

NO liMiTE

Se não há dúvida de que os mecanismos que 

causam o estresse existem para nos proteger 

e nos manter vivos, também não há dúvida 

de que esses mesmos mecanismos, quando 

desregulados, causam doenças comuns nos dias 

de hoje, como depressão, obesidade e diabetes. 

O problema está em como o corpo reage a 

situações estressantes - uma resposta exagerada 

pode nos levar à exaustão e exigir uma reposição 

das nossas energias.

viver em meio a situações estressantes nos 

põe sob um estado de alerta constante que leva 

o corpo ao desgaste e desencadeia doenças. 

portanto, valem as dicas de sempre: ter um 

estilo de vida saudável, com uma alimentação 

balanceada e a rotina da prática de exercícios 

físicos, dormir bem, não exagerar no consumo 

de álcool, não fumar, ter boas relações com as 

pessoas. Se o corpo funcionar bem, viveremos 

sob o bom estresse. discutir os problemas 

também pode ajudar. Falar sobre o próprio 

estresse é um caminho, já que o desabafo 

pode ser o primeiro passo para aliviar as 

sensações estressantes.

*Formado em química e biologia celular, o 

professor Bruce McEwen, 71 anos, nasceu no 

colorado e tem interesse por ciências desde 

o ensino médio. com 40 de carreira, casado 

pela segunda vez com quatro filhos e sete 

netos,McEwen mora em um apartamento em 

Manhattan e foge da cidade sempre que pode para 

uma casa em Nova Jersey. Apesar de definir-se 

como workaholic, não se considera estressado.

OS MOTivOS dO ESTrESSE NO MuNdO 

MOdErNO

A atual crise econômica pode ter piorado o 

nível do estresse dos investidores, economistas 

e empresários no mundo todo, mas não é um 

fator novo de estresse para as classes sociais 

mais baixas. A população menos favorecida 

sempre sofreu e continua sofrendo o mesmo 

impacto que antes com a falta de recursos. Ou 

seja, as questões financeiras continuam sendo o 

principal problema para o aumento do estresse 

na vida moderna. Mas há diferenças entre as 

sociedades.

Num país desenvolvido, são as pessoas na 

base da pirâmide - em termos de renda e 

escolaridade - que tendem a ser mais afetadas 

por doenças relativas ao estresse. Elas vivem 

em más condições, inseguras e incertas sobre o 

futuro, enquanto as pessoas com maior renda e 

escolaridade têm mais condições de cuidar da 

saúde. Já em economias em desenvolvimento, 

como o Brasil, quem está mais exposto a 

doenças relativas ao estresse são as pessoas 

no topo da sociedade. A principal causa disso é 

a alimentação incorreta. Nesses países, os mais 

ricos abusam de alimentos industrializados. E o 

fato de viverem em uma estrutura social menos 

estável, em que ainda precisam fazer esforço 

para vencer desafios, aumenta ainda mais a 

chance dos malefícios do estresse.

Nesse contexto, os empresários brasileiros 

devem se cuidar. pesquisa da consultoria Grant 

Thornton international, publicada pela Folha de S. 

paulo, revela que dois em cada dez empresários 

brasileiros detectaram um aumento no nível 

de estresse de 2010 para o ano passado. Os 

vilões são os conflitos internos e políticos na 

companhia, pressão por metas e o volume de 

informação. programas dentro e fora de casa 

são o método mais citado pelos executivos 

brasileiros para aliviar a tensão. Mas sempre 
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sentimos e sentiremos o estresse de alguma 

forma. E, quanto mais organizada e complexa 

for uma sociedade, mais o estresse tóxico 

aparecerá. 

O motivo é que as ameaças em uma sociedade 

complexa são mais numerosas e sutis do que 

em uma sociedade de organização mais simples. 

Não existe um grande predador - como a falta 

de comida -, e sim diversas ameaças, que 

podem ser a competitividade no trabalho ou 

a performance em um encontro romântico. E 

nem sempre conseguimos descansar depois 

de uma situação estressante, o que prejudica a 

recuperação do corpo e nos expõe ao pior tipo 

de estresse.

O bom é que agora sabemos que o estresse não 

é uma doença, e sim uma reação instintiva ao 

perigo real ou imaginário, ou a uma situação de 

desafio. “uma cascata bioquímica que prepara o 

corpo para lutar ou fugir”, na definição do 

manual de técnicas para aliviar o estresse 

elaborado pela Escola de Medicina 

de Harvard. pode significar sobrevivência e 

saúde. desde que saibamos administrá-los. •

// ENTENdA O prOcESSO dO ESTrESSE

SurGE O iNESpErAdO

O cérebro percebe que uma situação 

ameaçadora está prestes a acontecer 

e se prepara para tomar decisões com 

rapidez. É a clássica resposta ao estresse, 

conhecida como “encare ou corra” - 

ela serve para nos ajudar a resolver 

um problema ou fugir dele, se assim 

preferirmos.

O cOrpO FicA AlErTA

Enquanto calcula se devemos encarar 

o inimigo ou correr dele o mais rápido 

possível, o cérebro dispara cargas 

de cortisol e adrenalina - hormônios 

responsáveis por acelerar nosso coração, 

armazenar mais energia, mantê-la guardada 

e nos deixar mais vigilantes.

O BOM ESTrESSE

Essa dose extra de atenção funciona como 

uma vantagem em situações desafiadoras e 

nos dá mais chances de realizar uma tarefa. 

Os níveis de cortisol e adrenalina devem voltar 

ao normal assim que a situação estressante 

terminar. do contrário, temos um problema.

 ... pASSA A TóxicO

quando o nível de cortisol, conhecido como 

hormônio do estresse, se mantém alto e 

constante durante todo o dia, o cérebro 

começa a falhar. A memória fica prejudicada, e 

nos sentimos “burros”. Tudo porque ficar sob 

estado de alerta constante deixa o nosso corpo 

exausto e desgastado.

1 3

2 4
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Mesmo distante de abranger nossa imensidão, 
recursos inteligentes atuam nas principais rodovias

Tecnologia

 Foto: Digna Imagem

 Texto: Raquel Zardetto

Como anda a tecnologia

O Brasil, como se sabe, é o maior país da 

América latina e o quinto maior do mundo em 

área territorial. Não é novidade também que nosso 

gigante pela própria natureza tem no transporte 

rodoviário o principal modal utilizado para 

transporte de cargas. No entanto, segundo dados 

do governo, apenas 13,5% (213 mil quilômetros) das 

estradas brasileiras são pavimentadas, o que coloca 

o país na lanterna do ranking dos grandes países no 

tocante ao total de rodovias pavimentadas. Muito 

ainda há por fazer. 

Apesar de o panorama estar longe do ideal, 

já podemos encontrar por aqui exemplos de 

investimentos na área de tecnologia nas estradas 

comparáveis aos países de primeiro mundo, 

sobretudo após as privatizações ocorridas a partir 

da década de 1990, em que entraram em cena os 

investimentos diretos. 

A ABcr, Associação Brasileira de concessionárias 

de rodovias, entidade que representa as empresas 

privadas atuantes em nove estados, foi criada 

em 1996 justamente para cumprir a missão de 

“oferecer rodovias em condições adequadas de 

segurança, fluidez e conforto para os usuários e 

para o escoamento da produção nacional”. Não por 

acaso, o maior complexo rodoviário está em São 

paulo, onde podemos encontrar estradas altamente 

tecnológicas. Os centros de controle Operacional 

(ccOs) são prova disso. 

Na rodovia presidente dutra, controlada pelo 

grupo ccr Novadutra e que liga duas das 

principais cidades do país, São paulo e rio de 

Janeiro, um total de 43 câmeras, conectadas a 

um video wall, monitora simultaneamente pontos 

diferentes da estrada a partir do ccO, com equipe 

de 50 colaboradores em revezamento. Além 

disso, o usuário conta com completo sistema de 

comunicação, tais como, painéis eletrônicos com 

mensagens cambiantes e cabines telefônicas ao 

longo de toda a rodovia. 

Toda essa tecnologia disponível é viável graças 

à utilização de cabos de fibra ótica em uma rede 

multimídia, que permite a transmissão de sinais 

de áudio, imagem e dados, simultaneamente, em 

altíssima velocidade. Esses cabos fazem a conexão 

entre os equipamentos de pista e os centros 

de controle das estradas, interligando pedágios, 

postos de apoio (socorro mecânico, guinchos, 

ambulâncias e equipes de resgate) e a polícia 

rodoviária. permitem rastrear os pontos críticos, 

de maior tráfego ou índice de acidentes, e prestar 

pronto atendimento aos usuários. Essa tecnologia 

também permite a operação conjunta de pedágios 

automáticos, que evita a parada dos veículos nas 
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cabines. Na ccr Novadutra são 400 quilômetros 

de fibra ótica.

recentemente o governo federal anunciou que vai 

exigir nos novos contratos com concessionárias de 

rodovias e de ferrovias a construção de dutos para 

a passagem de fibra ótica, a fim de incrementar o 

sistema de telecomunicação no país. Em São paulo, 

essa tecnologia já é realidade há um bom tempo. 

Segundo a ABcr, as rodovias paulistas contam com 

mais de 4 mil quilômetros de cabos de fibra ótica 

instalados sob suas vias. 

 A ccr AutoBan, que opera o sistema Anhanguera-

Bandeirantes, também possui fibra ótica em toda 

sua extensão desde o início da concessão, em 1998. 

Todos os dados recebidos na instalação do ccO 

em Jundiaí - voz, dados, telefonia – são transmitidos 

por meio dessa tecnologia. de acordo com a ccr 

AutoBan, a fim de garantir a segurança do usuário, 

a concessionária intensifica sua parceria com o 

policiamento rodoviário, colocando à disposição 

da corporação boa parte dos recursos obtidos 

por meio de seu sistema de monitoramento de 

tráfego — câmeras, radares, painéis de mensagens, 

analisadores de tráfego, telefones de emergência 

e estações meteorológicas, entre outros. São 

86 câmeras monitorando a quase totalidade do 

sistema, sempre com a presença de um policial 24 

horas por dia no ccO. de acordo com Gil Firmino 

Guedes, coordenador técnico da ABcr, existem 

outros recursos inteligentes além das câmeras

em diversas estradas. “Na linha Amarela do rio 

de Janeiro, por meio de sensores, quando ocorre 

aumento de gás danoso, são acionados os sistemas 

de ventilação no túnel”, afirma. instalados junto às 

pistas, além da poluição nos túneis, os sensores 

informam sobre fluxo e velocidade do tráfego, 

temperatura, ventos, chuva ou neblina. com base 

nisso, o centro de controle emite mensagens de 

advertência nos painéis eletrônicos, que informam 

aos motoristas as condições de tráfego, variações 

meteorológicas e nível de visibilidade ou indicam 

rotas alternativas em caso de congestionamento.

de olhos nos infratores que causam acidentes, 

na rodovia dos imigrantes, em São paulo, radares 

autuam caminhões ou ônibus que possam trafegar 

pela esquerda. O equipamento, que opera por meio 

de laços magnéticos, detectando comprimento 

e massa do veículo, já promoveu a redução de 

acidentes. Segundo a concessionária Ecovias, que 

administra a rodovia, houve uma queda de 33% no 

número de acidentes envolvendo caminhões no 

trecho que utiliza o equipamento, em comparação 

com o mesmo período do ano passado. um novo 

sistema tecnológico de sinalização de solo por 
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meio de lEds, cuja alimentação é feita por luz solar, 

também atua para delimitar as faixas de rolamento 

e, assim, também evitar acidentes.

E de onde vem o dinheiro para manter toda essa 

infraestrutura tecnológica? dos pedágios, é claro. 

A taxa para a manutenção das estradas dói no 

bolso do usuário. dados do ipEA (instituto de 

pesquisa Econômica Aplicada) divulgados neste 

ano apontam que os Estados do rio de Janeiro, 

São paulo e Espírito Santo têm as tarifas médias 

de pedágio mais altas do país. com a intenção 

de realizar uma cobrança de pedágio mais justa, 

o governo do Estado de São paulo, por meio da 

ArTESp - Agência reguladora de Serviços públicos 

delegados de Transporte do Estado de São paulo 

- criou o Sistema ponto a ponto, um programa 

que prevê cobrança eletrônica de pedágio 

com base no trecho percorrido pelo usuário. 

Atualmente, o sistema está em fase de teste nas 

regiões de itatiba e indaiatuba, interior paulista. “O 

programa é voluntário e o usuário que aderir instala 

gratuitamente a tag, dispositivo que permitirá aos 

pórticos lerem a passagem do veículo”, informa 

Giovanni pengue Filho, coordenador do ponto 

a ponto. 

de acordo com pengue, o sistema possibilitou 

ao motorista um uso mais frequente da rodovia. 

“Na procura por caminhos alternativos, o usuário 

acabava rodando mais, por atalhos menos 

seguros. Agora, ele economiza tempo e viaja 

com segurança”, garante. Em pesquisa realizada 

em maio pela concessionária rota das Bandeiras, 

de itatiba, 89% das pessoas cadastradas avaliaram 

positivamente o novo modelo, e outros 91% 

afirmaram ter economizado dinheiro no primeiro 

mês de operação do sistema. Em maio, a economia 

média por pessoa foi de r$ 44,30 considerando 

a quantidade de viagens realizadas. importante 

destacar que esse projeto é voltado para veículos 

de passeios. A segunda etapa do programa prevê 

a inclusão de outros veículos. A implementação é 

gradativa”, assinala o coordenador.

iNvESTiMENTO EM pESquiSA

A necessidade de desenvolvimento na área de 

tecnologia levou a ccr Novadutra a criar um centro 

de pesquisas rodoviárias, em 2011. de acordo com 

a concessionária, o investimento, da ordem de 

r$ 3 milhões, permite, entre outros resultados, o 

aprimoramento das pesquisas de novas tecnologias 

na área de pavimentação e a otimização do controle 

de qualidade do pavimento rodovia. para tanto, os 

equipamentos de última geração, que fazem parte 

da infraestrutura de pesquisa, foram importados da 

Austrália e da Alemanha, operando com uma equipe 

robusta de profissionais. O laboratório está dividido 

em três áreas distintas, tendo o asfalto papel 

de relevância, com área específica para ligantes 

asfálticos e sala de misturas, entre outros. Há ainda 

laboratórios de solo e de concreto.

desde a criação do Artigo nº 2 da resolução 

258/99 do cONAMA, conselho Nacional de Meio 

Ambiente, proibindo o descarte de pneu, incluindo 

a queima em céu aberto, surge a necessidade de 

se redirecionar a destinação de pneus inservíveis. 

No caminho da sustentabilidade, o Brasil começou 

a investir na pesquisa e na implantação do asfalto-

borracha. A Greca Asfalto, empresa pioneira no 

fabrico e aplicação do asfalto-borracha no país, 

produz o Ecoflex, ligante asfáltico que agrega 

inovação, economia e sustentabilidade. 

Hoje, a tecnologia do produto está em sua terceira 

geração, com ênfase na diminuição de emissões 

de cO2 e NO2 proveniente do consumo de 

combustíveis durante a operação de usinagem 

a calor das massas asfálticas. Em 2012, essa 

tecnologia já permitiu que 5 milhões de pneus 

pudessem ser reaproveitados em mais de 5 mil 

quilômetros pavimentados. de acordo com a 

Greca, o produto tem como característica a menor 

propagação de trincas e redução dos custos 

com manutenção, já que o pó da borracha moída, 

proveniente de pneus reciclados presente em sua 

fórmula, garante uma maior flexibilidade 

e resistência. •

Melhor do que prometer tudo 
para sua empresa é fazer toda a diferença. 
Nós fazemos. 

Ao contratar um serviço de armazenamento ou transporte, 
seu cliente não quer se preocupar com a logística ou a
complexidade que envolve a gestão de equipamentos, 
pessoas e espaço. Da mesma forma, isso não precisa ser 
um problema para a sua empresa.

As soluções Benner Logística auxiliam na gestão integral 
de processos de seu negócio, otimizando o desempenho
processual. Os resultados são expressivos para os 
operadores logísticos: uma gestão eficiente e econômica.

Transporte e Logística

• TMS (Sistema de Gerenciamento de Transportes)
• WMS (Sistema de Gerenciamento de Armazém)
• Manutenção de Frotas
• Gestão de Contêineres, Redex e EADI
• Back Office (ERP)
• Recursos Humanos
• Inteligência de Logística (Business Intelligence)
• Data Center
• SaaS
• Service Desk
• Outsourcing
• Aplicativos Microsoft

Integre a solução ao seu sistema atual de gestão 
(ERP)

Única solução desenvolvida com foco no 
atendimento as demandas do Governo Eletrônico 
(CT-e, CF-e, NF-e, NFS-e e SPED)

Redução de custos e agilidade no processo de 
implantação com terceirização de infraestrutura

Plataforma compatível para EDI, RF, rastreadores, 
roteirizadores e outros plug-ins

Saiba como a Benner pode te ajudar em: 

www.benner.com.br 
São Paulo ligue: (11) 2109.8500 
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complexidade que envolve a gestão de equipamentos, 
pessoas e espaço. Da mesma forma, isso não precisa ser 
um problema para a sua empresa.

As soluções Benner Logística auxiliam na gestão integral 
de processos de seu negócio, otimizando o desempenho
processual. Os resultados são expressivos para os 
operadores logísticos: uma gestão eficiente e econômica.

Transporte e Logística

• TMS (Sistema de Gerenciamento de Transportes)
• WMS (Sistema de Gerenciamento de Armazém)
• Manutenção de Frotas
• Gestão de Contêineres, Redex e EADI
• Back Office (ERP)
• Recursos Humanos
• Inteligência de Logística (Business Intelligence)
• Data Center
• SaaS
• Service Desk
• Outsourcing
• Aplicativos Microsoft

Integre a solução ao seu sistema atual de gestão 
(ERP)

Única solução desenvolvida com foco no 
atendimento as demandas do Governo Eletrônico 
(CT-e, CF-e, NF-e, NFS-e e SPED)

Redução de custos e agilidade no processo de 
implantação com terceirização de infraestrutura

Plataforma compatível para EDI, RF, rastreadores, 
roteirizadores e outros plug-ins

Saiba como a Benner pode te ajudar em: 

www.benner.com.br 
São Paulo ligue: (11) 2109.8500 
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Multiplique essa Ideia
Nova geração impulsiona 
conglomerados da área 
do transporte
 Texto: Márcia Rodrigues
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Com sangue empreendedor e visão do futuro, jovens 
executivos buscam expandir ou diversificar a atuação 
dos negócios da família

A vida estável e a carreira promissora garantida 

na empresa criada pelos pais e consolidada por 

anos de atuação no mercado não são motivo 

de acomodação para alguns jovens executivos 

que sonham alto e querem ser reconhecidos 

por seu talento e habilidade de descobrir nichos 

em potencial para atuação. principalmente para 

quem nasceu com a veia empreendedora, o 

negócio é diversificar e estar sempre atento às 

oportunidades.

um exemplo deste perfil é uma parceria de 

três amigos que nasceu juntamente com a 

criação da comissão de Jovens Empresários 

Executivos (comJovem), que tem como 

objetivo a integração e a capacitação dos 

jovens empresários e executivos, despertando-

os para futuras lideranças no setor de transporte 

de cargas e logística em âmbito nacional. 

Ao participar das reuniões, eventos e outras 

atividades da comissão, André Ferreira, de 36 

anos, roberto Mira Junior, de 34 anos, e Tayguara 

Helou, de 32 anos, filhos de empresários 

respeitados no setor, donos das tradicionais 

transportadoras rápido 900, Mira Transportes e 

Braspress, começaram a amadurecer a ideia de 

investir em um negócio próprio.

“percebemos que tínhamos o perfil muito 

parecido e que queríamos montar um negócio 

juntos. Ao estudarmos o mercado, identificamos 

algumas deficiências na cadeia produtiva 

do transporte. por isso, resolvemos focar 

nossos esforços em algo ligado ao ramo de 

suplementos, que é amplo e pouco explorado. 

Afinal, para nós não era vantagem concorrer 

com nossas famílias”, diz roberto Mira, que, além 

da sociedade com os amigos, é membro do 

conselho diretor da Mira Transportes.

Atualmente os três têm duas empresas: 

a Metalcar implementos, indústria de baús 

de caminhões, e a concessão da Sinotruk, 

fornecedora de caminhões pesados da china 

National Heavy duty Truck Group corporation, 

que atenderá os municípios da região de ribeirão 

preto e São José do rio preto, no interior do 

Estado de São paulo, e o Triângulo Mineiro, em 

Minas Gerais.

para Tayguara Helou, que também é diretor 

comercial da Braspress, a ideia de abrir a 

concessionária na região ocorreu por causa 

dos poucos fabricantes disponíveis atualmente 

no mercado. “Se considerarmos que 137 mil 

transportadoras atuam no país, temos poucos 

fabricantes para atender a esta demanda”, 

comenta. Hoje, as montadoras de caminhões 

que estão presente no mercado brasileiro são: 

Agrale, Man latin America (antiga volkswagen), 

Mercedes-Benz, Ford, iveco, volvo, Scania, 

international e Sinotruk.

Na parte de suplementos, segundo Helou, 

também há muito para se explorar. “Há muita 

oportunidade nas áreas de implemento 

rodoviário, sistemas de gestão, poucos 

fabricantes de pneus e, até mesmo, fornecedores 

de combustível”, observa. O outro sócio, 

André Ferreira, que também é diretor da rápido 

900, ainda ressalta que o fato de os três 

terem crescido neste meio favorece a ampla 

visão de negócio de toda a cadeia produtiva. 

“Trabalhamos desde cedo nas empresas de 

nossos pais, desde os 14 anos, aproximadamente. 

Então, conhecemos bem o setor, por isso não 

chegamos a fazer um plano de negócio. Mas 

fizemos uma análise criteriosa do negócio e 

descobrimos que tínhamos boas chances com as 

duas empresas que abrimos”, afirma Ferreira.

Os três são unânimes ao dizer que para 
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conseguir conciliar mais de um negócio é 

preciso ter uma equipe de peso na retaguarda. 

“É fundamental contar com bons sócios e 

executivos que atuam em nossas empresas. 

Assim fica mais fácil de transitar em mais de um 

negócio”, garante Ferreira.

E a regra vale para a exploração de outros 

nichos de mercado também. “Se há uma 

oportunidade de negócio, mas você não domina 

aquele segmento, é importante contar com 

um sócio que tenha total domínio sobre ele. Se 

um dos sócios conhecer a área, o negócio flui 

tranquilamente”, diz Mira.

As irmãs Ana carolina Ferreira Jarrouge, de 34 

anos, e Andrea regina Ferreira, de 32, também 

resolveram sair “da zona de conforto” de atuar 

apenas na empresa do pai, a Transportadora 

Ajofer, especializada no transporte rodoviário 

de carga fracionada e lotação, para montar a sua 

própria empresa, a Transportadora Anelog, em 

2001. “Nosso pai nos apoiou desde 

o início. Foi ele quem viu a oportunidade de 

negócio e nos incentivou a montarmos nossa 

própria empresa”, conta Ana carolina que, além 

de ser sócia da Anelog, acumula a função de 

gerente de recursos Humanos e Jurídicas 

na Ajofer.

para Ana carolina, o maior diferencial da empresa 

é a segmentação. “Nossa ideia é complementar 

o serviço que a empresa de nosso pai já vem 

fazendo. Trabalhamos basicamente com foco na 

indústria de pneus e lubrificantes. Focamos e nos 

especializamos nesse tipo de transporte, o que 

nos torna referência no mercado”, conta.

Segundo a executiva, o fato de ser mulher nunca 

a impediu de ter sucesso e respeito profissional 

no meio. “crescemos neste meio e estamos 

habituadas com a linguagem do setor. Somos 

muito respeitadas porque nos posicionamos 

e mostramos que temos conhecimento e não 

estamos no comando por acaso.”

Outro que vem diversificando os negócios da 

família é o vice-presidente da Transportadora 

v. Weiss, valmor Emilio, de 35 anos. Ele assumiu 

uma locadora de veículos, adquirida pelo grupo 

de cinco empresas da família, a Yes rent a car, 

que hoje conta com 90 franquias espalhadas por 

todo o Brasil. “Hoje meu pai é o franqueador e 

eu sou um franqueado da rede, mas quem viu a 

oportunidade e adquiriu o negócio fui eu. Tanto 

que ele cuida da parte política e eu administro”, 

ressalta.

Na opinião de Emilio, quando se pensa em 

expandir os negócios da empresa, não é preciso 

necessariamente concentrar tudo num mesmo 

segmento. “Antes até pensávamos que para 

entrar em um negócio ele precisava ter roda, 

por sermos da área de transportes. Mas hoje 

avaliamos de forma diferente. Acreditamos ser 

melhor diversificar porque se um não estiver 

muito bem, o outro pode ser a salvação dos 

negócios”, comenta.

Atualmente, o grupo conta com empresas na 

área de administração de bens (construção e 

aluguel de imóveis), transportadora fracionada 

(frete) e lotação (para turmas fechadas), 

mão de obra com ênfase em expedição de 

documentos e a locadora de veículos diários e 

de terceirização. “recentemente, vendemos uma 

empresa de táxi aéreo. O que demonstra que 

nosso leque de atuação é grande e não temos 

medo de ousar”, diz. •
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Armazenar 
e distribuir
 Texto e fotos: Katia Rocha

Armazenar e distribuir em um País com dimensões continentais não é uma 

tarefa fácil.  Além da necessidade de respeitar as peculiaridades de cada 

produto, o que faz com que o processo de armazenagem e distribuição se torne 

de extrema complexidade, ainda temos que considerar as adversidades da 

infraestrutura precária. O que torna a logística ainda mais complicada.

Para entender melhor os detalhes desta operação, este ensaio percorreu 

transportadoras, operadores logísticos, centros de distribuição e indústrias. 

A seguir a beleza encontrada em cada um desses lugares.

APOIO
Braspress, Correcta Alimentos, Grupo Pão de Açúcar, LogFrio, Riachuelo, Rumo Logística.

Ensaio



APOIO
Braspress, Correcta Alimentos, Grupo Pão de Açúcar, LogFrio, Riachuelo, Rumo Logística.

Açúcar bruto
Armazém com capacidade para 100.000 toneladas da Rumo Logística

Sumaré - SP | Set 2011
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Trigo a granel
Descarregamento de bitrem graneleiro no moinho da Correcta Alimentos
São Paulo - SP | Ago 2012

Em 20 minutos, três homens descarregam cerca de 54 toneladas de grãos de trigo. Esta imensa quantidade é sugada por um duto 
que, através de um elevador de pás, leva os grãos para o nono andar do moinho. 

Antigamente, o trigo chegava de trem, mas com a invasão da linha ferroviária, bem-vindos agora são os bitrens.
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Farinha de trigo
Carregamento de
caminhão tanque
graneleiro
São Paulo - SP 
Jul 2012

No sobe e desce 
entre esteiras, 
peneiras e silos, 
os grãos de trigo 
viajam inúmeras 
vezes pelos nove 
andares do moinho 
através de diversos 
dutos até se 
tornarem farinha.

Quando pronta, 
a farinha de trigo 
é embarcada em 
um caminhão-
tanque que leva 
direto o produto às 
indústrias.

Muitas indústrias 
costumam ter seus 
próprios silos de 
armazenamento 
para garantirem a 
produção de pelo 
menos três dias 
para não ficarem 
desabastecidas.
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Distribuição de roupas
Movimentação de roupas em cabides através de transporte aéreo
Guarulhos - SP | Jul 2012

O CD da Riachuelo é dotado de uma estrutura de armazenagem para roupas em cabides e caixas preparada para o processo de 
mecanização e automação. A movimentação e a manipulação dos produtos é feita por meio de trolleys, tanto no recebimento quanto 
na expedição.
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Distribuição inteligente
Esteira de distribuição automatizada na sede da Braspress em SP
São Paulo - SP | Jul 2012

As sapatas se posicionam para direcionar as encomendas que seguem em esteiras de 2 mil metros de extensão, com capacidade de 
distribuir 140 volume/minuto em 12 linhas de entrada, 36 de saída, uma de rejeição e outra de recirculação. O movimento médio 
pode chegar a 8.400 volumes/hora.
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Sorter
Leitor, esteira de 
entrada à direita
acima, esteira de 
saída abaixo
São Paulo - SP 
Jul 2012

Um computador 
lê o código 
de barra, que 
automaticamente 
posiciona as 
sapatas para 
direcionarem as 
encomendas para 
uma das esteiras 
de saída. 

Este sistema 
de automação 
proporciona à 
empresa ganho 
de produtividade, 
graças à redução 
no tempo nas 
operações de 
carga, descarga e 
de entrega.

Além disso, 
aumenta a 
segurança e a 
rastreabilidade, 
proporcionando 
maior precisão 
e redução de 
extravios.
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Congelados
Sorvete armazenado na LogFrio
Barueri - SP | Jul 2012

Em câmaras frigorificas com temperaturas que chegam a 26 graus negativos, sorvetes, poupas de frutas e alimentos perecíveis 
ficam armazenados em um moderno centro de distribuição, com capacidade para 16 mil posições paletes. 
Dotado de tecnologia avançada para armazenagem, movimenta entre 300 e 500 toneladas de mercadorias por dia. E mais, 
o cliente acompanha todo o processo via web.
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Transporte frio
Armazenar e distribuir
Barueri - SP 
Jul 2012

Em amplo espaço, 
com pé-direito de 
12 metros de altura, 
equipamentos e 
softwares de última 
geração, a LogFrio 
busca pela excelência 
dos serviços prestados. 

Nos veículos, conta 
com uma tecnologia 
avançada que regula 
a temperatura 
de acordo com o 
produto transportado. 
Possui unidades que 
transportam sorvetes 
em temperaturas 
que chegam até 40ºC 
negativos.
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Frutas, legumes e verduras - FLV
Centro de distribuição do Grupo Pão de Açucar
São Paulo - SP | Set 2012

Em um galpão com 30 mil metros quadrados ficam armazenados frutas, legumes, verduras e leite que são transportados diariamente 
para o abastecimento das lojas do Grupo Pão de Açúcar, que inclui Extra, Pão de Açúcar e Barateiro. O movimento diário chega a 180 
caminhões/dia apenas na parte de FLV.
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 Texto: Marta Gucciardi

 Fotos: Divulgação

Aos 5, ComJovem se consolida 
como espaço de negócios de 
jovens empresários

ComJovem

Comissão nacional completa cinco anos de vida 
com 25 núcleos regionais
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desde fevereiro de 2008, o mercado de 

transporte viu o fortalecimento de uma 

comissão que prepara os jovens empresários 

para o mercado e é capaz de transformá-los em 

parceiros de negócios. A comJovem Nacional 

promove a união e a profissionalização entre os 

novos empreendedores do setor.

com 25 regionais distribuídas por todo o país, 

a comissão tem obtido sucesso em orientar 

cerca de 500 jovens empresários brasileiros 

a encontrar um caminho seguro para suas 

empresas.

Em 2011, a gestão formada pelo presidente 

Baldomero Taques Neto e suas vices, roberta 

Fiorot e Ana carolina Ferreira Jarrouge não 

apenas mantiveram ativos os núcleos regionais 

já existentes da comJovem, mas também criou 

cinco novas comissões – cada uma delas fruto 

de trabalho e motivo de muito orgulho para os 

três líderes.

“A cada dia aprendemos um pouco mais. Gostei 

muito de ter aberto cinco núcleos em 2011, sendo 

quatro no interior de estados e um na capital, ou 

seja, buscamos cada vez mais integrar jovens 

empresários por todo o Brasil e estamos obtendo 

êxito”, diz Neto.

Ele se refere às comissões regionais de videira 

(Sc), poços de caldas (MG), rio verde (GO), 

cascavel (pr) e de recife (pE).

O objetivo da coordenação nacional agora é 
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consolidar a gestão e manter em funcionamento 

os núcleos regionais. “Em 2012, melhoramos ainda 

mais nossos fóruns itinerantes e as reuniões têm 

agora um espaço maior para perguntas da plateia”, 

afirma Neto.

“permitimos um momento de debates, 

fomentando ainda mais a integração das pessoas 

que antes quase eram apenas ouvintes e agora 

têm voz, seja para perguntar, divergir e 

mesmo acrescentar.”

Os debates promovidos pela comJovem não 

acontecem apenas entre os jovens empresários, 

mas também com os gestores veteranos, 

fundadores das principais empresas de 

transporte do país.

Esse, aliás, foi o espírito do iii Encontro Nacional 

da comJovem, realizado pela NTc&logística 

em novembro de 2010, na ilha de comandatuba, 

na Bahia. Foi lá que Neto, roberta e Ana 

carolina assumiram a coordenação nacional 

da comJovem, em meio a um encontro de 

gerações que proporcionou aos mais velhos a 

oportunidade de se reencontrarem e, aos mais 

jovens, de se conhecerem.

A reflexão quem faz é Flavio Benatti, presidente 

da NTc, no canal da NTc no YouTube (http://

www.youtube.com/watch?v=Au8T1_6AwmY) 

sobre o evento na Bahia. O site traz ainda 

reportagens sobre alguns dos principais eventos 

realizados pela comJovem nos últimos anos.

Também é consenso entre cada um dos três 

coordenadores nacionais que a comJovem 

consegue dar uma visão de mercado mais ampla 

para quem está chegando para assumir empresas 

familiares a enfrentar a realidade do mercado.

A contribuição coletiva se dá em discussões 

sobre os temas quentes, como a nova lei 

do motorista e sucessão familiar – por meio 

de palestras ou visitas a empresas parceiras 

do setor de transportes e logística, como, 

por exemplo, montadoras de caminhões e 

distribuidoras de combustíveis.
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Foi o que aconteceu em uruguaiana, no rio 

Grande do Sul, quando Neto e Ana carolina 

estiveram na edição do Fórum de debates 

NTc itinerante na cidade, realizado em abril 

de 2012. Na ocasião, além de debaterem com 

os representantes da comJovem local sobre 

gestão e tecnologia da informação, eles visitaram 

também o porto seco de uruguaiana, o maior da 

América latina, que recebe por dia cerca de 800 

caminhões.

Mas uruguaiana foi apenas um dos destinos da 

comjovem Nacional em 2012. Os coordenadores 

nacionais rodaram o país para discutir custos, 

regulamentação e produtividade com jovens 

empresários em fóruns itinerantes.

A primeira parada foi em março na regional de rio 

verde (GO), que aconteceu em janeiro. Alguns 

dos outros destinos foram Bauru (Sp), São José 

dos campos (Sp), vitória (ES), Goiânia (GO), 

Maringá (pr), campo Grande (MS), Belo Horizonte 

(MG), uberlândia (MG), recife (pE) e cascavel (pr).

Em junho, os jovens empresários também 

puderam conhecer a linha de montagem da 

fábrica de caminhões da iveco, em Sete lagoas 

(MG). “Oportunidades como essa servem 

não apenas para entender a fundo como é a 

fabricação de um dos itens mais importantes 

para o setor de transportes”, explica Neto, “mas 

também para apresentar a comJovem e mostrar 

a empresas parceiras o tipo de trabalho realizado 

pela comissão”.

O Seminário de Transportes de Brasília em 

junho de 2012 foi uma outra chance para o 

debate. cerca de 60 representantes dos núcleos 

regionais da comJovem estiveram presentes 

no evento para tratar da modernização das 

empresas de transporte e do uso da tecnologia 

para o cumprimento da nova lei do motorista, a 

12.619/2011.

O entusiasmo é uma marca dessa que é a 

segunda gestão da comjovem Nacional. “A cada 

dia, confesso, me sinto mais motivado para o 
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trabalho. Somos uma família na qual a harmonia e 

a energia são contagiantes”, continua Baldomero.

para a vice-coordenadora nacional da comJovem, 

Ana carolina Ferreira Jarrouge, se por um lado a 

tarefa de estar numa posição de liderança pode 

ser cansativa e exigir disposição (eles viajam pelo 

menos seis vezes ao ano para visitar as regionais), 

por outro “é uma oportunidade incrível e muito 

gratificante”.

Ana carolina acredita que o momento é de 

quebra de paradigma do setor. Numa época 

em que a profissionalização se coloca como 

questão fundamental para a área de transportes 

e logística, os jovens líderes vão ter de encarar 

outros empresários como parceiros. “Sem isso 

a comJovem não faz sentido. O objetivo é 

justamente unir forças em prol da perenidade e 

reconhecimento do nosso setor.”

Então, é preciso conhecer outros modelos de 

gestão e trocar experiências – não apenas entre 

jovens empresários, mas também dentro das 

empresas com gestores que têm bagagem de 

anos de estrada. “Num mundo tão globalizado e 

conectado, onde a informação e o conhecimento 

estão disponíveis para todos, não há mais 

segredo, ainda mais no setor de serviços. vamos 

compartilhar e abrir as portas das empresas para 

o mundo”, convoca a jovem executiva.

A difusão de informação de qualidade sobre 

o setor de transportes – seja pela internet (a 

comJovem possui um canal exclusivo dentro 

do canal da NTc no YouTube), nos encontros 

regionais e nacionais ou por meio desta revista 

“Brasil Transportes” que você está lendo – é uma 

grande preocupação da comissão de jovens 

empresários. Os líderes da comJovem acreditam 
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que a disseminação da informação é uma das 

grandes responsáveis pelo fortalecimento do 

mercado de transportes e logística.

O aniversário de cinco anos da comJovem é 

também uma oportunidade para a atual vice-

coordenadora nacional roberta Fiorot fazer um 

balanço do quanto sua vida mudou desde o início 

do grupo. “Tive grandes conquistas profissionais 

nesse período, conheci várias empresas, o que 

ampliou meu leque de contatos”, lembra ela, que 

é ainda diretora da área de recursos humanos e 

departamento pessoal da transportadora de sua 

família. Ela conta que a troca de informações 

propiciada pela experiência da comJovem foi 

fundamental para seu crescimento profissional. 

“uma outra conquista importantíssima foram as 

excelentes amizades que a comJovem me trouxe. 

Fiz amigos que tenho certeza que vou levar para 

vida toda”, ela destaca.

E antes que alguém possa pensar que o fato de 

ser amigo de concorrente possa expor, de alguma 

forma, o negócio, roberta é taxativa. “Somos 

parceiros no negócio e buscamos trabalhar a 

união do setor. consequentemente, a troca de 

informações entre as empresas permite que um 

aprenda com o sucesso do outro, com respeito, 

sem querer prejudicar ninguém, mas ajudar.”

quando roberta tem um problema, sabe que tem 

também uma rede de contatos para conversar 

por e-mail ou mesmo ligar para alguém que vai 

entender suas dificuldades e saberá orientá-la. 

“Sei que em qualquer Estado do Brasil tenho um 

amigo que vai poder me ajudar”. Tem coisa mais 

útil para uma empresária da área de transporte 

e logística?

“É importante ressaltar que nossa comissão 

procura estar sempre criando laços de amizade. 

Eu, Ana e roberta, por viajarmos bastante nos 

relacionamos com os jovens de todo o Brasil 

e procuramos estreitar este contato, deixando 

sempre aberto um canal de comunicação”, 

reforça Neto. •
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A comissão que agrega jovens empresários do setor de transportes foi criada em 

1990 e funcionou até 1997, antes de passar por um intervalo. Foi reativada em São paulo 

em 2004 e em fevereiro de 2008, com o apoio de Flávio Benatti, presidente da NTc, 

surgiu a comJovem Nacional.

Essa primeira gestão da comissão nacional teve como coordenadores André Ferreira, 

roberto Mira Júnior e Tayguara Helou, que colocaram o pé na estrada Brasil afora para falar 

sobre as propostas de trabalho da comissão.

André Ferreira passou satisfeito o bastão da coordenação nacional da comJovem para Baldomero Taques 

Neto no ano passado. “Graças a deus, conseguimos todos os nossos objetivos. A comJovem ganhou 

visibilidade e deu oportunidade para vários jovens empresários trocarem experiências”, ele comemora.

André foi o primeiro coordenador nacional da comJovem. Ele assumiu o cargo em 2008 e chamou para 

vice os também jovens empresários Tayguara Helou e roberto Mira Júnior. “Além de conhecer o Brasil, 

viajamos para Alemanha e Suécia para conhecer as fábricas da volksvagen e da Scania lá, além de rodar o 

Brasil inteiro visitando fornecedores”, lembra André.

O ex-vice-coordenador da primeira gestão Tayguara Helou diz que a comJovem proporcionou grandes 

realizações em sua vida, tanto na vida profissional como na pessoal. “Aprendi a fundo o funcionamento 

de todas as nossas entidades de classe e benefícios de lutar por bandeiras no coletivo, como o roubo de 

cargas, as barreiras fiscais, o problema do custo Brasil, carga tributária, restrições equivocadas a veículos 

de carga nos grandes centros e a falta de mão de obra, entre muitos outros temas.”

Na comJovem, ele conheceu grandes amigos, sócios e parceiros de trabalho. “Nesta vida ninguém faz 

nada sozinho, precisamos de pessoas bem-intencionadas ao nosso redor e com vontade de realizar.”

roberto Mira Júnior, que também foi vice-coordenador na gestão de André, lembra que o trabalho à 

frente da comJovem é puxado.

“um coordenador precisa negociar com fornecedores, agendar visitar técnicas e conversar com os 

integrantes das regionais para acompanhar de perto o trabalho”, diz ele.

O resultado de todo esse trabalho na comjovem Nacional é uma rede de relacionamentos sólidos em 

25 regionais em todo o país. “Fiz tanto amigos como negócios. Sei que posso contar com qualquer 

integrante das regionais, profissional ou  pessoalmente”, ele conta. 

Mira Júnior também comenta o resultado do estímulo por parte da diretoria dos trabalhos sociais 

realizados entre os jovens empresários.

“O trabalho social da comJovem está no sangue e no espírito da comissão, os jovens têm a ansiedade 

e a energia de fazer muitas coisas quando estão juntos”, ele avalia. Ele lembra ainda a iniciativa da 

comJovem do rio de Janeiro, que foi homenageada pelo governo do Estado em sua ajuda nas enchentes. 

“Foi um tipo de dedicação que fez com que todas as comJovens ajudassem nessa causa”, recorda.

// Pioneiros de
    ComJovem
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// NTC&Logística | Diretoria Adjunta
André Ferreira - diretor-adjunto para o desenvolvimento Jovens Empresários comunicação

Tayguara Helou - diretor-adjunto para o desenvolvimento Jovens Empresários relações institucionais

roberto Mira Junior - diretor-adjunto para o desenvolvimento Jovens Empresários relação com Mercado

Baldomero Taques Neto 

coordenador Nacional 

// Coordenadores e 
Vices Coordenadores 2012

SAlvAdOr/BA

• Rogério de Souza - Coordenador

• Gabriela Velame Andrade - Vice-Coordenadora

cAMpiNAS E rEGiãO METrOpOliTANA/Sp

• Walter Antônio Darri - Coordenador

• Paulo fernando Kujiraoka - Vice-Coordenador

• Vitor Hugo Imbrunito - Vice-Coordenador

cAMpO GrANdE/MS

• Rodrigo Possari - Coordenador

• Renier Barbosa Rodrigues - Vice-Coordenador

ESpíriTO SANTO/ES

• Polliany Ribeiro Callenzane - Coordenadora

• Roberta Stelzer Fiorot - Vice-Coordenadora

GOiâNiA/GO 

• João Batista Marques Júnior - Coordenador

• Rivas Rezende da Costa Filho - Vice-Coordenador

• Francisco Gustavo Ferreira - Vice-Coordenador

BElO HOrizONTE E rEGiãO METrOpOliTANA/MG

• Felipe Pedrosa - Coordenador

• Luiz Lopes - Vice-Coordenador 

// Nacional

// Regional

roberta Stelzer Fiorot  

vice-coordenadora Nacional 

Ana carolina Ferreira Jarrouge 

vice-coordenadora Nacional  
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curiTiBA E rEGiãO 

METrOpOliTANA/pr

• Raphael Melnik - Coordenador

• Wagner Minato - Vice-Coordenador

riO dE JANEirO/rJ 

• André Martinez De Simone  - Coordenador

• Gabriel Armiliato - Vice-Coordenador

• Marcus Vinicius de C. Martins - Vice-Coordenador

lONdriNA/pr

• William Zucolote de Oliveira - Coordenador

• Renan Olivetti Zanin - Vice-Coordenador

pOrTO AlEGrE/rS 

• Bruna Krás Borges Ferreira - Coordenadora

• Júlia Colvara B. L. da Rosa - Vice-Coordenadora

• Thaise Daniele Silvano  - Vice-Coordenadora

SANTA cATAriNA/Sc 

• Thiago Sardagna - Coordenador

• Emilio César Souza - Vice-Coordenador

SANTOS E BAixAdA SANTiSTA/Sp 

• Alexandre Neres Zebinato - Coordenador

• Daniella Ferreira Antezana - Vice-Coordenador

• Luciano Cacciatore - Vice-Coordenador

SãO pAulO/Sp 

• Ana Carolina Ferreira Jarrouge  - Coordenadora

• Guilherme Juliani - Vice-Coordenador

• Sérgio Ricardo Covre - Vice-Coordenador

vAlE dO pArAiBA E liTOrAl NOrTE /Sp

• Maíra Chaquib - Coordenadora

• Carlos Eduardo Bueno - Vice-Coordenador

• Fabiano Augusto Guedes - Vice-Coordenador

uruGuAiANA/rS

• José Carlos Colares Becker - Coordenador

• Diego Cadiñanos Ribeiro - Vice-Coordenador

• Wendel Krassmann Silveira - Vice-Coordenador

ABc/Sp

• Alessandra Metolina - Coordenadora

• Augusto Novello Braido - Vice-Coordenador

• Carlos Eduardo Matsuda - Vice-Coordenador

MAriNGá/pr

• Geasi Oliveira de Souza - Coordenador

cuiABá/MT

• Rafael Elias Rovaris - Coordenador

• André Crivelli Rodrigues - Vice-Coordenador

SãO JOSÉ dO riO prETO/Sp

• Teo Ferreira Zanelato - Coordenador

• Marcelo Augusto Dodorico - Vice-Coordenador

• Tiago Dias Alves - Vice-Coordenador

pOçOS dE cAldAS/MG 

• Michel Tassi - Coordenador

riO vErdE/GO

• Diogo de Oliveira Parreira França - Coordenador

• Felipe de Oliveira Comeli - Vice-Coordenador

• Gean Carlo Faccin Comelli - Vice-Coordenador

cAScAvEl/pr 

• Antonio Carlos Mufato Ruyz - Coordenador

• Antonio Deoclides Zini Júnior - Vice-Coordenador

• Daniel Fernando Dall Agnol - Vice-Coordenador

rEciFE/pE 

• Antonio Tiburcio de Santana Neto - Coordenador

• André Luiz Lauria de Souza - Vice-Coordenador

vidEirA/Sc 

• Vanessa Cantu - Coordenadora

• Carlos Júnior Demenek - Vice-Coordenador

• Elizeu Henrique Locatelli - Vice-Coordenador

TriâNGulO MiNEirO/MG

• André Massa da Costa - Coordenador

• Jonathan Dias Queiroz - Vice-Coordenador
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2008 
9 regionais 

2009 
15 regionais 

2010 
20 regionais 

2012 
25 regionais 

LINHA DO TEMPO E CRESCIMENTO

O QUE É

QUESTÕES RELEVANTES DO SETOR

Início 
1990

1997 a 2003 
ficou
"adormecida"

2004 
Retorna atividade 
em São Paulo 

Um grupo para ajudar ao próximo

Uma câmara técnica para troca de conhecimento e experiência 
entre os jovens empresários do setor

Um lugar para fazer negócios

Um local para encontrar amigos

PROFISSIONALIZAÇÃO 
// Lei 11.442/2007 (sobre  TAC – Transportador Autônomo de Cargas e a ETC – Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas)

// Lei 12.619 (sobre a legislação para o trabalho dos motoristas)

?
P O R  D E N T R O  E  P O R  F O R A  D A  C O M J O V E M

Soluções integradas em seguros, gestão de 
riscos e logística, assistência 24h e meios de 
pagamento no transporte de cargas.

www.gps-pamcary.com.br

EXPERIÊNCIA DE GENTE GRANDE, 

COM IMAGINAÇÃO DE CRIANÇA.

EXPERIÊNCIA DE GENTE GRANDE, 

COM IMAGINAÇÃO DE CRIANÇA.

Só uma empresa inovadora é capaz de manter-se jovem e atualizada 

para desenvolver produtos e serviços que revolucionam 

o mercado de transporte e logística.
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Tem Futuro

 Fotos: Chris Ceneviva

 Texto: Márcia Rodrigues

um espaço que une oficinas culturais, exposições, atividades 

ao ar livre, teatro, cinema e lazer. Assim nasce o centro cultural 

palácio dos Transportes (ccpT), localizado nas margens da 

rodovia presidente dutra, no tradicional bairro da vila Maria, na 

zona Norte da capital de São paulo. “percebemos a carência 

da região por eventos e atividades culturais e resolvemos 

aproveitar o espaço do palácio dos Transportes para incentivar 

a aproximação da comunidade do entorno e do público que 

frequenta o edifício oferecendo diversas atividades culturais e 

de lazer para que eles possam se divertir sem sair do bairro”, diz 

Kátia rocha, coordenadora geral e artística do ccpT. O projeto 

é uma iniciativa da NTc&logística e do SETcESp e tem o apoio 

das empresas Atlas Transportes, Expresso Mirassol, Jamef 

Encomendas urgentes, rápido 900 e utilíssimo Transportes. 

“Trata-se de um sonho de duas décadas que após os primeiros 

passos representados pela implantação de um departamento 

cultural na NTc&logística materializa-se agora amplamente 

Vila Maria ganha 
espaço cultural 
e de lazer
Caminhoneiros e comunidade poderão 
desfrutar de várias atividades culturais 
e de lazer gratuitamente
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Vila Maria ganha 
espaço cultural 
e de lazer

potencializado, graças à união das entidades e 

ao apoio das empresas. É um passo importante 

do setor que, ao oferecer espaços à  sociedade, 

recebe dela, como contrapartida, toda uma 

carga de energia representada pela participação 

da população. Na época em que compartilhar 

é a palavra do momento, o ccpT é um bom 

exemplo”, diz dimas Barbosa Araujo, diretor 

de comunicações e Novos projetos da 

NTc&logística”.

Além da comunidade do entorno, as atividades 

culturais também têm por objetivo atrair os 

caminhoneiros que estrategicamente fazem 

parada no local. um dos pontos positivos da 

localização é a proximidade com a via dutra, o 

que torna o espaço acessível também para esse 

público frequentar e acompanhar as ações.

E as ações já começaram! Em 23 de agosto 

de 2012, o ccpT organizou uma degustação 

de música e poesia para os colaboradores do 

palácio dos Transportes com o grupo teatral 

As Graças e, em 30 de agosto, foi feito o 

lançamento oficial. A noite contou com a 

abertura da exposição fotográfica de Sérgio 

chvaicer, a apresentação do trio de sopro 

Sopra Trio, o lançamento do segundo volume 

da coleção Memórias escrito por J.G. vantine 

e a pintura ao vivo do artista plástico Achiles 

luciano. uma noite memorável para todos!

para incentivar a participação dos moradores 

do entorno, o ccpT fez uma parceria com 

a escola de samba da vila Maria. Hoje, com 

cerca de 4.500 componentes, a agremiação é 

o principal núcleo cultural do bairro atualmente. 
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A aproximação é estratégica, já que a escola 

realiza diversos projetos culturais. A parceria vai 

proporcionar que mais integrantes participem das 

atividades também e ampliará o acesso à cultura 

e a troca de informações com a comunidade.

A programação do ccpT não será fechada. vai 

variar conforme o mês. Haverá atividades ao ar 

livre e em espaços fechados, exposições, peças 

de teatro, shows, oficinas culturais e de literatura, 

além de espetáculos de dança, música e até 

de circo. Será criada uma grade para atender a 

todas as idades. A ideia é que o maior número de 

pessoas transite pelo centro. 

O maior desafio do projeto, para os idealizadores, 

será fazer as pessoas aproveitarem o espaço e 

começarem a se interessar por suas atrações. 

“quem está acostumado a ir a eventos culturais 

vai até em outras regiões atrás de peças de 

teatro ou outros espetáculos. Nossa dificuldade 

será formar um público que busque a cultura 

e comece a se interessar por esse tipo de 

atividade. Fazendo isso, estaremos atingindo 

nosso maior objetivo que é formar cidadãos. 

Acreditamos que a aproximação com a escola de 

samba será bastante produtiva nesse sentido”, 

frisa Kátia.

iNcENTivO à culTurA FAz BEM pArA 

OS dOiS lAdOS

As empresas que investem na promoção 

cultural só colhem bons frutos. de um lado, 

a comunidade ganha porque terá mais 

atividades de lazer. As empresas, além 

de contarem com incentivo fiscal para 

desenvolverem seus projetos, melhoram de 

forma considerável sua imagem com o público 

em geral. 

A NTc&logística, por exemplo, investe 

em projetos culturais desde 2004.  

A associação já lançou diversos 

livros, sempre com foco no incentivo 

à disseminação da cultura do caminhoneiro.

Entre eles estão: Guia cultural de Eixos 

rodoviários, que tem como objetivo levar 

o leitor a descobrir e conhecer as atrações 

culturais existentes nas cidades localizadas 

junto aos principais eixos rodoviários do 

país, e a coleção Memórias, que resgata 

episódios significativos que compõem a 

história do transporte rodoviário de cargas e da 

organização do seu sistema de representação, 

do ponto de vista de seus agentes e 

protagonistas. •
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 Texto: Raquel Zardetto

Novos ares, 
novos desafios

Caminho Sustentável

Mercado passa por momento de adaptação 
a partir de norma ambiental
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A nova meta do programa de controle da 

poluição do Ar por veículos Automotores, o 

proncove 7 (p7), regulamentada pelo conselho 

Nacional do Meio Ambiente (conama) impõe 

desafios ao setor de transportes. para 

serem atendidos, os novos limites 

de emissões do p7 exigem, 

além de modificações nos 

motores, novos sistemas de 

pós-tratamento dos gases 

de escapamento e diesel com 

reduzido teor de enxofre. 

desde 1º de janeiro deste ano 

(2012), veículos comerciais 

pesados e leves movidos a 

diesel são obrigados a sair das 

fábricas brasileiras seguindo as 

especificações do p7, também 

denominado Euro 5. 

Apesar de ter um cenário positivo do ponto 

de vista ambiental, desde os problemas 

enfrentados pela fracassada tentativa de 

implementação do p6, estágio anterior de 

metas, o setor enfrenta incertezas, sobretudo 

no que se refere ao custo operacional dos 

novos veículos. “Embora as montadoras 

afirmem que o consumo de diesel irá diminuir 

em cerca de 5% com a nova tecnologia, 

haverá um aumento no preço dos caminhões. 

Numa planilha de custos, mais da metade 

dos valores são determinados pelo custo do 

veículo. As montadoras falam em aumento 

de 8% a 10%, assim, na conta final, ocorrerá 

um grande acréscimo no custo operacional e, 

consequentemente, vai haver aumento do preço 

do frete”, analisa Neuto Gonçalves dos reis, 

diretor técnico da NTc& logística. 

O mercado reagiu rápido e, em 2011, houve 

uma corrida para a compra de caminhões com 

a tecnologia Euro 3 (etapa anterior de metas de 

redução de poluentes) com aumento expressivo 

das vendas em relação a 2010, com alta de 

9,6%. Já no primeiro semestre de 2012, tanto 

a produção como as vendas caíram 32,8% e 

12,5% respectivamente. Na expectativa de 

reverter a situação, as montadoras promovem 

ações para incentivar as vendas em todo o 

país. A Mercedes-Benz preparou, no mês de 

agosto, um dia de ofertas em sua rede de 

concessionárias, em especial de veículos já com 

a nova tecnologia, e com condições atrativas de 

financiamento. vale destacar que os caminhões 

compatíveis com a tecnologia Euro 3, pela lei, 

puderam ser ofertados nas concessionárias 

somente até março de 2012.

Outro aspecto que reflete o atual momento 

de transição é o problema do abastecimento. 

A nova tecnologia exige um combustível 

mais limpo, o S 50, diesel com menor índice 

de enxofre, mas não há ainda garantia de 

que os postos atenderão à demanda, apesar 

da promessa da ANp (Agência Nacional do 

petróleo) de que o combustível estaria 

disponível em 2012 nas principais rodovias. Além 

do S 50, também mais caro, a nova tecnologia 

dos motores Euro 5 necessita de um outro 

produto, o ArlA 32, reagente líquido à base de 

ureia, injetado no escapamento por um sistema 

de dosagem, e que também acarreta mais 

custos. Segundo reis, a maioria dos fabricantes 

no Brasil optou pelo sistema Scr (redução 

catalítica Seletiva, em português), o qual se 

baseia na utilização do ArlA 32. Em uma grande 

oficina automotiva de São paulo, localizada 
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próximo ao ceagesp, terceiro maior centro 

atacadista de alimentos do mundo, e, portanto, 

com enorme fluxo de caminhões, ainda não se 

sente nem o cheiro do produto. “Já tenho o custo, 

mas ainda não sabemos quando receberemos”, 

afirma o gerente do estabelecimento.

Francisco Nigro, professor do departamento de 

Engenharia Mecânica da Escola politécnica da uSp 

adverte: “Se for uma emergência e o motorista 

abastecer o caminhão com diesel que não o S50, 

ou seja, que contenha mais partículas de enxofre, 

não há muito problema. porém, se o uso for uma 

constante, certamente diminuirá a vida útil do 

motor”. de acordo com o professor, a utilização 

de diesel inadequado provoca entupimento do 

catalisador e filtro, formação de depósitos e 

carbonização do motor, além do aumento do 

consumo de combustível. “Não há dúvidas que 

toda nova tecnologia aumenta custos”, sentencia.

Mas esse é um caminho que não tem mais 

volta e as montadoras investem pesado para 

atender ao p7 e, ao mesmo tempo, reduzir o 

custo operacional. pelo menos é o que garante a 

Mercedes-Benz. “Além de cumprir as exigências 

da nova legislação, sendo ambientalmente 

amigável, os motores e veículos com tecnologia 

BlueTec 5 - tecnologia por nós adotada - 

também oferecem um excelente desempenho e 

reduzem o consumo de combustível, diminuindo 

o custo operacional e assegurando a rentabilidade 

para os usuários”, diz Gilberto leal, gerente de 

desenvolvimento de Motores da montadora. Além 

disso, de acordo com leal, a nova tecnologia 

permitirá maiores intervalos de manutenção e os 

veículos ficarão mais tempo disponíveis para a 

operação de transporte.

GANHOS AMBiENTAiS E NOvAS TEcNOlOGiAS

de acordo com ANFAvEA, Associação Nacional 

dos Fabricantes de veículos Automotores, a 

nova legislação p7 traz redução de 60% de óxido 

de nitrogênio (NOx) e de 80% das emissões 

de material particulado (Mp) em relação à fase 

anterior (p5, equivalente à Euro 3, válida para 

veículos produzidos até dezembro de 2011). Se 

comparada ao início do proncove, em 1986, a 

redução de material particulado da nova fase é de 

96,3% e a de NOx, de 87,3%.

Existem basicamente duas tecnologias para 

atender ao proncove 7. O sistema EGr (Exhaust 

Gas recirculation) funciona reutilizando parte 

dos gases de descarga que são redirecionados 

para serem readmitidos juntamente com o ar de 

admissão. como esses gases de descarga são 

inertes, eles ajudam a reduzir a temperatura da 

combustão reduzindo assim as emissões de NOx. 

Já o sistema Scr (Selective catalityc reduction) 

aumenta a eficiência da combustão utilizando 

um catalisador e a solução de ArlA 32 para que, 

por meio de reações químicas, haja a diminuição 

das emissões de NOx. ArlA é a abreviação de 

Agente redutor líquido de óxidos de nitrogênio 

(NOx) Automotivo. 

O número 32 refere-se ao nível de concentração 

da solução (32,5%). cabe ressaltar que os 

veículos com a tecnologia EGr não necessitam 

utilizar o ArlA 32, uma vez que a redução de 

NOx se faz através da recirculação dos gases de 

descarga pela câmara de combustão. Tanto o 

sistema Scr como o EGr cumprem a finalidade 

de diminuição da poluição e serão utilizados 

em conjunto na próxima fase do proncove, o 

p8 (Euro 6), que entra em vigor em 2016 (na 

Europa, ele já passa a valer em 2013). Mas para 

que funcionem adequadamente, é necessária a 

utilização de diesel mais limpo, o S50 ou o S10, 

este último ainda não comercializado por aqui. 

A problemática do abastecimento é fundamental, 

portanto. O momento é de transição e exige 

esforços de todos os envolvidos para que se 

alcancem os objetivos ambientais e, em última 

análise, se promova qualidade de vida. •
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É com ele que eu vou!

Não foram poucos os que previram que, com a internet, a era da 
televisão havia chegado ao fim. A Smart TV é prova de que as 
previsões estavam erradas

A TV com cara 
de futuro

  Texto:  Marta Gucciardi

 Fotos: Divulgação

A Smart Tv, que chegou com força ao 

mercado brasileiro em 2011 e hoje já ocupa 35% 

do mercado de televisores vendidos no Brasil, 

colocou a Tv de volta na sala de estar. Nada 

mais é do que a integração de Tv e internet, 

mas não pense só em um computador ligado ao 

seu aparelho de Tv. com a Smart, você pode 

conectar-se à internet, usar as redes sociais, jogar 

videogames, localizar filmes, vídeos, fotos e 

conteúdos na web, assistir à Tv a cabo. Também 

conhecida como “Tv Híbrida” ou “Tv inteligente”, 

a Smart é o resultado natural de uma tendência 

que se espalha pelo mundo: a convergência das 

tecnologias que pretendem transformar boa parte 

dos aparelhos que nos rodeiam em “multiuso”. 

isso é fácil de entender quando pensamos no 

smartphone, cada vez mais acessível. da mesma 

forma como aconteceu com o telefone celular, a 

Smart Tv veio para nos conectar ao mundo em 

tempo real. Aliás, o nome Smart Tv vem 

de smartphone.

E uma inversão na forma de consumir conteúdo. 

você pode salvar as preferências da família com 

o perfil de cada um e programar para assistir o 

programa que você quiser no horário em que achar 

melhor, ao contrário do que sempre aconteceu, 

em que a agenda do telespectador tinha que se 

adaptar ao horário da programação.

O quE É

imagine um tablet de 50 polegadas, e você está 

perto da definição de uma Smart Tv. com ela, é 

possível ter acesso à internet, aplicativos e plugins  

que permitem o acesso à programação normal 

de um aparelho de Tv e também à programação 

gerada pelo usuário, que pode ser desde um 

arquivo em pen-drive até um filme que você 

assiste de um sistema on-demand como o Netflix, 

por exemplo.

São muitas as diferenças da Smart Tvpara a Tv 

convencional, a começar pelo próprio aparelho. 

O que antes era característico só de 

computadores agora é encontrado na Smart 

também, como conexão wi-fi ou via cabo – e 

você pode montar uma rede caseira com a sua 

Tv -, entrada uSB para pendrives ou Hd externos 

e até mesmo aparelhos com processadores 

dedicados, o “cérebro” do aparelho. Alguns 

fabricantes, como Sony, Samsung e lG, já 

dispõem de modelos com processadores. 
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O sistema operacional era um dos grandes 

entraves para a proliferação das Smart Tvs. 

Até pouco tempo, eles eram desenvolvidos 

pelos fabricantes dos aparelhos, o que dificultava 

o desenvolvimento de aplicativos, já que o 

sistema rodava em plataformas e tecnologias 

diferentes, mas Apple, responsável pela appstore, 

e Google,do Android, prometem levar adiante 

a briga já travada com os smartphones. Além 

disso, foi anunciado há pouco a Smart Tv 

Alliance, um grupo de empresas fabricantes 

de aparelhos que terá um sistema operacional 

comum para facilitar a criação de aplicativos, 

mais ou menos como acontece com o Android, 

que roda em vários modelos de diversas 

marcas. Em princípio, fazem parte da Alliance os 

fabricantes lG e philips, mas outras marcas já 

se interessaram em participar do grupo. Outro 

problema que atinge o setor é a velocidade 

da banda larga, fundamental para o bom 

desempenho das Smarts. Mesmo assim, os 

fabricantes mostram-se otimistas, principalmente 

com a disposição da classe c em adquirir o 

aparelho, cujo modelo mais simples custa por 

volta de r$ 2.000,00. 

uma das principais marcas neste mercado, a 

Samsung lançou uma nova linha de Smart Tv com 

tecnologia para reconhecer comandos de voz 

e gestos. O modelo mais avançado (veja Box) 

tem 55 polegadas, com borda de 5mm e design 

moderno. Já vem equipada com câmera, wi-fi e é 

possível instalar aplicativos e navegar pela web.

Mas o grande destaque é o comando de voz. você 

pode conversar com o aparelho: “Olá, Tv” é a frase 

gatilho que aciona esse comando, e aí basta dizer a 

função que você quer que ela execute. O programa 

reconhece vozes femininas, masculinas e até com 

sotaque sem a necessidade de registro prévio, 

basta falar pausadamente.O comando por gestos 

também impressiona.com tecnologia semelhante 

à do x-Box, a Tv da Samsung é capaz de exercer 

funções como aumentar e diminuir volume, 

arrastar janelas ou mexer um ponteiro apenas 

com o movimento das mãos. A câmera permite 

também reconhecimento facial, e você pode usar o 

aplicativo skype sem precisar colocar senha e login, 

basta posicionar-se em frente ao aparelho. Entre 

tantas vantagens, a Tv Smart também significa o 

fim da luta travada diariamente para encontrar o 

controle remoto da televisão.



72 | 2012BTJE

conheça os principais modelos disponíveis no 

mercado brasileiro:

SAMSuNG ES 7000 – 46 Ou 55 pOlEGAdAS

Tv lEd 3d plana com comandos por gestos ou voz 

e reconhecimento facial; atualização de recursos 

tecnológicos; acesso a canais Kids, Fitness e Family 

Store, Browser, wi-fi integrado e entrada uSB.

preços: de r$ 6.000,00 a r$ 8.000,00

pHilipS SMArT Tv 7007 - 42 pOlEGAdAS

Tv lEd 3d com entrada para uSB, wi-fi e aplicativo 

Myremote philips, que transforma o tablet em um 

controle remoto inteligente.

definição: a tela lEd emite uma grande variedade 

de cores e tons que proporciona imagens nítidas e 

vibrantes. complementada com a resolução Full Hd 

obtem-se melhor definição dos traços. 

preços: de r$ 3.900,00 a r$ 4.500,00

AOc SMArT Tv – 46 pOlEGAdAS

Tv lEd, tela plana, Full Hd, com conexão uSB.

com tela lEd de 46 polegadas, resolução Full Hd, 

taxa de frequência de 120 Hz, contraste dinâmico de 

2.000.000:1 e tempo de resposta de apenas 5,5 ms.

preços: de r$ 2.100,00 a r$ 2.700,00

lG SMArT Tv lS5700 – 42 pOlEGAdAS

Tv lEd lcd Full Hd, compatível com wi-fi, entrada 

para uSB, acesso a conteúdos premium, exclusivo 

da lG. 

definição: tela led Full Hd, sistema progressive Scan 

que tem a função de varredura, elimina as interferências 

aumentando o número de linhas na tela do televisor e 

a taxa de contraste de 5.000.000:1, permitindo cores 

ainda mais reais e tons de preto.

preços: de r$ 2.700,00 a r$ 3.400,00
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uma das características da NTc&logística é o pioneirismo de suas ações. quando se fala em estratégias para 

ampliar os canais de comunicação, tanto com o público interno quanto com o externo, essa máxima é ainda 

mais relevante. 

O diretor de comunicações e Novos projetos da NTc&logística, dimas Barbosa Araujo, conta que, desde a 

década de 1980, quando nem se sonhava com internet, a NTc lançou mão do sistema de Tv executiva para 

comunicar os efeitos de uma nova legislação, com um programa feito direto da então sede da entidade na rua 

Borges lagoa, em São paulo, que foi assistido por transportadores de todo o país em auditórios da Embratel. 

“Três décadas mais tarde foi a vez da Tv aberta, com o programa Brasil logística e Transportes, que ficou 

em cartaz por quatro anos em rede nacional, na rede Mulher. Na mesma década, produzíamos o NTc On line, 

transmitido pelo do sistema de Tv corporativa da Tv rodolink (Grupo rodobens)”, diz.

com a internet, a NTc&logística percebeu  o potencial de multiplicação de sua mensagem e implantou o projeto 

Trc Tv, em conjunto com o Setcesp. Trata-se de um estúdio de Tv para gravar programas para a internet, 

voltados para o segmento de transporte, para que possam ser vistos e acompanhados de qualquer lugar. “como 

profissional da área, venho acompanhando as tendências mundiais e já antevia que o modo como as pessoas 

assistem televisão iria sofrer uma mudança radical”, afirma Araujo. “O telespectador pode optar entre a Tv aberta, 

a Tv a cabo e a internet, assistindo  seu programa favorito no momento que desejar e utilizando-se do melhor 

meio possível. É exatamente o que está acontecendo com a Apple Tv  e as tevês inteligentes,  cujos  aplicativos 

possibilitam acesso a redes sociais, à internet – e, consequentemente, ao Youtube – e a serviços  como o 

Netflix, NetMovies, Sunday Tv e assemelhados, através das quais a pessoa pode começar a ver um filme como 

telespectador, isto é, no aparelho de televisão de sua casa, e terminar como internauta, acabando de assisti-lo no 

seu tablete ou smartphone. Ou vice-versa”, completa.

Em 2012, o projeto sofreu uma reformulação, com cada entidade cuidando da própria programação. 

No caso da NTc&logística o projeto foi batizado de NTc Tv, 

contando, nos três primeiros meses de programação, com mais de 

cem vídeos abrigados em uma página própria no Youtube 

(www.youtube.com/ntclogistica). A NTc Tv está dividida 

em canais, como o canal NTc pelo Brasil, com entrevistas 

de empresários sobre as características do transporte de 

cargas em suas respectivas regiões, ou o canal Técnico, com 

informações sobre legislação, custos etc., além de canais para 

eventos e um especificamente voltado para a comJovem. 

“Só com integrantes da comJovem, foram realizados sete 

programas NTc pelo Brasil no ano de 2012”, informa dimas. As 

apostas para 2013 são a criação de novos canais e a abertura 

de espaços patrocinados, tanto nos próprios vídeos quanto 

nos diversos canais. dimas Barbosa Araujo afirma categórico: 

“A NTc&logística está totalmente pronta para a era das Smart 

Tvs, quem já tiver uma pode conferir.” •

//NTC sempre à frente 
do seu tempo

EVENTOS 
COMJOVEMEVENTOS 

NTC 
PELO
BRASIL

XII SEMINÁRIO
BRASILEIRO
DO TRC

LEI 12.619/12

NTC 
PELO
BRASIL

VÍDEOS 
TÉCNICOS

EVENTOS 
EVENTOS 



74 | 2012BTJE

QUIZ
O Futuro em jogo

Texto: Marta Gucciardi 

PERIGO NA BOLEIA
O transporte de produtos perigosos tem 
uma série de regras. 
Você sabe o que são produtos perigosos 
e como transportá-los?

Teste seus conhecimentos
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1. qual é o órgão que define a relação dos produtos 

considerados perigosos para o transporte terrestre 

no Brasil?

A - contran (conselho Nacional de Trânsito)

B - ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

c - ANTT - Agência Nacional de Transporte Terrestre

d - Ministério dos Transportes 

2. como deve ser feita a identificação do veículo que 

transporta produtos perigosos?

A - com o aviso ‘transporte de carga perigosa’ na 

traseira do caminhão.

B - com símbolos geométricos.

c - quando aplicável, com rótulos de risco, painéis 

de segurança e símbolos. 

d - com o símbolo da carga cortado por uma 

tarja vermelha. 

3. resíduos perigosos também devem obedecer à 

legislação de transporte de produtos perigosos?

A - Não há legislação específica sobre transporte 

de resíduos.

B - resíduos não são considerados produtos 

perigosos.

c - Mesmo sendo resíduo de produto perigoso, 

seu transporte está livre de regras.

d - Todas as alternativas estão erradas.

4. O transporte de produtos perigosos requer 

equipamentos de segurança especiais, que fazem 

parte do “kit de emergência”. uma das alternativas 

abaixo contém um erro, você consegue identificar 

qual é?

A - O kit de emergência é composto de luvas, 

capacete e óculos de segurança.

B - o kit de emergência é composto de cones para 

sinalização da via.

c - O kit de emergência é composto de calços 

para rodas.

d - o kit de emergência é composto de jogo de 

ferramentas.

5. É necessário uma autorização ambiental para 

transporte de produtos perigosos entre diferentes 

estados da Federação. você sabe quem a emite?

A - receita Federal

B - ibama

c - polícia Federal

d – polícia Florestal

6. quem é responsável pela fiscalização de produtos 

perigosos nas estradas?

A - A polícia rodoviária, com o objetivo de aumentar 

a segurança nas rodovias. 

B - A polícia Florestal, com o objetivo de proteger 

o meio ambiente.

c - A receita Federal, com o objetivo de evitar 

o transporte ilegal de cargas.

d - O inmetro, com o objetivo de garantir os 

procedimentos de transporte.

7. O transporte de produtos perigosos exige 

documentação específica. você sabe quais os 

principais documentos que o motorista deve ter 

em mãos?

A - carteira de habilitação especial, certificado de 

transporte de cargas perigosas e ficha de emergência.

B - documentação fiscal, envelope para transporte, 

equipamentos especiais e certificado de capacitação 

para condução do veículo.

c - Equipamentos de segurança, carteira de 

habilitação especial, autorização de transporte emitida 

pelas autoridades locais, ficha de emergência.

d - Todas as alternativas contêm alguma incorreção.

8. Em caso de acidentes, quais providências devem 

ser tomadas?

A - isolar a área do acidente e evitar a aglomeração 

de curiosos.

B - colocar o Epi.

c - informar as autoridades locais e a polícia 

rodoviária.

d - Todas as anteriores.
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1) rESpOSTA cOrrETA: c

A ANTT publicou a resolução 420/04 com a relação dos 

produtos perigosos para o transporte terrestre. A lista, atualmente, 

apresenta mais de 3.000 produtos, divididos em 9 classes de 

risco: explosivos, gases, líquidos e sólidos inflamáveis, substância 

oxidantes, tóxicas, infectantes, radioativas, corrosivas. 

2) rESpOSTA cOrrETA: c

O veículo/equipamento deve estar sinalizado com painéis de 

segurança e rótulos de risco, conforme o estabelecido na norma 

ABNTNBr7500. O painel de segurança tem a forma de um 

retângulo com o nº de identificação de risco seguido ou não 

pela letra x (se o produto reagir perigosamente com água) e a 

identificação do produto (nº ONu), exceto para produtos da classe 

1 (explosivos), que tem apenas os números de identificação do 

produto (número ONu). Os painéis têm o fundo em cor alaranjada, 

a borda, os algarismos e a letra de identificação de risco (número 

de risco) e do produto (número ONu) na cor preta e indeléveis. Se 

não houver numeração, o veículo transporta mais de um produto 

perigoso. O rótulo de risco apresenta, na metade superior, o 

símbolo de identificação do risco e, na metade inferior, o número 

da classe ou subclasse, conforme apropriado, e, quando aplicável, 

o texto indicativo da natureza do risco.

3) rESpOSTA cOrrETA: d

A resolução ANTT 420/04 diz que resíduos devem ser 

transportados de acordo com as exigências apontadas à classe a que 

pertencem. São considerados resíduos, para efeitos de transporte, 

substâncias, soluções, misturas ou artigos que contêm ou estão 

contaminados por um ou mais produtos sujeitos às disposições de 

tal regulamentação e suas instruções complementares, transportados 

para fins de despejo, incineração ou qualquer outro processo.

4) rESpOSTA cOrrETA: A

O kit de emergência é composto por calços para rodas, dispositivos 

para isolamento (fita, dispositivos para a colocação da fita, 4 placas), 

cones para sinalização da área, lanterna, jogo de ferramentas, 

extintores de incêndio e, para sólidos, lona e pá. 

5) rESpOSTA cOrrETA: B

desde junho de 2012 é obrigatório portar a Autorização Ambiental 

de Transporte interestadual de produtos perigosos, emitida pelo 

ibama para o transporte de produtos perigosos em mais de um 

Estado. para saber como obter a autorização, acesse 

www.ibama.gov.br e clique em Serviços - Autorizações 

e licenças.

6) rESpOSTA cOrrETA: A

A polícia rodoviária é responsável pela fiscalização de produtos 

perigosos nas estradas, com o objetivo de aumentar a segurança 

nas estradas e proteger o meio ambiente. São verificadas as 

informações no documento fiscal, a ficha de emergência e o 

envelope, o certificado de inspeção de produtos perigosos 

(civ e cipp, para transporte a granel), a sinalização do veículo e 

equipamento (painéis de segurança, rótulo de risco e símbolos), 

equipamentos de emergência, de proteção individual etc.

7) rESpOSTA cOrrETA: d

certificado de inspeção (civ e cipp) para o transporte de 

produtos perigosos a granel, emitido pelo inmetro; certificado 

de conclusão do curso de Movimentação de produtos perigosos, 

conhecido como Mopp; documento fiscal com nome do produto, 

classe de risco, nº da ONu, grupo de embalagem (quando 

aplicável) e declaração de responsabilidade do expedidor 

da carga; envelope para transporte com informações sobre 

procedimentos de emergência e identificação da empresa 

transportadora e expedidora da carga; ficha de emergência com 

informações sobre a classe do produto transportado, indicações 

para atendimento à emergência.

8) rESpOSTA cOrrETA: d

Em caso de acidentes com produtos perigosos, o condutor 

deve:

• usar Equipamento de Proteção Individual (EPI), conforme a ABNT 

NBr 9735;

• isolar a área, afastando os curiosos;

• sinalizar o local do acidente;

• eliminar ou manter afastadas todas as fontes de ignição;

• entregar a ficha de emergência aos socorristas, assim 

que chegarem;

• avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor do 

produto, ao corpo de bombeiros e à polícia;

• avisar imediatamente aos órgãos ou entidades 

de trânsito.

RESPOSTAS
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Destaque
Para Baldomero Neto, 
jovens empresários devem 
apostar na inovação
Presidente da Comjovem lembra início da carreira ao lado do pai e 
destaca atuação feminina no mercado de transportes

 Foto:  Divulgação

 Texto: Amélia Siger
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para o presidente da comJovem, Baldomero 

Neto, 38, o oceano azul é a melhor saída. com 

isso, ele não se refere ao mar nem fala apenas de 

um possível ramo de transporte, mas fala sobre 

a busca de novas formas de inovar o próprio 

negócio.

um dos livros que Neto leu neste ano, “A 

Estratégia do Oceano Azul”, explica como um 

bom planejamento pode ser eficaz para driblar 

concorrentes e encontrar novos espaços para 

atuação no mercado – e são esses “lugares” que os 

autores chan W. Kim e renée Mauborgne chamam 

de oceanos azuis. “É sobre inovar, planejar, errar 

e acertar, ter uma empresa lucrativa, criar laços 

dentro das companhias”, explica o executivo.

“O oceano azul está no conceito e na política de 

qualidade que cada um de nós quer para nossas 

empresas. É importante ressaltar que todos 

temos condições de criar ferramentas diferentes 

para oferecermos uma prestação de serviço 

compatível com nosso negócio”, ele diz.

É aqui que os objetivos de Neto encontram o de 

muitos outros jovens empresários do setor de 

transporte de cargas – na vontade de inovar para 

manter o sucesso conquistado pelos fundadores 

das empresas tradicionais da área.

No caso dele, o fundador é o pai, Baldomero 

Taques Filho, que continua atuante na utilíssimo 

Transportes, empresa da família. “Eu e meu pai, 

juntos, reunimos características e forças para, no 

momento adequado, tomarmos a decisão que 

julgamos mais acertada para a nossa empresa. 

Enfim, nós nos completamos e nos respeitamos”, 

ele diz com afeto sobre o trabalho em equipe com 

o patriarca.

Mas, para inovar, é preciso antes de mais nada 

conhecer bem a área do próprio negócio. Ele 

acredita que a nova geração está capacitada para 

dirigir o setor. quem está começando, porém, 

explica, precisa ter espírito empreendedor, garra e 

consciência de que há muito trabalho duro 

pela frente.

Entre os desafios dos novos desbravadores das 

estradas está ser criterioso na busca de clientes, 

gerenciar equipes e se preparar para lidar com 

inadimplência, extravios e avarias – que estão 

diretamente ligados à rentabilidade das empresas. 

Fundamental também é poder fazer o que gosta, 

principalmente se estiver perto de quem se ama. 

“Trabalhar e crescer profissionalmente dentro 

da empresa da família é muito gostoso”, 

comenta Neto.
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IDEIA



IDEIA

IDEIAINOVAÇÃODESAFIOS

IDEIA

IDEIA

IDEIA

80 | 2012BTJE

ApENAS O cOMEçO

depois de passar a infância brincando entre as 

caixas da utilíssimo Transportes durante as 

férias, Neto passou a levar a sério o negócio da 

família quando completou 18 anos. 

Ele lembra que começou como encarregado do 

almoxarifado da empresa, criada pelo pai nos 

anos 1970. Algum tempo depois foi para o setor 

de operação e trabalhou como conferente. Aos 

poucos, subiu na carreira, conforme ganhava 

experiência. Atuou no departamento financeiro, 

cuidou de contas e faturamento. “Meu pai me 

ensinava dia a dia e, juntos, fomos trabalhando 

com muita responsabilidade e respeito um pelo 

outro”, ele afirma.

O entusiasmo de Neto em sua área deve ter 

valido o convite para dirigir a comJovem 

e inspirar outros jovens empreendedores. 

“queremos construir um setor motivado, 

que invista na qualificação, inovação e 

sustentabilidade”, ele defende. Essa última, 

aliás, é uma bandeira sua. “A sustentabilidade 

é um assunto muito importante para o nosso 

setor. Somos poluidores em quantidade, nossa 

ferramenta de trabalho é o caminhão. 

lançamos muito gás carbônico no ambiente e 

precisamos mudar esta realidade levando 

para o dia a dia de nossas empresas 

o conceito.”

Ele entende que a questão ambiental não é 

apenas buscar melhorias no próprio setor, mas 

deve começar a partir de uma postura pessoal, 

além da parte que cabe aos governos, claro. 

“Essa deveria ser a conduta de todos nós 

cidadãos e de nossos políticos, que teriam de 

encarar o conceito de forma mais inteligente. 

Afinal, quanto mais saudável for o ambiente em 

que vivemos, mais protegida estará a saúde 

de todos e a economia na saúde pública, por 

exemplo, seria maior.”

Tanta preocupação é ainda um reflexo de 

cuidado com o fortalecimento da estima 

dos transportadores de carga. “com esforço 

conjunto e planejado seremos capazes de 

aperfeiçoar a atividade e mudar a imagem do 

nosso setor, mostrando que juntos somos um 

elo forte no abastecimento dos nossos Estados 

e desempenhando um papel importante na 

sociedade”, ele diz.

A paixão pelo que se faz também implica 

responsabilidade. Antes de aceitar o convite 

para dirigir a comJovem, Neto decidiu adiar 

alguns planos pessoais e profissionais. Afinal, 

ele teria que cumprir compromissos fora da 

transportadora da família e se organizar para 

planejar reuniões e palestras da entidade – 

coisas que, naturalmente, tomam um bom 

tempo. Até mesmo a ideia de deixar de ser 

apenas filho e virar pai de um bebê teve de ser 

suspensa por um tempo, até que ele encontrasse 

o ritmo para conciliar todas as atividades.

Hoje, “grávido” de seu primeiro filho, que deve 

nascer em outubro, ele avalia que valeu a pena. 

“A comJovem tem sido um aprendizado. 

consegui não só fazer novas amizades, como 

crescer profissionalmente. vou levar tudo para a 

minha vida e não me arrependo de nada. 

Todo sacrifício feito foi importante para 

ajudarmos outros jovens empresários a se 

unirem e alçarem voos mais altos.”

Jovens empresárias também, como as que 

estão na subcoordenação da gestão de Neto na 

comJovem. “As mulheres trazem um equilíbrio 

muito grande e aprendem mais rápido do que os 

homens. São mais humildes e comprometidas. 

Tratam dos assuntos com prudência e não 

costumam levar as questões para o lado 

pessoal. Ainda se fala bastante que o transporte 

de cargas é para homem, porém acredito 

que este setor é para pessoas inteligentes, 

empreendedoras, comprometidas e talentosas, 

independente do gênero.” •

Rapidez e eficiência, faz a diferença.
9 anos transportando com responsabilidade.

(81)3048.9300
www.jarfrylogistica.com.br
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// livrO
A Estratégia do Oceano Azul 

como criar Novos Mercados e Tornar 

a concorrência irrelevante 

Autores: chan Kim e renée Mauborgne 

Editora: campus

pensar “fora da caixa” é um 

desafio premente no mundo 

corporativo. A busca do 

crescimento sustentável e 

lucrativo leva as empresas a 

uma ciranda de competição 

pesada. chan Kim e renée 

Mauborgne, autores da 

“Estratégia do Oceano Azul”, 

afirmam que o resultado dessa batalha sangrenta é 

um oceano vermelho, com perdedores para todos 

os lados. E ensinam: “Não concorra com os rivais, 

torne-os irrelevantes. crie estratégias inovadoras para 

desbravar os oceanos azuis de espaços inexplorados 

no mercado.” 

O livro é baseado em um estudo feito pelos autores 

sobre as estratégias de negócios de 30 empresas de 

diferentes segmentos. 

// dicA
centro cultural palácio dos Transportes

Nascido com o propósito de promover cultura e diversão à comunidade 

da região e aos profissionais da área de transporte e logística, o centro 

cultural palácio dos Transportes, inaugurado em agosto de 2012, apresenta 

uma agenda cultural variada, com exposições, peças de teatro, shows, 

oficinas culturais, além de espetáculos de dança e circo. Os eventos serão 

realizados ao ar livre ou em espaços fechados e o propósito é ter atrações 

para todas as idades.

// FilME
à Beira do caminho

direção: Breno Silveira

Atores: João Miguel, dira paes, vinícius Nascimento

Estreou nos cinemas 

em 10 de agosto de 

2012. No mais recente 

filme de Breno Silveira, 

o protagonista João, 

interpretado pelo ator 

João Miguel, esconde um 

trauma do passado – a 

morte da mulher -, que 

o transformou em um 

homem calado.  

A contragosto, o caminhoneiro dá carona, numa viagem 

pelo Nordeste, a um garoto que quer ir pra São paulo.  

A frase que João carrega no para-choque de seu 

caminhão, “viver é como desenhar sem borracha,” dá o 

tom do filme, em que a busca pela redenção se dá pelos 

caminhos que traçamos na vida. O diretor apresenta a 

estrada como uma metáfora da existência, em que 

as escolhas vão sendo feitas de acordo com o 

cenário apresentado.

Para acertar o passo
Livros, cursos e dicas para quem quer acertar o passo








