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Vander Costa
Presidente da CNT

Neste ano, o nosso Des-
poluir completa 15 anos 
de atividade e ganha a 

reportagem especial desta edição. 
É um programa que sempre esteve 
alinhado aos preceitos do ESG, pois, 
além de buscar a redução da emissão 
de poluentes, traz ganhos sociais 
(reduzir a poluição é garantir a 
sobrevivência do Planeta) e tem viés 
de governança, pois todas as aferi-
ções realizadas no Brasil são objetos 
de auditoria pela nossa equipe da 
CNT e do SEST SENAT. É um pro-
grama muito atual, também, pela 
questão energética, pois veículos 
bem regulados consomem menos 
combustível.

Mostramos que o Despoluir, ape-
sar de já ter 15 anos, continua novo, 
atual e em constante modernização 
para acompanhar as novas tecno-
logias que se apresentam. Recente-
mente, o programa foi apresentado, 
na OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), pelo nosso diretor exe-
cutivo Bruno Batista em uma ação 
que teve como objetivo mostrar ao 
mundo como o transporte brasilei-
ro está preocupado com a redução 
da emissão de poluentes.

Andamos, também, na Euro-
pa, para coordenar a bancada dos 
empresários brasileiros na OIT 
(Organização Internacional do Tra-
balho), cuja conferência internacio-
nal voltou a ser presencial, após as 
restrições ocasionadas pela pan-
demia. Nesta edição, temos, ainda, 

um relato do que foi apresentado 
pela CNT em Genebra, na Suíça. O 
Brasil tem defendido a igualdade 
no tratamento dos trabalhadores 
em todo o mundo. Não é justo 
aumentar as obrigações e os custos 
apenas dos trabalhadores de países 
signatários das orientações da OIT. 
Felizmente, os nossos técnicos estão 
muito bem qualificados para defen-
der os interesses do Brasil, sempre 
respeitando a saúde e a dignidade 
dos trabalhadores, e também estão 
preocupados em preservar o direito 
principal, que é o de trabalhar, ou 
seja, de ter emprego.

Parece-nos que o Brasil e o mundo 
venceram a pandemia, vacinando a 
população e mantendo hábitos de 
higiene. Reflexo disso é que, apenas 
no mês de junho, foram realizados 
quatro eventos nacionais voltados 
ao transporte rodoviário de cargas, 
além da cúpula promovida pela CIT 
(Câmara Internacional da Indús-
tria de Transportes), no México. O 
mundo volta ao normal com eventos 
presenciais que são transmitidos ao 
vivo. A tecnologia possibilita reuni-
ões por meio de videoconferências, 
mas o contato pessoal continuará a 
ter sua importância.

A falta de suprimentos e con-
têineres continua a influenciar 
– e muito – a cadeia produtiva do 
Brasil e do mundo; e a globalização 
é tema recorrente nos mais diver-

Por um transporte 
em constante modernização

/// Editorial 

sos seminários. Compreendemos 
que a globalização realmente é um 
processo irreversível, mas, como 
estava sendo feita, concentrando a 
produção de determinados produ-
tos em um único país ou em apenas 
uma região, ela mostrou-se não ser 
a melhor opção. Assim, estamos 
passando para uma nova realidade, 
que estará consolidada em breve.

Da mesma forma, haverá mudan-
ças e fontes alternativas de energia 
no transporte. Apostamos que 
deveremos ter soluções diferentes 
para problemas diferentes. Por 
exemplo, a energia utilizada pelo 
transporte urbano não será, neces-
sariamente, a mesma do transporte 
de longos percursos. O modal aéreo 
poderá usar energia diferente do 
modal marítimo e assim por diante. 
A única coisa eterna é a mudança.

Boa leitura!
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De ponta 
a ponta
por Gustavo T. Falleiros

Marcus Voloch
Diretor executivo da 
Aliança Navegação e 
Logística

/// Entrevista | Marcus Voloch
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Dizem que a navegação de cabotagem é invi-
sível e, ao mesmo tempo, onipresente. Mar-
cus Voloch gosta dessa imagem, porque 
ela ilustra a importância de um segmento 

que, no Brasil, cresce longe dos holofotes. O CEO da 
Aliança Navegação e Logística, empresa que integra o 
grupo internacional A.P. Moller – Maersk, lembra que 
as grandes ações promocionais de venda, como a Black 
Friday, só se tornam possíveis quando existe uma cadeia 
logística muito coesa. No caso, a Aliança é a principal 
responsável por trazer a produção da Zona Franca de 
Manaus para os grandes centros, a partir das cidades 
litorâneas. Esse é apenas um exemplo. 

Voloch explica que a cabotagem é parte de uma 
estratégia maior que inclui operações rodoviárias e fer-
roviárias, além da armazenagem de volumes. Peça-cha-

ve do comércio exterior, o contêiner possibilita sonhar 
grande, embora a competitividade da operação sempre 
precise ser avaliada frente a outros modais. Nesta entre-
vista, ele diz como é oferecer serviços “de ponta a ponta” 
e revela como o know-how da Maersk vem sendo utiliza-
do na estratégia doméstica, com soluções que facilitam, 
por exemplo, a exportação para o mercado chinês. 

Para a consolidação da cabotagem no país, com o 
transporte de produtos diversificados (e não apenas de-
rivados de petróleo, como ocorria), houve duas circuns-
tâncias: estabilidade econômica e profissionalização 
dos serviços portuários. De modo a situar os leitores, 
o diretor da Aliança faz uma retrospectiva histórica 
para, então, iluminar o cenário presente, descrevendo 
as eventuais dificuldades, mas sem perder o foco no 
horizonte promissor da integração logística.  

Revista CNT | A navegação de 
cabotagem, no Brasil, esteve muito 
voltada ao transporte de combustí-
veis. Isso mudou?
Marcus Voloch | Dentro da cabota-
gem, existem várias cabotagens. Isso 
é o que sempre diz a Abac (Associa-
ção Brasileira dos Armadores de 
Cabotagem), da qual Marcus é 
diretor suplente. De fato, a cabota-
gem de combustíveis, de granéis 
líquidos, segue superforte no Brasil. 
E a cabotagem de contêineres, de 
cargas em geral, só pôde crescer no 
final da década de 1990, a partir do 
momento em que tivemos certa 
estabilidade econômica, no que 
diz respeito à inflação, e quando os 
portos começaram a funcionar de 
maneira mais ordenada, com a lei 
n.º 8.630, de 1993 (posteriormen-
te, revogada pela lei n.º 12.815, de 
2013), que acabou resultando na 
privatização de diversos terminais 
portuários. Veja que, no auge da 
inflação, não havia como compe-
tir com o transporte rodoviário 
de cargas, que chega dois ou três 

dias mais rápido ao destino. Além 
disso, naquele momento, o custo-
-estoque era proibitivo. Quanto à 
regularidade do funcionamento 
dos portos, é preciso ter em mente 
que a cabotagem atua como um 
ônibus circular. Você sabe a hora 
e o dia em que o navio vai estar no 
porto. Esses horários são fixos. Sem 
isso, você não conseguiria progra-
mar um embarque, uma descarga, 
uma coleta ou uma entrega. Por 
exemplo, a gente sabe que, em todas 
as segundas-feiras, o navio da Alian-
ça estará em Manaus. Em resumo, 
com estabilidade econômica e 
com portos que funcionam, fez-se 
o cenário para conseguir operar a 
cabotagem. 

Revista CNT | O que ficou de apren-
dizagem desses anos de pioneiris-
mo?
Marcus Voloch | Se você não fizer 
um trabalho semelhante ao que 
o rodoviário faz, acabará fican-
do para trás. Vamos pegar como 
exemplo uma mercadoria emble-

mática para a cabotagem: o arroz. 
A gente embarca muito arroz do 
Rio Grande do Sul para o Norte e o 
Nordeste do país. O arrozeiro liga 
para a transportadora; e, duas horas 
depois, o caminhão está lá; e ele só 
lembra desse arroz quando o cliente 
dele ligar para fazer a próxima 
encomenda. No começo, nosso 
modelo era porto-porto, ou seja, o 
cliente tinha que levar o caminhão 
dele com arroz até o porto. Depois, 
no destino, era preciso coletar no 
porto e levar até o supermercado. 
Quando ficou claro que esse modelo 
não ia decolar, mudamos para o 
modelo porta a porta. Hoje, o que 
fazemos, de fato, é o transporte 
multimodal, conectando grandes 
distâncias por meio de navios. O 
cliente não quer saber se a carga vai 
em tal meio de transporte – ele quer 
que a carga seja coletada e entre-
gue no momento certo e da forma 
mais econômica e mais competi-
tiva possível. No nosso modelo de 
negócio, a gente utiliza o caminhão 
onde ele é mais competitivo; utiliza 

/// Entrevista | Marcus Voloch
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o trem onde ele existe e é competiti-
vo; e, por fim, conecta as linhas por 
navio nas médias e longas distân-
cias. Esse é modelo de negócio da 
Aliança.

Revista CNT | Vocês têm frota pró-
pria de caminhão? E como é feita a 
perna ferroviária?
Marcus Voloch | Temos sim. Hoje, 
a frota está concentrada em São 
Paulo e em Manaus. A gente acabou 

de aprovar um investimento para 
comprar 99 caminhões e cerca de 
200 chassis, que devem entrar em 
operação ainda neste ano. Aí, sim, 
a gente vai usar esses veículos em 
localidades-chaves, onde a gente 
precisa de apoio de frota própria. 
Mas a gente opera com um misto de 
frota própria e de terceiros. A gente 
subcontrata a perna ferroviária com 
a MRS, com a Brado, dentre outras. 
Para o cliente é um CTe (documen-
to fiscal eletrônico) multimodal, 
que cobre da origem até o destino, 
independentemente dos modais 
envolvidos.

Revista CNT | O senhor poderia citar 
exemplos de grandes clientes que 
compõem a carteira da Aliança?
Marcus Voloch | Os grandes clientes 
nossos que são bastante conheci-
dos no mercado são: Gerdau (aço), 
Samsung (eletrônicos), LG (ele-
trônicos), M. Dias Branco (alimen-
tos), Camil (alimentos), Tio João 
(alimentos), Klabin (celulose), Irani 
(celulose), Procter & Gamble (higie-
ne e limpeza), Honda (automóveis e 
motocicletas). Pense em coisas que 
vê no supermercado ou em lojas de 
materiais de construção. A chance 
de essas coisas terem sido transpor-
tadas por cabotagem é gigantesca. A 
gente fala que a cabotagem é onipre-
sente e invisível, pois está em todos 
os lugares, mas poucos sabem disso. 
A gente tem, em carteira, hoje, cer-

ca de 1.700 clientes – das grandes às 
pequenas empresas, passando pelas 
médias. Por exemplo, vamos supor 
que uma construtora vá fazer uma 
obra grande no Recife e que boa 
parte dos vergalhões, do cimento, 
dos vasos sanitários e de outros 
materiais venha do Sudeste. A gente 
faz contrato com a obra, lembrando 
de que cada obra corresponde a um 
CNPJ. Fazemos, então, contratos 
de transporte com aquele CNPJ que 
quer comprar material de cons-
trução em grandes quantidades, 
em outro estado. Para esse cliente 
o modal mais econômico acabará 
sendo a cabotagem. 

Revista CNT | O senhor já disse que a 
Black Friday só existe no Brasil, por 
conta da cabotagem. Como é isso?
Marcus Voloch | Neste ano, teremos 
a Black Friday, a Copa do Mun-
do e o Natal todos juntos. Então, 
imagine a quantidade de televisões 
e eletrodomésticos, provenientes da 
Zona Franca de Manaus, que serão 
vendidos na Black Friday. Existem 
ocasiões em que embarcamos 400 
contêineres de eletroportáteis e de 
linha marrom, ou seja, 28 mil m3 
de mercadorias despachados em 
uma única semana. Nosso navio, 
em Manaus, tem capacidade para 
cerca de 3 mil contêineres. Então, 
o que a gente faz é reunir esses 400 
contêineres e descarregar nos portos: 
em Pecém (CE), Suape (PE), Salvador 

É preciso ter 
em mente que a 

cabotagem atua 
como um ônibus 

circular. Você sabe 
a hora e o dia em que 
o navio vai estar no 

porto. Esses horários 
são fixos. Sem isso, 

você não conseguiria 
programar um 

embarque, uma 
descarga, uma 
coleta ou uma 

entrega.

/// Entrevista | Marcus Voloch
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(BA), Sepetiba (RJ), Santos (SP) e 
Itapoá (SC). A partir desses portos, 
fazemos a entrega para a Magazine 
Luiza, o Ponto Frio, o Carrefour 
e assim por diante. Uma parte vai 
para o armazém das fabricantes, 
mas grande parte vai diretamente 
para o varejista. Imagine como seria 
coordenar esse movimento, com 
todos os produtos sendo despacha-
dos ao mesmo tempo em Manaus, se 
não houvesse navio? O que o navio 
faz é possibilitar o embarque de 
grandes quantidades e a distribuição 
pequenininha, em cada um desses 
portos. A gente mantém o produto 
no armazém até a hora em que o 
cliente autoriza, dizendo: “Pode 
entregar”. Então, os caminhões vêm 
e percorrem 20 ou 30 quilômetros 
até o destino final. A frase da Black 
Friday é provocativa, mas, se você 
for ver, faz sentido. 

Revista CNT | Transportar carga 
conteinerizada envolve quais 
desafios? 
Marcus Voloch | O lado bom do 
contêiner é que você sai do pátio 
do cliente com ele fechado. A gente 
leva o nosso caminhão até a fábrica, 
enche o contêiner e o lacra. Esse 
lacre só vai ser rompido na entrega 
para o cliente final, ou seja, o cliente 
do cliente. Isso é sensacional. Os 
casos de sinistros na cabotagem, 
principalmente a respeito de avarias 
e roubos de cargas, são muito raros. 

Transportamos cerca de 300 mil 
TEUs por ano; e os casos de sinis-
tros não chegam a 0,1% ao longo do 
ano. Isso vale, especialmente, para 
a carga mais visada, como eletro-
domésticos e produtos de higiene 
e limpeza. Quanto aos empecilhos, 
o principal é que, no contêiner, só 
cabem 70 m3 de carga, ao passo que 
caminhões grandes transportam 
quase 100 m3. Então, em custo por 
tonelada, a gente perde um pouco 
de competitividade nas médias e 
pequenas distâncias. Nas longas dis-
tâncias, não. Um segundo ponto é 
que, como a gente só transporta por 
meio de contêineres, precisamos 
de implementos apropriados, ou 
seja, de chassis porta-contêineres. 
Em determinadas localidades, falta 
esse tipo de caminhão. São poucas 
as transportadoras com grande 
capacidade para transporte de 
contêineres. Ficamos com opções li-
mitadas em momentos de aumento 
de custos, como ocorre agora. Esse 
é um dos motivos pelos quais vamos 
aumentar nossa frota própria. 

Revista CNT | A Aliança enfrenta 
alguma dificuldade com relação à 
dragagem nos portos?
Marcus Voloch | Em alguns portos, 
sim, mas o interessante é que, na 
cabotagem, temos navios dese-
nhados para operar no Brasil. 
Quando encomendamos a nossa 
frota, escolhemos navios de baixo 

calado, com a boca larga, de forma 
que eles conseguem carregar mais 
cargas para cada centímetro que 
afunda na água. Então, de forma 
geral, a gente consegue operar 
bem. Porém, temos uma restrição 
importante ao subirmos o rio 
Amazonas, onde ocorre 11,5 m de 
calado, sendo que nossos navios 
chegam a 12,5 m. Então, a gente 
acaba limitando a capacidade dos 

O que o navio 
faz é possibilitar 
o embarque 
de grandes 
quantidades e 
a distribuição 
pequenininha em 
cada porto. A gente 
mantém o produto 
no armazém até a 
hora em que o cliente 
autoriza a entrega. 
Então, os caminhões 
vêm e percorrem 20 
ou 30 quilômetros 
até o destino final.
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navios para Manaus. Na época 
da vazante do rio Amazonas, a 
partir de setembro, isso faz muita 
diferença. Felizmente, em 2021, a 
gente não teve problema de seca. 
Por outro lado, em 2020, a gente 
precisou restringir seriamente a 
capacidade dos navios. 

Revista CNT | Recentemente, 
houve importantes inovações 

legais e regulatórias no país. 
Como a Aliança recebeu o BR do 
Mar – Programa de Estímulo ao 
Transporte por Cabotagem (Lei 
n.º 14.301/2022)?
Marcus Voloch | O BR do Mar não 
endereça os principais problemas 
da cabotagem. Um grande pro-
blema, semelhante ao enfrentado 
pelas empresas de aviação, é a ques-
tão do ICMS dos combustíveis. A 
depender do estado, pagam-se 18% 
ou 25% ou 12% de alíquota sobre 
combustíveis, mas a cabotagem 
paga integralmente o ICMS sobre 
o combustível dos navios. Esse 
era um dos pilares quando o BR 
do Mar começou a ser discutido 
três anos atrás. Outros pontos não 
debatidos foram a burocracia e a 
quantidade de documentos que são 
exigidos. Há os custos em terra. O 
problema da navegação brasileira 
não está tanto no navio, que é ope-
rado de forma muito competitiva, 
mas, sim, em custos portuários, 
em praticagem, que são despro-
porcionalmente mais altos do que 
em outros países. O que o BR do 
Mar tenta resolver é a questão da 
falta de tonelagem, ou seja, a falta 
de navio. Porém, a cabotagem de 
contêineres nunca teve problema 
de falta de navio ou de competiti-
vidade. Pelo contrário, há capa-
cidade ociosa. Ainda falta regu-
lamentar, mas, em tese, a BR do 

Mar traz a possibilidade de trazer 
navios de forma mais simples. Você 
não vai precisar ter lastro. Hoje, 
por exemplo, eu tenho seis navios 
brasileiros e, com eles, posso trazer 
navios estrangeiros com suspensão 
de bandeira. Com o BR do Mar, 
não há essa exigência – posso trazer 
navios estrangeiros sem ter navios 
brasileiros. Neste momento, em 
que os fretes internacionais foram 
para US$ 15 mil por contêiner, 
o que você acha que teria acon-
tecido com navios estrangeiros 
operando no Brasil? Você acha que 
eles teriam continuado no Brasil, 
recebendo R$ 8 mil por contêiner, 
ou teriam ido para a Ásia? Teriam 
todos ido embora. Ninguém em 
sã consciência vai querer deixar 
um asset (ativo) que vale US$ 50 
milhões ganhando R$ 8 mil por 
contêiner se pode ganhar muito 
mais. Se não tem lastro, que são os 
navios brasileiros, você está livre 
para negociar em qualquer lugar do 
mundo e acaba virando um negócio 
oportunístico. Mas não para nós: 
somos uma empresa brasileira, 
com mais de mil empregados no 
Brasil, com navios brasileiros, mais 
de 400 tripulantes brasileiros. O 
nosso compromisso não é de curto 
prazo. É perene.    

Revista CNT | E quanto ao Programa 
de Autorizações Ferroviárias (Pro 

O lado bom do 
contêiner é que 

você sai do pátio do 
cliente com

 ele fechado. 
A gente leva o nosso 

caminhão até a 
fábrica, enche o 

contêiner e o lacra. 
Esse lacre só vai ser 
rompido na entrega 
para o cliente final. 
Isso é sensacional. 

Casos de sinistro são 
muito raros.
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Trilhos), foram criadas oportuni-
dades?
Marcus Voloch | A gente espera que 
traga competitividade e que a gente 
consiga embarcar contêineres por 
meio de trilhos. Hoje, o volume de 
contêineres é muito pequeno. Há 
interesse em embarcar minério, 
soja, commodities agrícolas em 
geral, pois a quantidade é infinita-
mente maior. A gente espera que o 
contêiner consiga ter mais espaço 
nas ferrovias, pois isso faz todo o 
sentido. Por exemplo, poderia ser 
ligado o Centro-Oeste com o Porto 
de Santos por meio de trem se hou-
vesse frequência e frete competiti-
vo. A gente já tentou fazer Teresina 
(PI) e São Luís (MA), descendo 
em Pecém, mas o transit time se 
mostrou longo, tem mudança de 
bitola – é tudo muito complicado. 
A gente não pretende investir em 
ferrovia. Isso não é o nosso core, 
mas, se os operadores ferroviários 
ou novos entrantes entenderem 
que faz sentido investir, nós vamos 
ser clientes deles. Se você olhar os 
Estados Unidos, os contêineres 
descem nos portos da Costa Oeste 
e vão todos para o Midwest de 
trem. Por trem, você manda 60 
contêineres de uma só vez. Então, 
faz sentido. 

Revista CNT | Para a Aliança, como é 
integrar um grupo gigantesco como 

a Maersk? Que tipo de benefício se 
colhe disso?
Marcus Voloch | A Aliança foi 
comprada pela Hamburg Süd em 
1998. Então, a gente já tinha, dentro 
de casa, uma empresa grande e que 
era o principal armador presente 
na América do Sul. De lá para cá, o 
que mudou foi a vontade do grupo 
Maersk de deixar de ser apenar um 
armador e transportador marítimo 
para ser um grande operador da 
logística mundial. O que a gente tem, 
hoje, dentro de casa? Temos navios, 
portos, caminhões e armazéns em 
construção. E a gente não conseguia 
conectar isso tudo e acabava ven-
dendo cada serviço separadamente. 
Aqui, no Brasil, a Aliança sempre fez 
esse trabalho de integrador. Mas, no 
mundo, havia unidades de negócios 
que não se falavam tanto. O que a 
Maersk vem fazendo é, justamente, 
a integração dessas unidades. Vamos 
pegar o exemplo de um exportador 
brasileiro de proteína que queira 
exportar para a China, mas não tem 
a expertise necessária. Então, o que a 
Maersk se propõe a fazer? Ela abre 
para ele um armazém e um frigorífico 
e, então, faz a distribuição. Para a 
carga sair do Brasil, a gente faz a sua 
coleta, a coloca em contêiner, faz a 
liberação alfandegária, a deposita nos 
nossos armazéns, a carrega nos nossos 
navios e a descarrega na China. De-
pois, a gente vai levá-la para o nosso 

armazém frigorífico e, finalmente, 
vai entregá-la para o cliente na China. 
Essa é a proposta da Maersk em âm-
bito mundial. Hoje, temos grandes 
clientes que utilizam esse modelo de 
negócios, como a Adidas e a Puma. 
A ideia é expandirmos para todos os 
países onde a Maersk opera. 

Revista CNT | Como o Brasil partici-
pa dessa estratégia?
Marcus Voloch | Além de comprar 
caminhões para uma frota própria, a 
Aliança está construindo uma série 
de armazéns. Vamos inaugurar um, 
agora, em Cajamar (SP). Já temos 
armazéns em São Bernardo (SP), em 
Manaus (AM), em Itapoá (SC) e em 
Itajaí (SC). A gente está com um pi-
peline de construção de sites de arma-
zenagem e distribuição superforte 
para os próximos dois anos. A gente 
vai entrar com força em várias praças 
do Nordeste, além do Sudeste e do 
Sul, justamente para fazer esse papel 
de integrador, seja para transporte 
doméstico, seja para transporte in-
ternacional. É um filão supergrande; 
e a gente tem tudo para ter sucesso. 
São clientes com os quais a gente já 
trabalhava – só faltava enxergá-los 
de forma integrada. Com uma visão 
de 360°, a gente consegue atendê-los 
de forma muito mais eficiente do que 
se eles fechassem negócio com vários 
pequenos parceiros. Esse é o nosso 
grande trampolim. ◼

/// Entrevista | Marcus Voloch
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/// Mais Transporte

Rodojunior já monitora 
automaticamente 80% 
dos pneus de sua frota

Com uma frota de aproximadamente 250 cami-
nhões, a Rodojunior Transportes, especializada no 
transporte de grãos e produtos industriais, iniciou, 
em 2020, o monitoramento eletrônico da tempera-
tura e da pressão dos pneus empregando a solução 
desenvolvida pela Continental. A tecnologia envolve 
o uso de pneus inteligentes, equipados com sensores 
internos, duas antenas instaladas em Rio Verde 
(GO) para a leitura dos dados de cada pneu e uma 

plataforma online para gerenciamento dos dados. As 
informações sobre cada um dos pneus são captadas 
quando o caminhão passa em um ponto estratégico 
do pátio da Rodojunior. Elas são enviadas automa-
ticamente para o portal ContiConnect, que regis-
tra todo o histórico de leituras, fornece relatórios 
gerenciais para a constante melhoria da operação 
e, também, emite avisos automáticos ao gerente de 
frota ou aos borracheiros, alertando sobre a neces-
sidade de eventuais ações corretivas. Atualmente, 
80% dos 7.500 pneus da frota já são inteligentes. A 
meta da Rodojunior é garantir que, até 2023, todos 
os veículos tenham sua pressão e sua temperatura 
acompanhadas digitalmente por sensores.

Sistema CNT 
leva simulador 
de direção para 
o Parque da 
Mobilidade Urbana

O Sistema CNT participou, em junho, 
do Parque da Mobilidade Urbana (PMU). O 
evento foi realizado no Memorial da Améri-
ca Latina em São Paulo (SP). Quem visitou 
o estande teve a oportunidade de vivenciar 
a experiência de dirigir um ônibus ou um 
caminhão no simulador de direção utilizado 
nos treinamentos do SEST SENAT.

O Parque da Mobilidade é uma iniciativa 
do Mobilidade Estadão, em parceria com 
o Connected Smart Cities, e teve o apoio 
institucional do Sistema CNT. O objeti-
vo do evento foi promover a conexão da 
mobilidade urbana disruptiva, sustentável 
e inclusiva por meio de discussões, troca de 
informações e experiências.

No espaço, os visitantes ainda puderam 
conhecer melhor as ações do SEST SENAT 
e do ITL voltadas para os cuidados com a 
saúde e a capacitação dos trabalhadores do 
setor de transporte; compreender a atuação 
da CNT para desenvolvimento do trans-
porte e da logística, bem como a formulação 
de materiais técnicos e publicações sobre o 
setor; e conhecer e entender mais sobre as 
avaliações veiculares ambientais do Progra-
ma Ambiental do Transporte – Despoluir.

Arquivo Sistema CNT

CNT TRANSPORTE ATUAL | JUNHO / 2022 13 CLIQUE E ACESSE O ÍNDICE 
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Marcopolo intensifica 
investimentos para produção 
de ônibus 100% elétricos

A Marcopolo, líder nacional em soluções de mobilidade e 
uma das principais empresas globais do segmento, participou 
do 11º Simpósio SAE Brasil de Veículos Elétricos e Híbridos em 
14 de junho, em São Paulo. Na ocasião, destacou-se a evolução 
para produção, ainda neste ano, do seu primeiro ônibus 100% 
elétrico: o Attivi. A companhia pretende iniciar a fabricação 
das primeiras 30 unidades no segundo semestre de 2022. De 
acordo com Renato Florence, gerente de Engenharia de Pla-
nejamento e Desenvolvimento da Marcopolo, o Attivi conta 
com tecnologia brasileira e internacional. Segundo o execu-
tivo, o projeto valoriza a engenharia brasileira, acelerando a 
digitalização dos processos de desenvolvimento de produto, 
com metodologia ágil implantada por meio de ferramentas 
de simulação virtual que permitem a redução do tempo de 
desenvolvimento de produto, com qualidade, confiabilidade 
e robustez. Desde outubro de 2021, o Attivi vem sendo testa-
do em operação assistida pela Marcopolo, em parceria com a 
Suzantur, em área urbana central de Santo André, na Grande 
São Paulo, em trajeto curto e sem passageiros, para análise e 
avaliação de desempenho. Recentemente, a empresa concluiu 
o processo de homologação do modelo e, agora, está realizando os 
testes de validação para atender às condições do país.

Tora é 
destaque 
pela Nexa 
em quatro 
projetos 
ligados ao 
conceito ESG

Todo trabalho realizado com 
esforço, comprometido com 
resultados e com foco na solução 

dos problemas dos clientes, encontra 
o seu reconhecimento. E, agora, pelo 
segundo ano consecutivo, a Tora foi 
indicada pela Nexa Resources devido 
ao seu destaque em quatro projetos 
ligados ao conceito ESG – sigla em 
inglês que significa environmental, 
social and governance e corresponde 
às práticas ambientais, sociais e de 
governança de uma organização. São 
eles: Campanha SST (Segurança e 
Saúde no Trabalho), Prêmio Melhor 
Ar, Comitê de Segurança e Prevenção 
ao Consumo de Álcool.
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Sistema CNT participa de 
debate sobre acesso à Justiça 
no Fórum Jurídico de Lisboa

O Sistema CNT participou do X Fórum Jurídico de Lisboa, entre 
os dias 27 e 29 de junho, em Portugal. O evento foi promovido pelo 
IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), 
pela FGV (Fundação Getulio Vargas) e pelo Instituto de Ciências 
Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
(ICJP). Nesta edição, o mote principal da cúpula foi “Governance da 
Ordem Jurídica em Transformação”. O presidente da CNT, Vander 
Costa, participou das reuniões.

No primeiro dia do Fórum, discursou o presidente do Senado 
Federal, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que fez uma 
defesa da ordem democrática e afastou a possibilidade de ruptura 
institucional no país. “Afirmações e reafirmações de defesa dos 
Poderes é algo que nos cabe, cada qual na sua posição, no seu 
quadrado, temos que defender as instituições", afirmou.

A diretora executiva nacional do SEST SENAT, Nicole Goulart, 
foi uma das palestrantes da mesa “Perspectivas do Acesso à Justiça”. 
Em sua fala, a diretora situou o trabalho desenvolvido pelo SEST 
SENAT e pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) 
no contexto mais amplo do despertar democrático trazido pela 
Constituição Federal de 1988. Nicole Goulart frisou que a CNT, na 
qualidade de representação máxima do setor, vem cumprindo o papel 
de dialogar com os três Poderes de forma propositiva 
e fiscalizatória. “Mas há, ainda, um outro fator que 
considero extremamente relevante para a promoção 
do acesso à Justiça, e para o qual o sistema CNT e as 
entidades de perfil semelhante, no geral, contribuem 
imensamente: o fomento à educação dos cidadãos 
e acesso à informação acerca de seus direitos – de 
modo que saibam quais são, como e onde lutar 
por eles, com os recursos necessários para a sua 
efetivação”, observou.

Arquivo Sistema CNT
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https://www.tbforte.com.br/


/// Capa

Despoluir 
completa 15 anos

por Hércules Barros

O Programa Ambiental do Transporte, executado 
pela CNT e pelo SEST SENAT, já realizou mais 
de 3,6 milhões de avaliações veiculares, atendendo 
mais de 55 mil transportadores

Arquivo Sistema CNT
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Há 15 anos, a CNT (Con-
federação Nacional 
do Transporte) teve 
uma atitude ousada: 

ampliar o investimento do setor 
em ações ambientalmente susten-
táveis. A ideia inicial era expandir 
ao transportador a realização de 
diferentes ações ambientais. Hoje, 
somada às ações incorporadas pelo 
SEST SENAT, a medida consagra-
-se como o maior empreendimento 
ambiental da iniciativa privada do 
setor no Brasil. A materialização 
desse propósito ocorreu, precisa-
mente, no dia 18 de julho de 2007, 
com a criação do Programa Despo-
luir. Esses esforços estão traduzidos 
em números.

O Programa Ambiental do 
Transporte efetivou, nesse pe-
ríodo, 3,6 milhões de avaliações 
veiculares ambientais e atendeu 
mais de 55 mil transportadores 
que buscam tornar seus empreen-
dimentos sustentáveis. Os ganhos 
para o setor são percebidos desde a 
redução do consumo do diesel dos 
veículos – implicando a diminui-
ção de poluição e de custos – até a 
melhoria das condições de saúde 
dos profissionais do transporte, 
passando pelo acesso a informa-
ções técnicas voltadas ao meio 
ambiente.

“O Despoluir é inovador. Trou-
xe, de forma pioneira, às empresas 
de transporte a visão sistêmica da 
importância das ações ambientais. 
Hoje, o Programa continua promo-
vendo novas ações, treinamentos e 
iniciativas que se tornaram referên-
cia nacional e que são reconhecidos 
internacionalmente”, ressalta o 
presidente da CNT, Vander Costa. 
Ele destaca também o papel do 
transportador na responsabilidade 
ambiental. “Essas ações contribuem 
para a melhoria da qualidade do ar e 
proporcionam melhores condições 
de vida, especialmente nos grandes 
centros urbanos”, exemplifica.

É o caso da Empresa 
Metropolitana, de Recife (PE), que 
aderiu ao Despoluir desde o seu 
início. Com os treinamentos e as 
avaliações veiculares e de qualidade 
do diesel, a empresa evita o consu-
mo desnecessário de 30 mil litros de 
diesel por mês. “É como se a gente ti-
vesse um ônibus funcionando o ano 
inteiro sem abastecer ou poluir”, 
compara o gerente de manutenção 
da Metropolitana, Alexsander 
Ramos.

Consultora do Despoluir há 
15 anos, a especialista em Gestão 
Ambiental e em Recursos Hídricos 
Patrícia Boson destaca que, nas 27 
Unidades da Federação, é possí-
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vel, de forma voluntária, fazer a 
inspeção veicular ambiental do Des-
poluir para certificar o transporta-
dor. “Entramos nas empresas pela 
porta do incentivo, ao contrário da 
imposição fiscalizatória. É um des-
pertar para a agenda ambiental de 
maneira positiva que tem estimula-
do também municípios a aderirem à 
proposta de aferição de suas frotas”, 
acrescenta.

A consolidação do Despoluir 
levou à inclusão do transporte em 
espaços de discussão como o Cona-
ma (Conselho Nacional do Meio 
Ambiente); o Fundo Nacional sobre 
Mudança do Clima, do Ministério 
do Meio Ambiente; e a Câmara Te-
mática de Assuntos Veiculares, Am-
bientais, e Transporte Rodoviário 
do Conselho Nacional de Trânsito, 
entre outros fóruns de discussão.

Em âmbito internacional, o 
reconhecimento tem projetado 
o setor de transporte brasileiro 
no cenário da sustentabilidade 
mundial. “As ações desenvolvidas 
pela CNT e os projetos que com-
põem o Despoluir são recebidos 
nesses fóruns como experiências 
bem-sucedidas do transporte e que 
buscam contribuir para a evolução 
tecnológica, sustentável e inclu-
siva no Brasil, diante dos desafios 
impostos pelas mudanças climáti-

cas”, pontua o diretor executivo da 
CNT, Bruno Batista.

Em junho deste ano, os trabalhos 
técnicos de temática ambiental 
da CNT foram destaques na CIT 
(Câmara Internacional da Indús-
tria de Transportes), no México. 
As mostras ocorreram dentro da 
programação da 34ª Assembleia 
Geral Ordinária da CIT. Em maio, 
a Confederação esteve presente 
também no Fórum Internacional 
do Transporte (ITF, na sigla em 
inglês), realizado na Alemanha. O 
evento integra a agenda da OCDE 
(Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico) 
e, na ocasião, a Confederação 
apresentou trabalhos de sustenta-
bilidade executados no transporte 
brasileiro para o enfrentamento das 
mudanças climáticas, ressaltando 
o comprometimento de se investir 
em políticas de carbono zero e des-
tacando as ações do Despoluir.

Em 2019, o Despoluir foi consi-
derado um dos grandes impulsio-
nadores para a sustentabilidade no 
país por realizar ações ambientais 
robustas em nível nacional. O 
reconhecimento veio da Comissão 
Econômica para a América Latina 
e o Caribe (Cepal), órgão direta-
mente vinculado à Organização das 
Nações Unidas (ONU).
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Um acordo de cooperação técnica 
firmado, em 2019, entre o SEST 
SENAT, a CNT, o  Ministério 
de Recursos Naturais do Canadá 
(NRCan) e o Conselho Inter-
nacional do Transporte Limpo 
(ICCT, na sigla em inglês) am-
pliou a oferta de cursos voltados à 
eficiência energética no trans-
porte. 

No Programa de Aperfeiçoa-
mento para Eficiência Energética 
do SEST SENAT, são oferecidos 
cursos gratuitos, com metodolo-
gia inovadora e certificação in-
ternacional, que preparam a mão 

de obra do setor. As capacitações 
ensinam as práticas mais adequa-
das para diminuir o consumo de 
combustível e evitar o desgaste 
dos veículos e, assim, elevar 
a produtividade e reduzir os 
custos operacionais e os impactos 
ambientais inerentes à atividade 
transportadora. 

“O tema da sustentabilida-
de ambiental é trabalhado de 
forma multidisciplinar, no SEST 
SENAT. Esse programa faz 
parte de um portfólio amplo de 
treinamentos ofertados pela nossa 
instituição com o objetivo de ga-

rantir um consumo mais eficiente 
de combustíveis, contribuindo 
assim para a redução da poluição 
ambiental, da qualidade de vida 
das pessoas e da economia das em-
presas”, destaca Nicole Goulart, 
diretora executiva nacional do 
SEST SENAT. 

Nesse cenário, merecem des-
taque também os simuladores hí-
bridos de direção, que capacitam 
motoristas de caminhão, carreta e 
ônibus de forma prática, sem con-
sumo de combustível. Em todo o 
país, são mais de 130 simuladores 
nas unidades do SEST SENAT.

Certificação internacional
Os profissionais que realizam o curso recebem uma certificação internacional, 
fruto da parceria com o governo do Canadá, para o Programa FleetSmart.

Cursos presenciais
Os cursos são destinados a profissionais do transporte e são gratuitos:

 »  Motorista de Transporte de Cargas SmartDriver – 12 horas
 »  Motorista de Transporte de Passageiros SmartDriver – 12 horas
 »  Inclusão Digital – 4 horas

Curso a distância
O curso é online e gratuito para todos:
 » Gestão de Combustível - Fuel Management – 8 horas

SEST SENAT proporciona 
a formação de motoristas conscientes

Principais 
ações do 

Despoluir 
nestes 

15 anos

 » Lançamento nacional do Despoluir 
e início das avaliações veiculares 
ambientais.

 » 21 Federações participantes, operando 
54 unidades móveis de atendimento.

 » 4.734 avaliações veiculares ambientais.

 » Inclusão da categoria Meio Ambiente 
e Transporte no Prêmio CNT de 
Jornalismo.

 » Criação do Sistema de Informações 
do Despoluir (SID). 

 » CNT passa a integrar o 
Conama, do MMA.

 » Criação do Plano Nacional de 
Renovação de Frota e Caminhões 
(RenovAr).

2 0 0 7 2 0 0 8

2 0 0 9

Saiba mais sobre 
a certificação 
internacional
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Principais 
ações do Despoluir

Serviço gratuito de 
inspeção ambiental de 
veículos movidos a diesel 
em todo o Brasil. 

3.660.747 aferições realizadas. 

88,9% de veículos aprovados pelo Programa.

27.080 empresas atendidas.

28.235 caminhoneiros autônomos atendidos.

24 federações participantes.

108 unidades operacionais.

Nota: números atualizados até maio de 2022.

 » Divulgação 
do RenovAr 
junto ao 
Governo 
Federal e aos 
principais 
atores do setor 
de transporte.

 » Lançamento 
do Boletim do 
Despoluir.

 » Realização do 
1º Seminário 
Internacional 
sobre 
Eficiência 
Energética 
de Veículos 
Pesados.

 » As avaliações 
veiculares com 
opacímetro, 
tacômetro e software 
de inspeção veicular 
adotam tecnologias 
inovadoras e de maior 
precisão. » Lançamento da 

publicação Os Impactos 
da Má Qualidade do 
Óleo Diesel Brasileiro.

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 4

2 0 1 2

Avaliação 
Veicular 
Ambiental (AVA) 

Projeto mais recente, 
lançado em 2016, 
promove serviço gratuito 
de análise do combustível 
contido nos tanques de 
armazenamento das 
garagens de empresas de 
ônibus e de caminhões.

Avaliação 
da Qualidade 
do Diesel (AQD)

1.327 avaliações realizadas.

84,4% de amostras aprovadas pelo Programa.

214 empresas atendidas.

10 federações participantes.

11 unidades operacionais.

Transportador, faça parte do Despoluir e contribua com a conservação do meio ambiente. 
Entre em contato com a Federação mais próxima, 

ligue no 0800 728 2891 ou envie uma mensagem para despoluir@cnt.org.br
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O Despoluir é uma realização da 
CNT e do SEST SENAT e, para a 
execução do projeto de aferições 
veiculares, conta com o apoio 
de federações do transporte de 
cargas e de passageiros em todo o 
país, onde atuam as equipes técni-
cas capacitadas pelo programa. É 
uma iniciativa em constante evo-
lução com o objetivo de promover 
a sustentabilidade.

Além da atuação técnica, as fe-
derações também têm premiações 
para reconhecimento das empresas 
na participação nas avaliações vei-
culares ambientais e investimento 

em boas práticas ambientais. 
Qualidade do ar, responsabilidade 
ambiental e sustentabilidade são 
alguns dos temas prestigiados nas 
importantes iniciativas regionais, 
que estimulam as empresas a se 
engajarem nos projetos desenvol-
vidos pelo Despoluir.

É o caso das empresas mineiras 
de transporte do grupo Repel 
Carga e Repelub Combustíveis, 
que acumulam, juntas, 20 troféus 
pelo engajamento ambiental. 
As premiações ocorreram desde 
2010, quando fizeram a adesão ao 
Despoluir e começaram a partici-

par de ações de redução de emis-
sões que levaram ao reconheci-
mento da Federação das Empresas 
de Transporte de Carga do Estado 
de Minas Gerais (Fetcemg).

“Fazemos aferições frequentes 
com o Programa para manter nossa 
frota regulada. O fato de deixarmos 
os bicos injetores dos nossos veí-
culos sempre limpos se reflete em 
uma economia de diesel que pode 
chegar a até 20% do combustível 
utilizado. Ganham o transportador 
e o meio ambiente”, ressalta a dire-
tora administrativa e comercial do 
grupo, Juliana Martins.

Execução 
em todo o país

Principais 
ações do 

Despoluir 
nestes 

15 anos

 » Lançamento 
da publicação 
Sondagem 
CNT de 
Eficiência 
Energética no 
Transporte 
Rodoviário de 
Cargas.

 » Lançamento 
do projeto 
Avaliação da 
Qualidade 
do Diesel 
(AQD) junto 
a empresas de 
transporte de 
passageiros e 
de cargas.

 » Lançamento 
do Manual 
Sondagem 
CNT de 
Gestão 
Hídrica no 
Transporte 
Coletivo de 
Passageiros.

 » Elaboração de 
guias rápidos: 
Arla 32, 
Manutenção 
Veicular 
Preventiva, 
Baterias 
Automotivas, 
Óleos 
Lubrificantes e 
Ecocondução.

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

Desde 2007, o Prêmio CNT de 
Jornalismo também tem sido um 
dos espaços de visibilidade da 
iniciativa ambiental do transpor-
te. Por meio da categoria especial 
Meio Ambiente e Transporte, a 
premiação da CNT abre espaço 

para profissionais da imprensa 
abordarem os temas do Despoluir 
na mídia. Concorrem reporta-
gens de temáticas relacionadas à 
sustentabilidade no transporte, 
tais como eficiência energética, 
descarte adequado de resíduos, 

reciclagem automotiva, fontes 
alternativas de combustíveis, 
desenvolvimentos tecnológicos 
de baixo carbono, entre outras. 

As inscrições para a edição de 
2022 estão abertas até as 18h do dia 
8 de agosto. 

Reconhecimento 
nacional

Saiba 
mais em
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/// Capa

 » Prêmio Fetram de Qualidade do Ar (Fetram)
 » Prêmio Fetcemg de Qualidade do Ar (Fetcemg)
 » Prêmio TransportAr de Responsabilidade Ambiental (Fetronor)
 » Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar (Fetrans)
 » PremiAr – Transportando um Mundo Verde (Fetcesp)
 » Prêmio Gaúcho Despoluir (Fetergs e Fetransul)
 » Prêmio Fetransportes de Qualidade do AR – QualiAR 

(Fetransportes)

Ao longo da última década, o Des-
poluir criou ações que se baseiam 
em energia limpa. A atenção 
alinha-se ao desenvolvimento 
sustentável e à qualidade de vida, 
fatores que o Sistema CNT busca 
difundir apresentando o que 
há de mais atual em termos de 
tecnologia para o transportador. 
A iniciativa contribui para a 
redução do consumo de combus-
tível fóssil, tornando eficientes os 
veículos pesados e incentivando o 
transportador a investir no uso de 
tecnologias menos poluentes. 

Desde 2021, a CNT publica 
uma série de estudos técnicos 
específicos sobre energia limpa, 

cujo conteúdo visa identificar os 
benefícios e desafios de alterna-
tivas limpas, como biometano 
e eletromobilidade. A energia 
elétrica está entre as principais 
alternativas de substituição aos 
combustíveis fósseis. O biometa-
no é um biocombustível gasoso 
obtido a partir do processamento 
do biogás, produto originário 
da decomposição de matéria 
orgânica por micro-organismos 
em um meio onde não há oxigênio 
(digestão anaeróbica).

As emissões de veículos movi-
dos a biometano são menores em 
comparação com veículos do ciclo 
diesel e gás natural. A média geral 

de redução de emissão é de 64%, 
com destaque para o percentual 
de redução dos ônibus, que pode 
chegar a 75% em relação ao diesel. 
Já a eletromobilidade tem o po-
tencial de gerar emissão pratica-
mente nula, a depender da forma 
de produção da energia elétrica 
utilizada pelos veículos.

O investimento em energia 
limpa vai ao encontro das Contri-
buições Nacionalmente Determi-
nadas pelo Brasil, em consonância 
com o Acordo de Paris, no âmbito 
da Convenção-Quadro das Na-
ções Unidas sobre a Mudança do 
Clima. ◼

 » Reconhecimento da Organização 
das Nações Unidas (ONU) – Big Push 
Brasil, promovido pela Comissão 
Econômica para a América Latina e o 
Caribe (Cepal).

 » Assinatura de acordo de cooperação 
técnica com o NRCan (Ministério dos 
Recursos Naturais do Canadá) e com 
o ICCT (Conselho Internacional de 
Transporte Limpo) para a oferta do 
Programa de Eficiência Energética.

2 0 1 9
 » Publicação do 
Caderno CNT 
de Perguntas e 
Respostas sobre 
Veículos Pesados 
no Proconve 
(Programa de 
Controle da 
Poluição do Ar 
por Veículos 
Automotores).

2 0 2 0
 » Lançamento 
do projeto-
piloto do 
Serviço de 
Orientação 
Ambiental ao 
Transportador 
(SOAT) e da 
Série Energia 
no Transporte.

2 0 2 1
 » Início dos 
encontros 
técnicos 
regionais do 
Programa 
Despoluir para 
capacitação em 
avaliação veicular 
ambiental e da 
qualidade do 
diesel.

2 0 2 2

Exemplos 
de premiações 

regionais

Trabalhos técnicos 
para a neutralidade de carbono

Acesse as 
publicações

CNT TRANSPORTE ATUAL | JUNHO / 2022 23 CLIQUE E ACESSE O ÍNDICE 

https://cnt.org.br/documento/6f6fa68d-a1bd-4938-a42d-49b3766cab4a


/// CNT

Os desafios 
do trabalho

por Diego Gomes

Realizada em Genebra, a 110ª Conferência 
da OIT contou com a participação da CNT, 
que representou os empregadores brasileiros, 
e incluiu segurança e saúde nos princípios e 
direitos fundamentais do trabalho

Crozet / Pouteau / Albouy / ILO
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/// CNT

A 110ª CIT (Conferên-
cia Internacional do 
Trabalho), da OIT 
(Organização Interna-

cional do Trabalho), foi encerrada 
com uma “notável colheita de reali-
zações”, segundo o diretor-geral da 
entidade, Guy Ryder. Realizado em 
Genebra, na Suíça, de 27 de maio a 
11 de junho, o evento contou com a 
participação, presencial e virtual, 
da CNT (Confederação Nacional 
do Transporte). Maior evento tra-
balhista mundial, a CIT – realizada, 
pela primeira vez, em formado hí-
brido – é o órgão decisório supremo 
da OIT e é promovida anualmente 
com delegações tripartites dos 187 
Estados-membros que compõem a 
organização. 

Cada Estado-membro é re-
presentado por uma delegação 
composta por dois delegados do 
governo, um delegado dos empre-
gadores e um delegado de traba-
lhadores, além dos respectivos 
consultores técnicos. Pelo Brasil, a 
exemplo da Conferência de 2021, o 
presidente da CNT, Vander Costa, 
foi o delegado da bancada patronal. 
A delegação tripartite brasileira foi 
formada pelas seguintes entidades: 
trabalhadores (CUT, UGT, FS, 
NCST, CTB e CSB); empregadores 
(CNT, CNA, CNC, CNI, CNTUR 
e CNSaúde); e o Governo Federal. 
As reuniões ocorreram no Palácio 
das Nações, da ONU (Organização 
das Nações Unidas), com exceção da 
Comissão de Normas, que se reuniu 
na sede da OIT. Pela CNT, estive-

ram em Genebra, para participar da 
Conferência, a diretora executiva 
nacional do SEST SENAT, Nicole 
Goulart, e os assessores de Relações 
Institucionais Frederico Melo e 
Thiago Ticchetti. 

Durante o seu discurso, realizado 
em 7 de junho, na CIT, o presidente 
Vander Costa afirmou que o mer-
cado de trabalho mundial tem uma 
necessidade premente de qualificar 
e requalificar o trabalhador de modo 
a assegurar o futuro das empresas e, 
paralelamente, aumentar a empre-
gabilidade. Vander Costa ressaltou 
que a pandemia acelerou o uso de 
tecnologias e a digitalização dos 
negócios e que a adoção de novas so-
luções pelas empresas transformou 
tarefas, empregos e habilidades. “Isso 
impôs desafios e dificuldades, desde 
a reestruturação empresarial até a 
necessidade de mão de obra mais 
especializada”, disse.

O presidente da CNT enfatizou 
que um dos pilares da transforma-
ção digital são os recursos humanos, 
já que as pessoas representam uma 
variável crítica e indispensável 
nesse processo. Ele alertou, porém, 
que ainda há descompasso entre o 
ritmo de mudanças na economia e 
na sociedade e o ritmo de mudan-
ças nas pessoas. “O Brasil tem mais 
de 11 milhões de desempregados. 
Logo, a atenção à educação profis-
sionalizante e a aproximação entre 
governo, setor privado e sistemas 
que promovem a formação profis-
sional devem ser uma pauta prio-
ritária”, salientou Vander Costa, 

relembrando o papel estratégico 
do Sistema S, no Brasil, na prepara-
ção do trabalhador do futuro e no 
auxílio àqueles que têm dificuldades 
para acessar o mercado de trabalho 
formal. “Trata-se de um modelo 
exitoso que pode servir de referên-
cia para outras nações.”

Em sua fala, o presidente da CNT 
destacou que, mesmo ainda estando 
em um ambiente de crise, o Brasil, 
em 2021, abriu 2,7 milhões de postos 
de trabalho com carteira assinada. 
Foram 20,7 milhões de contratações 
contra 18 milhões de demissões no 
período. “Neste ano, já abrimos 
mais de 600 mil novas vagas. Há de 
se reconhecer que tal desempenho 
tem relação com a modernização da 
legislação trabalhista promovida há 
cinco anos, no nosso país.” 

Vander Costa conclamou gover-
nos, empregadores e trabalhadores 
a atuarem, de maneira coordena-
da, para a superação dos desafios 
da nova realidade do mercado e 
garantir condições dignas de tra-
balho. “Acreditamos que a união de 
esforços é que nos conduzirá a um 
futuro com mais oportunidades e 
qualidade de vida para os cidadãos 
de todo o mundo. É para isso que 
trabalhamos.”

A próxima Conferência da OIT 
já tem data para ocorrer:  entre 
os dias 5 e 16 de junho de 2023.  A 
CNT, vale destacar, é afiliada à OIE 
(Organização Internacional de 
Empregadores), entidade porta-voz 
do setor patronal de todo o mundo 
perante a OIT. 
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/// CNT

A importância de gestões volta-
das para que sejam cada vez me-
nores as ocorrências de acidentes 
de trabalho e doenças ocupacio-
nais também foi citada por Van-
der Costa, que ainda ressaltou a 
atuação dos empregadores brasi-
leiros junto aos poderes públicos, 
para avançar na modernização 
da agenda trabalhista no Brasil, 
visando a um melhor ambiente de 
negócios.

Nesse sentido, os delegados 
presentes na CIT adotaram uma 
resolução para adicionar o prin-
cípio de um ambiente de trabalho 
seguro e saudável aos princípios e 
direitos fundamentais no traba-
lho, da OIT. Até então, existiam 
quatro categorias: liberdade sin-
dical e o reconhecimento efetivo 
do direito à negociação coletiva; a 
eliminação de todas as formas de 
trabalho forçado ou obrigatório; 
a abolição efetiva do trabalho 
infantil; a eliminação da discri-
minação em relação ao emprego e 
à ocupação. A decisão da Confe-
rência significa que segurança e 

saúde no trabalho passarão a ser a 
quinta categoria.

Os princípios e direitos 
fundamentais no trabalho foram 
adotados em 1998 como parte da 
Declaração da OIT sobre Prin-
cípios e Direitos Fundamentais 
no Trabalho. De acordo com a 
Declaração, os Estados-membros 
da OIT, independentemente de 
seu nível de desenvolvimento 
econômico, comprometem-se a 
respeitar e promover esses princí-
pios e direitos mesmo que tenham 
ou não ratificado as convenções 
relevantes.

A Conferência deste ano 
também aprovou oito emendas à 
Convenção do Trabalho Maríti-
mo de 2006 (MLC, 2006), que se 
concentra nos direitos e nas con-
dições de trabalho dos marítimos. 
As novas disposições, que devem 
entrar em vigor em dezembro de 
2024, contribuirão para melhorar 
as condições de vida e de trabalho 
dos marítimos de todo o mundo, 
com base em algumas das lições 
aprendidas durante a pandemia.

Saúde e 
segurança 
no trabalho

Arquivo Sistema CNT
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Em evento oferecido pela CNT, no 
dia 6 de junho de 2022, à comitiva 
brasileira da 110ª Conferência da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), em Genebra, na 
Suíça, o presidente da Confede-
ração, Vander Costa, defendeu os 
avanços conquistados nos últimos 
anos com a modernização da 
legislação trabalhista no Brasil. O 
presidente da CNT destacou que 
o Brasil precisa de um ambiente de 
negócios favorável para possibili-
tar uma geração de empregos em 
massa e ressaltou que o país, mesmo 
em um contexto de crise, abriu, no 
ano passado, 2,7 milhões de postos 
de trabalho com carteira assinada. 

“Há que se reconhecer que tal 
desempenho tem relação direta 

com o advento, há cinco anos, da 
reforma trabalhista, que per-
mitiu a modernização da nossa 
legislação trabalhista. Por isso, 
não podemos retroceder em áreas 
estratégicas para o nosso desen-
volvimento socioeconômico”, 
afirmou. Vander Costa ressaltou 
ainda que a pandemia modificou 
o mercado de trabalho em todo 
o mundo, acelerando o uso de 
soluções tecnológicas, e que, por 
isso, trabalhadores e emprega-
dores precisam estar preparados 
para os novos papéis e para novas 
atividades.

Participaram do encontro 
o embaixador Tovar da Silva 
Nunes, chefe da delegação 
permanente do Brasil junto à 

ONU (Organização das Nações 
Unidas); o ministro do Trabalho 
e Previdência do Brasil, José 
Carlos Oliveira; o secretário 
do Trabalho do Ministério do 
Trabalho e Previdência, Luis 
Felipe Batista de Oliveira; o 
ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho Alexandre Luiz; o 
presidente da CNC (Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo), 
Roberto Tadros; o presidente 
da CSB (Central dos Sindicatos 
Brasileiros), Antonio Fernandes 
dos Santos Neto; entre outros 
representantes do governo brasi-
leiro e das bancadas dos empre-
gadores e dos trabalhadores na 
assembleia da OIT.

Modernização da 
legislação trabalhista

/// CNT

Durante a 110ª Conferência Inter-
nacional do Trabalho, a Comissão 
Tripartite da Aprendizagem 
contribuiu com importantes 
avanços e recomendações rumo 
ao desenvolvimento das relações 
sobre a aprendizagem profissional. 
A diretora executiva nacional do 
SEST SENAT, Nicole Goulart, 
foi a conselheira titular do Comitê 
de Aprendizagem (elaboração 
normativa, primeira discussão).

 “A partir das discussões, du-
rante as sessões plenárias, foram 
definidas questões voltadas à 
proteção dos jovens aprendi-

zes, à ampliação das ofertas de 
programas de aprendizagem, à 
igualdade e à diversidade”, expli-
ca Nicole Goulart.

Ao final dos debates, para 
a formatação do chamado 
“Preâmbulo da Aprendiza-
gem”, foi reforçado o aspecto da 
aprendizagem profissional como 
instrumento de empregabilidade 
no contexto mundial. “Nesse 
sentido, vale destacar que a 
legislação brasileira já contempla 
um arcabouço robusto nesse seg-
mento do ensino profissional”, 
completa Nicole Goulart. 

Ensino 
profissional 

em pauta

CNT TRANSPORTE ATUAL | JUNHO / 2022 27 CLIQUE E ACESSE O ÍNDICE 



A CNT (Confederação Nacio-
nal do Transporte), represen-
tada pela diretora executiva 
nacional do SEST SENAT, 
Nicole Goulart, participou de 
uma reunião com o diretor-
-geral da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), 
Guy Ryder, em 31 de maio, em 
Genebra, na Suíça. Na ocasião, 
Nicole Goulart cumprimentou 
Guy Ryder pelo seu trabalho 
realizado à frente da OIT. Tam-
bém foi abordada a importância 
do diálogo tripartite e da sua 

relevância para o avanço da 
formação profissional. 

Participaram ainda da reu-
nião: Alexandre Furlán, presi-
dente do Conselho de Relações 
do Trabalho da CNI (Confedera-
ção Nacional da Indústria); Syl-
via Lorena de Souza, gerente exe-
cutiva de Relações do Trabalho 
da CNI; Ivo Dall‘Acqua Junior, 
diretor da CNC (Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo); e Thiago 
Ticchetti, assessor de Relações 
Institucionais da CNT. ◼

Diálogo 
tripartite

Arquivo Sistema CNT

/// CNT
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/// Rodoviário

O TRC visto por 
todos os ângulos

por Carlos Teixeira

As oportunidades e os desafios do transporte 
rodoviário de cargas foram abordados 
em uma série de eventos

Arquivo Sistema CNT
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/// Rodoviário

Ao longo do mês de 
junho, uma sequência 
de encontros e feiras 
trouxe à tona temas 

caros aos transportadores, sobre-
tudo os do segmento rodoviário de 
cargas. Entre os assuntos debatidos, 
houve destaque para a problemática 
dos combustíveis, mas houve, ainda, 
bastante reflexão em torno de 
regulação, cargas perigosas, tabela 
de frete, boas práticas e eficiência 
energética. Em todas essas ocasiões, 
estiveram presentes representantes 
da CNT, do SEST SENAT e do ITL, 
sempre disponíveis para a troca de 
ideias em alto nível. 

Logo em 1º de junho, em Brasília 
(DF), transportadores, agências re-
guladoras e especialistas debateram 
os desafios do transporte rodovi-
ário de cargas no XXI Seminário 
Brasileiro do TRC. Entre os dias 
1º e 3 desse mês, a cidade do Méxi-
co sediou a 34ª Assembleia Geral 

Ordinária da CIT (Câmara Inter-
nacional da Indústria de Trans-
portes). Em 9 de junho, foi a vez do 
Congresso Paulista do Transporte 
de Cargas, que contou com players 
e executivos das empresas do TRC. 
Por fim, entre os dias 13 e 16, ocorreu 
a 22ª edição da TranspoSul, com o 
tema “Um olhar 360° na inovação”.

“Estamos em várias frentes neste 
momento de necessidade de pen-
sarmos o setor de transporte e todo 
o mercado de trabalho que gravita 
ao redor”, garante o presidente do 
Sistema CNT, Vander Costa. “É um 
momento de não medirmos esfor-
ços e, principalmente, mantermos 
diálogos para que possamos encon-
trar alternativas e soluções para os 
temas que impactam o setor e toda 
a sua cadeia produtiva. Legislação, 
inovação e sustentabilidade são 
pontos que guiam o setor de trans-
porte para um caminho melhor”, 
afirma Costa.  
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/// Rodoviário

Em junho, em Brasília (DF), com 
o apoio da CNT, ocorreu, na 
Câmara dos Deputados, o XXI 
Seminário Brasileiro do TRC. 
Com foco no preço dos combustí-
veis e no valor do frete, o encontro 
debateu, também, a necessidade 
de apoio parlamentar a projetos 
de interesse do segmento. O 
seminário foi promovido pela 
Comissão de Viação e Transporte 
da Câmara, em parceria com a 
NTC&Logística (Associação Na-
cional do Transporte de Cargas e 
Logística) e com a Fenatac (Fede-
ração Interestadual das Empresas 
de Transporte de Cargas). 

O vice-presidente da CNT, 
Flávio Benatti, defendeu a apro-
vação do projeto de lei (PL) n.º 
2.080/2015, que estabelece que a 
obrigatoriedade de contratação 
do seguro no transporte 
rodoviário de cargas é exclusiva 
da transportadora. Em sua 
intervenção, Benatti falou sobre 
a importância de se investir na 
infraestrutura. “Precisamos apro-
var a PEC (Proposta de Emenda 
à Constituição) n.º 01/2021, que 

determina que, pelo menos, 
70% dos recursos obtidos com 
outorgas onerosas de serviços e 
de infraestruturas de transporte 
sejam reinvestidos no próprio 
setor”, disse.

Na ocasião, discutiu-se o 
PL n.º 1.949/2021, que altera a 
CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho) para estabelecer que 
a condução de veículos de cargas 
ou de passageiros, com tanque su-
plementar, não seja considerada 
como atividade perigosa. A ma-
téria está na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania e 
aguarda parecer do relator. 

Já Guilherme Theo Sampaio, 
diretor da ANTT (Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres), 
falou que a agência, em conjunto 
com o Ministério da Infraestru-
tura, trabalha para que as regula-
mentações não sejam um obstá-
culo para o setor de transporte. 
“Desenvolveremos normativas e 
concessões rodoviárias voltadas 
aos transportadores de cargas 

com modelagens mais eficientes, 
com pedágios menos onerosos, 
com tecnologia e segurança viá-
ria”, frisou. 

Tema de importância decisiva 
para o setor de transporte, o pre-
ço do diesel foi debatido durante 
o seminário. Vale destacar que 
o diesel representa 35% do custo 
operacional do transporte de 
cargas. É o componente que 
mais pesa no preço do frete e, 
portanto, é o que mais afeta as 
cadeias produtivas, impactando 
a inflação e o custo de vida dos 
brasileiros. 

Também participaram 
do evento Francisco Pelucio, 
presidente da NTC&Logística 
(Associação Nacional do Trans-
porte de Cargas e Logística); 
Paulo Vicente Caleffi, presidente 
da CIT (Câmara Interamericana 
de Transportes); e Marcos Bicalho 
dos Santos, diretor administrati-
vo e institucional da NTU (Asso-
ciação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos).

XXI Seminário 
Brasileiro do TRC 
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/// Rodoviário

Entre os dias 9 e 12 de junho, o 16º 
Congresso Paulista do Transporte 
de Cargas contou com a presença 
do presidente da CNT, Vander 
Costa, e da diretora executiva 
nacional do SEST SENAT, Nicole 
Goulart, que participaram do 
painel sobre sustentabilidade 
automotiva. O fórum propor-
cionou palestras sobre assuntos 
variados, como: perspectivas 
políticas e econômicas; gestão na 
empresa Águia Branca; e inserção 
da mulher nos negócios. 

O Congresso Paulista do 
Transporte Rodoviário de Cargas 
é uma realização da FETCESP 
(Federação das Empresas de 

Transportes de Cargas do Estado 
de São Paulo). Durante o even-
to, em cerimônia, a federação 
entregou ao presidente Vander 
Costa a Medalha Mérito do TRC 
Paulista Adalberto Panzan. Em 
sua fala de agradecimento, Costa 
salientou a importância da mão de 
obra qualificada. “O mercado de 
trabalho mundial tem uma neces-
sidade permanente de qualificar 
e requalificar o trabalhador de 
modo a assegurar o futuro das em-
presas e, paralelamente, aumentar 
a empregabilidade”, ponderou. 

Por fim, o presidente elogiou a 
“atuação dos empregadores brasi-
leiros, junto aos poderes públicos, 
para avançar na modernização da 
agenda trabalhista, visando a um 
melhor ambiente de negócios”.

A pauta do evento incluiu de-
bates sobre os desafios da susten-
tabilidade da área de transportes; 
descarbonização dos veículos 
comerciais; acompanhamento do 
ciclo de vida das baterias; renova-
ção de frota e descarte; qualidade 
dos combustíveis e óleos lubrifi-
cantes; entre outros pontos. 

Entre os dias 1º e 3 de junho, foi a 
vez de alçar voo e chegar à cidade 
do México (México) para a 34ª As-
sembleia Geral Ordinária da CIT, 
realizada na Expo Santa Fé Mé-
xico, no âmbito do Fórum Expo 
2022. Com o apoio institucional 
da CNT, o evento foi organizado 
pela Canapat (Câmara Nacional 
de Transporte de Passageiros 
e Turismo), afiliada mexicana 
da CIT. A cúpula contou com 
a presença de delegações dos 
países-membros da CIT, trans-
portadores, empresários, acadê-
micos, estudantes universitários e 
representantes diplomáticos. 

Durante a assembleia, o presi-
dente da CNT, Vander Costa, foi 
agraciado com a Medalha do Grau 
Diário. A honraria faz parte da 
Ordem do Mérito Interamerica-
no do Transporte e vem, ao longo 
dos anos, destacando personalida-
des que tenham prestado rele-
vantes serviços ou contribuído 
para o desenvolvimento do setor 
de transporte. Ainda dentro da 
programação, a gerente ambiental 
da CNT, Erica Marcos, participou 
de um painel que versou sobre 
a “Série Energia no Transporte: 
biometano, uma alternativa limpa 
para o modal rodoviário de car-

gas”, lançada pela CNT em 2021. 
Em outro painel, a especialista 
discursou, ainda, sobre sustentabi-
lidade no transporte.

34ª Assembleia 
Geral Ordinária da CIT 

16º Congresso Paulista 
do Transporte Rodoviário de Cargas 
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/// Rodoviário

O Sistema CNT também esteve 
presente na Transposul, que 
ocorreu entre os dias 13 e 16 
de junho. Promovido pelo 
SETCERGS (Sindicato das 
Empresas de Transportes de 
Carga e Logística no Estado do 
Rio Grande do Sul), o evento 
é considerado a maior feira de 
transporte e logística da região 
sul do país. Em sua 22ª edição, a 
Transposul levou aos participan-
tes o conceito “Um olhar 360° na 
inovação”, com mesas de debate 
sobre sustentabilidade, tecnolo-
gia, conectividade e perspectivas 
para o TRC. O presidente do 
Sistema CNT, Vander Costa, 
prestigiou a abertura do evento.

O diretor executivo do ITL 
(Instituto de Transporte e 
Logística), João Victor Mendes, 
participou do Painel CNT, que 
tratou do futuro da profissão de 
motorista no setor de logística e 
transporte rodoviário de cargas. 
“Dados de uma pesquisa da CNT 
que traçou o perfil dos motoristas 
de caminhão no Brasil mostram 
que eles têm, em média, 44 anos; 
rodam quase nove mil quilôme-

tros por mês; e ficam na profissão 
por quase 20 anos”, sublinhou.

O diretor executivo ressaltou 
que a escassez de motoristas 
profissionais não é um problema 
exclusivamente brasileiro e que 
o TRC precisa desenvolver pro-
gramas de capacitação da mão de 
obra. “Devemos estar muito bem 
preparados. As empresas têm de 
estar abertas e investir nisso; e as 
entidades do setor também. Te-
mos de trazer as transformações 
e os potenciais tecnológicos que 
já estão em curso para a realidade 
dos motoristas, especialmente a 
tecnologia 5G. Esses são fatores 
que já estão impactando o setor 
e vão impactar cada vez mais”, 
garantiu.

Além do diretor executivo 
do ITL, participou do painel 
Andressa Scapini, consultora 
jurídica da Scala Logística. Ela 
defendeu a valorização dos 
colaboradores como forma de 
minimizar o turnover nas empre-
sas. “Valorizar quem já está com 
a gente é o caminho, enquanto 
novos motoristas não surgem de 
forma espontânea”, disse. ◼

22ª Transposul
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/// Aquaviário

Ondas que 
vêm de longe

por Carlos Teixeira

Acontecimentos da geopolítica mundial 
afetam a logística marítima e trazem desafios 
para as operações brasileiras

Arquivo Sistema CNT
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/// Aquaviário

Cerca de 80% das merca-
dorias consumidas no 
mundo são transporta-
das por via marítima, 

conforme estima a UNCTAD 
(Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimen-
to). Apesar da inegável importância 
para a economia global, o setor 
aquaviário vem enfrentando uma 
sequência de reveses. 

A partir de 2020, a pandemia 
da covid-19 causou interrupção de 
vários serviços, congestionamentos 
em portos e escassez de contêineres, 
resultando no aumento de custos de 
toda a cadeia logística. Quando se 
ensaiava um retorno à normalidade, 
iniciou-se a guerra na Ucrânia, difi-
cultando o acesso a portos do Leste 
Europeu. Paralelamente, houve o 
fechamento parcial do Porto de 

Xangai por quase dois meses, em 
razão de mais de um período de 
quarentena.

De acordo com a Windward, em 
maio passado, quase 20% dos navios 
porta-contêineres, em todo o mun-
do, estavam em compasso de espera 
nas imediações dos portos chineses. 
Segundo a empresa especializada 
em dados marítimos, havia 412 
navios na fila. Sabe-se, ainda, que 
houve o abre-e-fecha de Xangai, o 
que ocasionou um acúmulo de mer-
cadorias em fábricas e centros de 
distribuição na ordem de 260.000 
TEUs. 

Para complicar, Tianjin é a mais 
recente cidade portuária chinesa 
em lockdown. Seu porto é o nono 
maior do mundo em movimentação 
e o sexto da China, operando 18,3 
milhões de TEUs por ano. Ainda 

que seja transitório, esse tipo de 
transtorno afeta as cadeias de supri-
mentos, com consequências para o 
custo da operação.  

A situação é complexa, confirma 
o diretor executivo da Centronave 
(Centro Nacional de Navegação 
Transatlântica), Claudio Loureiro 
de Souza. “Nos Estados Unidos, 
houve uma explosão do consumo 
de bens e o inverso com o consumo 
de serviços. Com isso, um contêiner 
que, usualmente, fazia quatro ciclos 
completos por ano, no transpacífico 
(Ásia/Costa Oeste dos EUA), hoje 
só consegue completar de 2 a 2,5 
ciclos, devido à retenção ao longo de 
toda a cadeia. A demanda acentu-
ada em todo o mundo, combinada 
com a queda de produtividade, 
resultou na ausência de navios dis-
poníveis para recuperar e aumentar 

“No começo da pandemia, cons-
tatamos um processo que afetou 
a logística e as cadeias de supri-
mentos. Os sintomas foram: por-
tos congestionados e longas filas 
de navios para atracarem; fretes 
em crescimentos exponenciais; 
imprevisibilidade nos prazos de 
entrega; perda de referência de 
preços; falta de contêineres va-
zios; carência de peças em linhas 
de montagem, entre outros”. O 
diagnóstico é de Frederico Bus-
singer, ex-presidente da Com-
panhia Docas de São Sebastião e 
ex-diretor da Companhia Docas 
do Estado de São Paulo. 

“Depois dos acontecimentos, 
assistimos a dois problemas – um 
que afeta os granéis e outro relativo 
à carga geral e aos contêineres. É um 
verdadeiro caleidoscópio”, continua. 
Em primeiro lugar, tivemos o fecha-
mento dos portos com a pandemia, 
o que levou à crise de contêineres. 
Com isso, os armadores consegui-
ram aumentar os seus lucros. Veio 
o primeiro arranjo na logística; e 
o valor dos fretes subiu quase dez 
vezes. Depois, tivemos o fechamento 
do Porto de Xangai, em 2022, que 
trouxe problemas para o Brasil”, 
detalha o especialista. Vale lembrar 
que o Brasil recebe, diretamente do 

hub chinês, produtos como máqui-
nas de lavar, painéis solares, têxteis e 
componentes eletrônicos.  

Bussinger acrescenta que a guer-
ra na Ucrânia afetou diretamente a 
importação de fertilizantes. “Com 
isso, tivemos um problema de 
navegação dos produtos. Inicial-
mente, não tivemos problemas, por 
ser época da colheita, mas agora 
estamos na fase de plantio. Em 
março e abril, o fluxo de fertili-
zantes praticamente zerou. Tudo 
aquilo que não havia sido transpor-
tado chega de uma vez, causando 
desarranjos na logística dos portos 
brasileiros”, observa. 

De eletrônicos a 
produtos têxteis
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/// Aquaviário

a capacidade dos serviços, dimi-
nuindo sua rotação e fazendo com 
que esses gargalos operacionais, por 
sua vez, comprometessem também 
o reposicionamento de contêine-
res”, analisa. 

Normalização gradativa
Claudio Loureiro de Souza 

enfatiza que, para ajustar a logística, 
o setor vem adiando a desativação 
de embarcações antigas e execu-
tando reparos antieconômicos em 
contêineres danificados, com o 
objetivo de mitigar a atual crise de 
capacidade. “Um exemplo disso é a 
queda de produção de contêineres, 
concentrada em mais de 95% na 
China, que chegou a ser paralisada 
em 2020. Reposicionamos os navios 

entre os trades para usá-los de uma 
forma mais efetiva, sem afetar a 
capacidade para o Brasil. Também 
estamos usando barcaças, trens e 
feeders, bem como estamos aceleran-
do o reposicionamento, a compra e 
a manutenção de contêineres vazios 
– inclusive, incorrendo em altos 
custos”, ressalta.

Entre os desafios globais atuais 
do setor marítimo, ele cita o 
crescimento do e-commerce, que 
gerou a necessidade de aumento 
de estoques, com clientes usando 
contêineres para armazenar cargas. 
Em relação ao mercado brasileiro, 
o CEO explica que a normalização 
gradativa da demanda e das ope-
rações da cadeia logística poderá 
ocorrer a partir do segundo semes-

tre de 2022, associada à entrada de 
nova capacidade de transporte em 
2023. 

“Até setembro de 2021, já 
estavam encomendados aos 
estaleiros cerca de 3,9 milhões 
de TEUs em novas embarcações, 
recorde desde 2007, em que foram 
encomendados 3,2 milhões de TEUs 
em todo o ano. Além disso, temos 
que operar navios maiores, de 14 
mil TEUs, nos portos brasileiros. 
Porém, é preciso haver uma agenda 
de investimentos em infraestrutu-
ra que envolva novas instalações 
portuárias e expansões; solução 
das limitações nos canais de acesso; 
acessos rodoviário e ferroviário 
aos portos, entre outros”, conclui o 
diretor executivo da Centronave.

O Brasil importa 85% dos ferti-
lizantes que consome. Números 
do Ministério da Economia 
mostram que, em março deste 
ano, o país importou 685 mil 
toneladas do insumo da Rússia 
a um valor de US$ 455 milhões. 
No mesmo período do ano pas-
sado, foram 603 mil toneladas, 
a um custo de US$ 154,3 mi-

lhões. Além disso, o volume que 
chegou foi muito maior do que o 
normal. Em janeiro, foram 588 
mil toneladas; e, em fevereiro, 
514 mil. No sentido contrário, 
o Brasil não embarcou nenhum 
navio para a Ucrânia em março. 
Como resultado, as exportações 
entre os países caíram 59%; e as 
importações, 49%.

Em maio deste ano, o RBC 
(Royal Bank of Canada) 
emitiu um relatório no qual 
afirmava que um quinto da 
frota de porta-contêineres 
no mundo estava enfrentan-
do congestionamentos. De 
acordo com o documento, 
somente no Porto de Xan-
gai, havia mais de 345 navios 
aguardando para atracar.

No ano passado, o porto 
foi responsável por 17% do 
tráfego de contêineres e por 
27% das exportações da China, 
de acordo com a consultoria 
VesselsValue. 

Espera 
em Xangai

Escassez de 
fertilizantes 
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O setor portuário movimentou 375,7 milhões de toneladas no primei-
ro quadrimestre de 2022. Os portos privados foram responsáveis por 
movimentarem 244 milhões de toneladas; e os públicos, 131,7 milhões. 
Os dados são da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios). Entre os destaques dos portos públicos, estão: o Porto de Santos 
(SP), que movimentou 40,5 milhões de toneladas (+6,2%); e o Porto de 
Paranaguá (PR), com 16,6 milhões de toneladas (+0,8%). 

“Vimos um efeito chicote de uma 
demanda reprimida, afetando 
todos os elementos da cadeia 
logística internacional”, fala o 
diretor comercial e institucional 
da TCP (Terminal de Cargas de 
Paranaguá), Thomas Lima. “Como 
consequência, os preços aumenta-
ram e o espaço para embarcadores 
ficou mais disputado. Para enviar 
um contêiner de mercadorias para 
os Estados Unidos em 2019, um ex-
portador precisava desembolsar, 
em média, US$ 2 mil de frete ma-
rítimo. No mundo pós-pandemia, 
esse mesmo valor chegou a US$ 10 
mil – um aumento de 500%.”

Lima explica que, com a 
guerra na Ucrânia, o fertilizante 
importado teve suas rotas e seu 
tempo de entrega afetados, mas 
foi feito um esforço por parte de 
importadores para providenciar 
alternativas, com a ajuda de solu-
ções logísticas variadas. “Atual-
mente, o TCP conta com um dos 
melhores índices de produtivi-
dade portuária do Brasil, além de 
estar com sua taxa de ocupação 
de berço abaixo de 50%, permi-

tindo flexibilidade nas escalas 
de navios. Somos o terminal bra-
sileiro com o maior número de 
linhas marítimas de longo curso 
regulares em sua programação de 
escala. Esses diferenciais fazem 
com que a operação da TCP seja 
uma das mais eficientes e seguras 
do país”, afirma.

No fim do mês de maio, no Por-
to de Paranaguá, havia sete navios 
com fertilizantes atracados, 16 
aguardando para descarregar e 
18 anunciados para os próximos 
30 dias. De acordo com a asses-
soria do porto, eles trabalham 
com uma line up que organiza a 
chegada, a operação e a saída dos 
navios. “Muitos navios optam 
por aguardar a chamada em um 
outro porto na baía de Paranaguá, 
chegando antes da programação 
por questões logísticas. Então, não 
se trata de uma fila de espera, mas 
sim de uma agenda que envolve 
os tempos da operação em cais e 
do próprio navio. A quantidade 
de navios operando no dia 7 de 
junho era de quatro atracados, 14 
ao largo (aguardando chamada) 

e oito anunciados (que ainda não 
chegaram a Paranaguá, mas sua 
chegada está estimada para os 
próximos 20 dias). Isso é conside-
rado normal e não causa impacto 
na cadeia produtiva”, manifestou 
a assessoria.

A fila não traria impacto nem 
nas operações, nem na descarga de 
outros produtos. O porto conta 
com três berços exclusivos para 
fertilizantes, usados apenas para 
receber esse tipo de produto. 
Além disso, outros berços não 
exclusivos podem receber granéis 
de importação; e o Terminal 
Portuário da Ponta do Félix, em 
Antonina (PR), também movi-
menta a carga.

Na visão de Frederico Bussin-
ger, porém, a normalização ainda 
está distante. “Hoje, se olharmos 
bem, os contêineres estão dese-
quilibrados. Existem contêineres 
vazios que deveriam estar cheios; 
e também há o contrário: existem 
contêineres cheios, sendo que 
deveriam estar vazios. Até regula-
rizarmos isso, levará tempo; e, até 
lá, os preços irão subir”, prevê. 

Tentativas de 
organizar o fluxo

Números 
poderosos
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O compromisso das compa-
nhias marítimas para garantir 
rotas e custos é “sagrado”. 
Porém, os recentes contratem-
pos logísticos geram o receio 
de que ocorra a prática de blank 
sailing. O termo designa o can-
celamento da atracação de um 
navio na escala de determinado 
porto, alterando parcialmente 
ou totalmente a sua rota. Em 
regra, os armadores trabalham 
com rotas baseadas em sequên-
cias de escalas pré-definidas. 
Por isso, o blank sailing é tão 
disruptivo para a cadeia. 

O que motivaria tal prática 
é tão somente a baixa deman-
da por espaços em um navio, 
deixando a operação econo-
micamente desinteressante. 
Frederico Bussinger confirma a 
existência dessa prática repro-

vada. “O blank sailing considera, 
por exemplo, condições meteo-
rológicas adversas ou algum tipo 
de acidente no percurso. Para 
regularizar o tempo de logística 
e manter os custos, a empresa 
decide ‘pular’ determinado 
porto”, esclarece.

Há relatos de que os blank 
sailings são comuns depois da 
Golden Week (junção de quatro 
feriados japoneses, entre o final 
de abril e o início de maio) e do 
Ano Novo Chinês (período em 
que as fábricas estão fechadas e 
a demanda por navios é bai-
xa). Sem carga enviada para os 
portos, não há volume suficiente 
para a saída dos navios na sema-
na seguinte aos feriados. O blank 
sailing também pode ocorrer 
quando as operadoras alteram o 
número semanal de viagens. ◼ 

Dados do Ministério da Economia mostram que, em 2021, houve um 
recorde nas trocas comerciais sino-brasileiras. A soma dos negócios 
de importação e exportação chegou a US$ 135 bilhões no ano, maior 
valor da história. As empresas brasileiras venderam US$ 87,9 bilhões 
em produtos para a China, um aumento de 29% na comparação com 
2020. Além disso, elas compraram US$ 47,6 bilhões, 37% a mais do que 
no ano anterior.

O maior 
parceiro 
do Brasil

Uma prática 
disruptiva
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/// Ferroviário

A matemática 
do trem 

por Carlos Teixeira

Gestão de combustíveis baseada em ferramenta 
matemática traz economia de custos 
e diminuição da emissão de gases

Arquivo Sistema CNT
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Acredita-se que a 
matemática surgiu 
no antigo Egito e no 
Império Babilônico, 

por volta de 3.500 antes de Cristo. 
Já outra vertente atribui a inven-
ção ao filósofo grego Pitágoras de 
Samos (século 5 a.C.). O fato é que, 
ao longo da história, a matemática 
vem auxiliando o ser humano a 
resolver problemas. No universo 
do transporte, isso não é diferen-
te – as empresas contam com o 
auxílio da matemática na busca por 
soluções cada vez mais eficientes e 
sustentáveis. 

Um ótimo exemplo disso vem 
da VLI, companhia de soluções 
logísticas que integra ferrovias, 
portos e terminais. Dentro de casa, 
eles desenvolveram o Fuelytics, uma 
ferramenta que viabiliza a redução 
do consumo de diesel a partir da 
priorização de ações indicadas por 
modelagem matemática. Por inter-
médio de informações operacionais, 
como as originárias dos computa-
dores de bordo das locomotivas, é 
possível criar conexões estatísticas 
e identificar as variáveis com maior 
potencial de diminuição de com-
bustível por localidade. 

Com o Fuelytics, a VLI econo-
mizou 1,2 milhão de litros de diesel 
nas operações ferroviárias em 2021. 
Além da otimização da operação, 

foi possível reduzir as emissões de 
gases na atmosfera – o equivalente a 
3,57 mil toneladas de CO2. 

Segundo Gabriela Silveira 
Brandão, analista de Processos de 
Engenharia da VLI, basicamente, 
a ferramenta promove correlações 
estatísticas. “O sistema começou 
em 2019 e foi um dos campeões do 
Programa de Empreendedores da 
empresa. Em 2020, quando já estava 
mais desenvolvido, ele foi imple-
mentado”, resume.

A analista esclarece que o Fuely-
tics trabalha com dez variáveis da 
empresa e que, a partir do momento 
em que uma ação é concluída, os 
resultados são mensurados. “Uma 
das variáveis é a aderência e a 
velocidade máxima autorizada (dos 
trens) quando temos a correlação 
de aderência com o consumo. O 
sistema mostra quando um local 
tem mais oportunidades de ganho 
de combustível. Com isso, a em-
presa garante que, naquele trecho, 
teremos uma velocidade máxima 
autorizada”, detalha. 

Desse modo, o maquinista se 
adéqua à velocidade indicada. Caso 
a ultrapasse, a segurança é com-
prometida; e o consumo aumenta. 
“Também é possível analisar se al-
gum trem pode performar melhor 
que o outro e o que podemos fazer 
para corrigir a diferença. Outro 

indicador que é bem comum é o 
tempo que a composição leva para 
percorrer um determinado trecho. 
A partir da correlação (de dados), 
podemos retirar alguma parada ou 
trocar a equipe. Essas são algumas 
variáveis cujo entendimento 
ficou mais fácil”, resume Gabriela 
Brandão.

O modelo matemático leva em 
consideração até mesmo o perfil 
do trecho percorrido e a eventual 
necessidade de manutenção da 
locomotiva, dentre outros elemen-
tos que, direta ou indiretamente, 
influem na relação entre consumo e 
performance. De acordo com a VLI, 
o objetivo do sistema não é dizer 
como o maquinista deve conduzir, 
mas sim apontar, com precisão, o 
aspecto que precisa ser evoluído na 
busca por eficiência energética.

“Em 2022, foi lançado um portal 
com todos os componentes utili-
zados no Fuelytics, para fazermos 
a gestão em um só local”, acrescen-
ta Gabriela Brandão. “Com ele, 
podemos ver as oportunidades e 
criar as ações necessárias depois da 
mensuração dos dados”, conclui a 
engenheira. O Fuelytics vem sendo 
utilizado nos corredores logísticos 
da FCA (Ferrovia Centro-Atlânti-
ca) e na FNS (Ferrovia Norte-Sul), 
no Tramo Norte, ambas adminis-
tradas pela VLI.
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A matemática tem vasta apli-
cação em operações logísticas, 
principalmente quando se 
busca eficiência nas operações. 
Por exemplo, ela é usada para 
garantir que os trens estejam 
disponíveis no momento certo 
e no local desejado para atender 
às demandas. Também pode-se 
recorrer a modelos matemáticos 
que determinam a melhor com-
posição dos trens em relação ao 
número de vagões e locomotivas, 
considerando pontos de carga e 
descarga, a localização dos ativos, 
bem como a localização deles 
após a realização do serviço.

“Além de buscarem o aten-
dimento da demanda de trans-
porte, os modelos matemáticos 
podem auxiliar na minimização 
dos deslocamentos vazios, com 
vagões sem carga. Eles também 
podem apontar quais locomo-
tivas são mais adequadas para a 
operação; quais são as melhores 

rotas; e como alocar os empre-
gados”, explica o engenheiro 
Pedro Munari, do Departamento 
de Produção de Engenharia da 
UFSCAR (Universidade Federal 
de São Carlos).

Munari cita que a UFSCAR 
vem auxiliando o setor de trans-
porte com sua expertise. “Um caso 
consistiu na definição da melhor 
forma para a substituição de 
equipamentos e peças das loco-
motivas. Em outro, o objetivo foi 
determinar a prioridade de cada 
locomotiva para a manutenção, 
de acordo com a necessidade 
de locomotivas para a operação 
diária”, exemplifica.

Ele garante que os modelos 
matemáticos podem resolver 
problemas bastante desafiadores 
e que o olhar dos matemáticos 
proporciona melhorias signifi-
cativas para as empresas, com a 
proposição das melhores deci-
sões possíveis. ◼

O Fuelytics faz parte da agenda ESG (Ambiental, Social e Governan-
ça) da VLI. A empresa trabalha para reduzir em 15% a emissão de gases 
de efeito estufa por tonelada transportada até 2030. 

Compromisso 
ambiental

Números 
mágicos
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/// SEST SENAT

Sustentabilidade 
é muito mais do 
que ser verde

por Aline Roriz

A mobilização nacional Sustentabilidade no 
Transporte realizou cerca de 295 mil atendimentos 
em mais de 300 pontos de todo o país

fotos / Arquivo Sistema CNT
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Ser sustentável envolve 
atitudes e responsabilidades 
que vão de ponta a ponta das 
operações de transporte e 

logística. Começou sendo apenas um 
cuidado com a natureza e, depois, 
ganhou força à medida que esse 
cuidado foi se ampliando para as 
pessoas, para as relações entre elas e 
para o meio no qual estão inseridas. 
Hoje, é importante destacar que 
esse cuidado alcançou até o mundo 
corporativo. Sob o guarda-chuva do 
ESG (Social, Ambiental e Gover-
nança), as empresas estão adotando 
uma agenda de boas práticas de 
responsabilidade social corporativa. 
Isso é resultado de uma preocupação 
com os impactos de sua atuação e da 
forma como agem em relação a isso. 

Esse cuidado levou o SEST 
SENAT a realizar mais uma grande 

mobilização nacional, de 4 a 11 de 
junho, com o tema “Sustentabili-
dade no Transporte”. A ideia foi 
mostrar que ser sustentável envol-
ve ações em cadeia que vão desde a 
atenção com o meio ambiente até 
a responsabilidade social, pas-
sando pelo compromisso de gerar 
empregos e zelar pelo bem-estar 
das famílias.

A iniciativa levou técnicos e 
especialistas das 160 unidades ao 
encontro dos motoristas e dos 
demais profissionais do transporte, 
inclusive dos gestores das empresas, 
para falarem sobre a importância de 
o setor ser mais sustentável. Além 
disso, as equipes atenderam os tra-
balhadores com orientações sobre 
odontologia, nutrição, fisioterapia 
e psicologia. Houve, ainda, a oferta 
de atividades esportivas e cultu-

/// SEST SENAT
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rais, assim como foram prestadas 
informações sobre oportunidades 
de qualificação profissional.

As ações foram realizadas em 
empresas, postos de combustíveis, 
postos das Polícias Rodoviária 
Estadual e Federal, unidades do 
SEST SENAT e nos principais 
locais de trânsito e parada desses 
profissionais.

Cada vez mais, exige-se um 
transporte eficiente, econômico e 
ambientalmente correto. O Sistema 
CNT trabalha com esse propósito, 
conscientizando o setor transpor-
tador a respeito da importância da 
sustentabilidade. As ações da CNT 
e do SEST SENAT estimulam e de-
fendem um transporte mais verde, 
com benefícios não só para os seus 
trabalhadores, mas também para 
toda a sociedade.

“A sustentabilidade é um dos 
valores do SEST SENAT e é uma 
ideia de cuidado que vem se tor-
nando cada vez mais abrangente 
em toda a sociedade. A gente traba-
lha para transformar a realidade 
dos trabalhadores do transporte de 
forma sustentável, o que engloba 
proporcionar mais conhecimento, 
saúde, proteção e empregabilida-
de”, afirma a diretora executiva 
nacional do SEST SENAT, Nicole 
Goulart.

O trabalho que o SEST SENAT 
desempenha tem, por essência, 
foco na sustentabilidade ao apro-
ximar empresas de diferentes seg-
mentos e trabalhadores, bem como 
ao abraçar cada elo da cadeia do 
transporte, desde as condições de 
trabalho até a eficiência energética 
da operação.

/// SEST SENAT
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O Despoluir é uma iniciativa da 
CNT e do SEST SENAT desen-
volvida desde 2007 com atividades 
práticas que buscam amenizar 
ou, até mesmo, evitar os impactos 
ambientais advindos do transporte. 
O programa também atua com foco 
na promoção de tecnologias e ener-
gias limpas, na educação e conscien-
tização e na gestão ambiental.

Uma das linhas de ação do 
Despoluir é a avaliação veicular 
ambiental. Os transportadores 
atendidos que estiverem com seu 
veículo dentro dos padrões de 
emissão de poluentes recebem o 
Selo Despoluir. Em 2022, o Despo-
luir completa 15 anos – veja mais 
na reportagem especial de capa, na 
página 18. 

O Programa de Aperfeiçoamen-
to para Eficiência Energética do 
SEST SENAT oferece cursos 
gratuitos, com metodologia 
inovadora e certificação interna-
cional, que preparam os profis-
sionais do transporte para esse 
desafio.

As capacitações ensinam as 
práticas mais adequadas para 
diminuir o consumo de combus-
tível e o desgaste dos veículos e, 
assim, elevar a produtividade 
e reduzir custos operacionais e 
impactos ambientais da ativida-
de transportadora.

Os profissionais que realizam 
o curso recebem uma certifica-
ção internacional, fruto da par-
ceria com o governo do Canadá 
para o Programa FleetSmart. 
Isso acontece porque o Progra-

ma de Aperfeiçoamento para 
Eficiência Energética é resultado 
de um acordo internacional de 
cooperação técnica firmado pela 
CNT e pelo SEST SENAT com o 
NRCan (Ministério dos Recur-
sos Naturais do Canadá) e com o 
ICCT (Conselho Internacional 
de Transporte Limpo).

Os cursos presenciais gratui-
tos para os profissionais do trans-
porte e disponíveis no programa 
são: Motorista de Transporte de 
Cargas SmartDriver (12 horas-
-aula); Motorista de Transporte 
de Passageiros SmartDriver (12 
horas-aula); e Inclusão Digital (4 
horas-aula). Há, ainda, a opção 
do curso a distância que é gratui-
to para toda a população, que é o 
de Gestão de Combustível, com 
oito horas-aula.

Para um excelente 
desempenho

O maior programa 
ambiental do Brasil

Acesse o QR 
Code e veja mais 
informações 
sobre o programa: 

Veja mais 
detalhes sobre 
o programa 
no QR Code :

/// SEST SENAT
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/// SEST SENAT

O ESG é uma tendência mundial, 
com um lastro documentado de 
experiências, conceitos e regula-
mentações. O setor de transporte 
tem muito trabalho pela frente, 
uma vez que sua operação-fim 
envolve gasto energético elevado e 
continua fortemente baseada em 
combustível fóssil, cuja queima é 
danosa ao meio ambiente.

No entanto, é possível avançar 
a partir de alguns parâmetros, 
desde que se saiba que a multi-
modalidade será cada vez mais 
frequente nos próximos anos e 
que cada modal assumirá uma 
vocação distinta.

São vários os pontos de vista 
para se abordar a agenda, mas o 
fundamental é entender como o 
tripé de valores é percebido por 
todos os atores envolvidos: os 
consumidores comuns, os inves-
tidores e as próprias empresas. 
Comecemos pelos consumidores. 
“As gerações mais novas têm, 
sim, mais preocupação com as 
questões socioambientais do que 
as anteriores – e isso se reflete em 
seus hábitos de consumo. Agora, 
os consumidores pressionam as 

companhias por alinhamento a 
certos valores. Como o cenário é 
competitivo, se não houver essa 
sintonia, há outras 15 empresas 
oferecendo o mesmo produto”, 
conta Marcella Ungaretti, analis-
ta Research ESG da XP.

As empresas, por sua vez, 
perceberam que o aprimora-
mento de práticas sustentáveis 
não é mais uma opção, mas sim 
um requisito para sobreviver no 
mercado. “Existe um fluxo de 
capital que está direcionado para 
companhias que estão alinhadas 
com essa agenda. A consequência 
natural é que as empresas que não 
se adaptarem, que não colocarem 
as questões ESG em primeiro 
plano, vão ficar para trás”, analisa 
Marcella Ungaretti. “Isso não 
significa que todas precisam estar 
no estado da arte em termos de 
ESG, mas é necessário que estejam 
endereçando cada um dos pontos. 
É um processo que exige tempo”, 
tranquiliza.

Decidir qual pilar deve ser tra-
balhado depende da natureza do 
negócio, do histórico da empresa 
e da cultura da organi-

zação. Isso, sem dúvida, vale para 
o setor de transporte, que lida 
com um capital humano elevado 
e carrega grandes responsabilida-
des. Os empresários terão de apu-
rar suas percepções quanto a te-
mas variados e complexos, como: 
experiência do usuário; proteção 
de dados pessoais; relacionamen-
to com fornecedores e terceiriza-
dos; respeito às leis trabalhistas; 
diversidade das equipes; códigos 
de conduta; postura nas redes 
sociais, entre outros. Tudo isso é, 
em alguma medida, demanda de 
responsabilidade social. Cada vez 
mais, o êxito ou fracasso de um 
empreendimento será construído 
coletivamente – em tempo real e 
diante dos olhos de milhares de 
observadores.

Você conhece tudo o que está 
por trás do ESG? Essas três letri-
nhas estão mudando a maneira 
como as empresas se posicionam. 
Baixe o ebook que o Sistema CNT 
fez sobre esse assunto e enten-
da mais a respeito dos novos 
caminhos que esse conceito está 
criando. ◼

Três pilares 
para um novo mundo
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/// ITL

Bússola 
para a gestão

por Gustavo T. Falleiros

Governança estruturada é o ponto 
de partida para lideranças que desejam 
traçar uma estratégia vencedora

Arquivo Sistema CNT
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Governança com integri-
dade é uma bússola ca-
librada para direcionar 
a atuação e monitorar 

o desempenho dos gestores”, ensina 
Marcio Lima Medeiros, diretor de 
Administração e Finanças da Valec. 
Esse instrumento deve ser transpa-
rente e livre de conflito de interes-
ses de modo a contemplar as partes 
interessadas, continua o professor, 
que integra o corpo docente do 
IGCP (Instituto Latino-America-
no de Governança e Compliance 
Público). 

Medeiros é um dos especialistas 
convidados a lecionar no curso 
executivo Governança, Complian-
ce e Gestão de Riscos com Ênfase 
no Transporte e Infraestrutura – 
formação que o ITL (Instituto de 
Transporte e Logística) oferece, 
pela primeira vez, como parte do 
Programa Avançado de Capa-
citação do Transporte. As aulas 
começam em 25 de julho, em regime 
híbrido, com encontros presenciais, 
que ocorrerão em São Paulo (SP), e 
dinâmicas online.  

Com promoção do SEST 
SENAT e conteúdo desenvolvido 
pelo IGCP, a qualificação é voltada 
a diretores, gerentes, consultores e 
colaboradores do setor de transpor-
te e logística que desejem adquirir 
conhecimentos para a criação de 
um ambiente corporativo confiável, 
com fomento a boas práticas e miti-

gação de riscos. O curso é gratuito e 
exclusivo para profissionais de em-
presas vinculadas ao Sistema CNT.

Ao longo de quatro meses, o 
programa erguerá um edifício de 
conhecimentos em torno da “gover-
nança”, palavra rica em significados. 
Por exemplo, para a consultora 
Sandra Guerra, governança é 
um sistema de administração de 
organizações que se baseia em 
quatro princípios: transparência, 
equidade, accountability e respon-
sabilidade corporativa. “Esses 
princípios se revertem em práticas 
que buscam a criação de valor de 
longo prazo, sempre considerando 
os stakeholders, sejam eles donos do 
negócio, investidores, fornecedores, 
trabalhadores ou a comunidade”, 
esclarece a sócia-diretora da Better 
Governance e autora do livro A Cai-
xa-Preta da Governança. 

No Brasil, a preocupação com a 
qualidade da governança está cada 
vez mais disseminada, com muitas 
empresas buscando profissionali-
zar sua gestão em alto nível – algu-
mas delas, inclusive, com perspec-
tiva de abrir capital na Bolsa de 
Valores. Soma-se a isso a crescente 
adesão aos princípios ESG, que 
inseriram a mensuração das boas 
práticas ambientais, sociais e de 
governança dentro dos relatórios e 
balanços habitualmente disponibi-
lizados a investidores e agentes do 
mercado. 

/// ITL

“
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/// ITL

Coordenador do curso Gover-
nança, Compliance e Gestão de 
Riscos com Ênfase no Transporte 
e Infraestrutura, José Luís Vidal 
conta que o IGCP criou uma 
trilha de aprendizagem atenta à 
nova realidade do mundo corpo-
rativo. “Cada vez mais, exigem-se 
das lideranças adaptabilidade e 
rápido desenvolvimento de novas 
habilidades”, enfatiza.

Segundo o professor, percebe-
-se um esgotamento dos paradig-
mas utilizados até então. “Eles 
vêm se mostrando incapazes de 
explicar novas práticas sociais, 
financeiras e econômicas. Está em 
curso a transição do capitalismo 
de shareholders para o capitalismo 
de stakeholders, ou seja, torna-se 
necessário gerar valor não somen-
te para o acionista, mas também 
para as partes relacionadas”, 
expõe.

Como coordenador do Comitê 
de Infraestrutura e Logística da 
Rede Governança Brasil, Vidal 
é um observador privilegiado 
da atmosfera corporativa que 
desponta no pós-pandemia. 
“O mundo mudou. As grandes 
empresas vão depender da forma 
como apresentam seus negócios, 
seus balanços e suas ações de ESG 
para conseguirem captar dinheiro 
mais barato. É uma demanda que 

vem de fora para dentro (dos con-
tratantes) e quem não visualizar 
isso agora terá muita dificuldade 
de sobreviver daqui a cinco anos”, 
acredita.

Diante desses desafios, 
novamente, é a governança que 
aponta o caminho mais seguro. 
“Governança é a maneira como 
você define padrões e métricas 
e, a partir daí, faz a gestão de 
um processo”, resume Vidal. O 
especialista, no entanto, alerta 
para alguns pressupostos que, 
se não estiverem consolidados, 
podem comprometer o sucesso de 
qualquer empreendimento. 

“A gente sabe que um dos 
maiores problemas de governan-
ça é a falta de alinhamento de 
interesses. Isso pode ocorrer se 
a empresa não tiver uma cultura 
muito bem definida”, reforça 
Vidal. “Veja, por exemplo, o caso 
do Lehman Brothers, cuja quebra 
é considerada o marco da crise 
global de 2008 e de onde surgiram 
as recomendações do Basileia III. 
Ali, faltou alinhamento entre os 
interesses dos executivos e os in-
teresses do acionista”, rememora 
(veja o box).

Para avançarem, as empresas 
precisam fazer um autoexame 
muito sincero, aconselha Marcio 
Lima Medeiros. “Governança é 

a visão que você quer dar a uma 
organização. Boa governança se 
traduz em bom desempenho. Para 
tanto, ter a empresa bem estrutu-
rada é fundamental. O empresá-
rio precisa se perguntar se possui 
uma estrutura organizacional 
compatível com a complexidade 
do seu negócio”, instiga. 

Para Medeiros, algo ainda mais 
básico a ser considerado é a noção 
de propósito. “No Brasil, é comum 
as empresas serem tocadas, prin-
cipalmente, por famílias. E qual é 
o problema? A questão é quando 
quem criou a empresa falece, mas 
não deixa sucessor. Estava tudo 
na cabeça desse fundador. Então, 
a primeira coisa é entender o 
propósito da empresa”, sugere. 
“Somente partindo do propósi-
to, saberemos se a estrutura está 
adequada”, continua. 

O especialista, que dirige o Co-
mitê de Estatais da Rede Gover-
nança Brasil, encerra sua reflexão 
com uma advertência. “Essencial 
é ter integridade nesse proces-
so, porque, senão, tudo pode se 
esvair, como já vimos ocorrer com 
vários conglomerados e várias 
empreiteiras. Essas empresas 
tinham governança estruturada, 
mas faltou integridade, por isso 
caíram como um castelo de car-
tas”, assevera.

Novos paradigmas 
e sobrevivência
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/// ITL

Leia o artigo “Governança, 
integridade e resultados cami-
nham juntos”, de Marcio Lima 
Medeiros, um dos professores 
do curso executivo Governan-
ça, Compliance e Gestão de 
Riscos com Ênfase no Trans-
porte e Infraestrutura.

Na próxima edição da revista 
CNT Transporte Atual, 
abordaremos a importância 
do compliance para as empre-
sas, com ênfase no setor de 
transporte e logística.

Para se 
aprofundar 
no tema

Foco em 
compliance
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/// ITL

Na edição nº 304, de junho de 
2021, a revista CNT Transpor-
te Atual trouxe a reportagem 
“A mente-mestra do negócio”, 
em que foi abordado o pilar 
“governança” da agenda ESG. 

O Comitê de Basileia para Supervisão Bancária é o fórum 
internacional para discussão e formulação de recomendações 
para a regulação prudencial e cooperação para supervisão 
bancária, composto por 45 autoridades monetárias – entre 
elas, o Banco Central do Brasil. Periodicamente, a entidade 
emite propostas que visam harmonizar a regulação pruden-
cial e melhorar a competição entre bancos. Em resposta à 
crise financeira de 2007 e 2008, o comitê trouxe as seguintes 
inovações, conhecidas como os objetivos do Basileia III:
 »  elevação da qualidade e quantida-

de do capital regulatório;

 » aperfeiçoamento dos fatores para a pon-
deração de ativos pelo risco;

 » introdução dos buffers (colchões) de capi-
tal para conservação e contracíclico;

 » novos requerimentos de liquidez e alavancagem;

 » requisitos prudenciais para as instituições sistêmicas. ◼

Sobre 
governança 
e ESG

Boas práticas 
para o sistema 
bancário 

Fonte: Banco Central do Brasil.
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Gustavo 
Bonini 
Diretor institucional 
da Scania Latin 
America e vice-
presidente tesoureiro 
da Anfavea 
(Associação Nacional 
dos Fabricantes 
de Veículos 
Automotores).

/// Tema do Mês / Fontes alternativas de energia no transporte: do que o Brasil precisa 
         para adotá-las em escala?

Chegamos a um momento 
de inflexão no sistema de 
transporte e logística. O 

ponto de partida para essa trans-
formação está em um ecossistema 
que tenha a possibilidade de gerar 
energia suficiente a partir de fontes 
sustentáveis e que faça frente ao 
diesel. Isso passa prioritariamente 
pela utilização de combustíveis 
renováveis, como o biometano.

No Brasil, caminhões pesados e 
ônibus contribuem com cerca de 
8% das emissões líquidas de CO2 
(SEEG, 2018) e consomem 15% de 
toda a energia demandada no país 
(EPE, 2020). Adicionalmente a esse 
cenário, em uma perspectiva de 
tempo, até 2050, a pressão pela de-
manda de transporte aumentará até 
duas vezes, ou seja, é preciso ir além 
de conter as emissões e impedir que 
elas dobrem. Esse é o grande desafio.

Estamos demandando do nosso 
ecossistema mais do que a capaci-
dade de regeneração do Planeta. 
Se nada for feito para mudar esse 
cenário, o mundo provavelmente 
excederá 1,5°C de aquecimento nas 
próximas duas décadas. Portanto, é 
hora de gerar escala em iniciativas 
que saiam do papel e coloquem em 
prática esforços para essa transi-
ção acontecer no país, levando em 
consideração a nossa vocação, o 
nosso desenvolvimento socioeconô-
mico e as nossas fontes de energia. 
O Brasil tem uma enorme oportu-

nidade para contribuir e liderar essa 
mudança no setor de transporte e 
logística. 

Há uma longa estrada a ser per-
corrida e que está sendo construída 
por uma agenda positiva e conver-
gente entre o poder público, por 
meio de políticas de incentivo à sus-
tentabilidade; empresas privadas 
do setor automotivo; o agronegócio; 
produtores de biocombustíveis e, 
também, a academia. 

Políticas públicas e desenvol-
vimento tecnológico são dois 
dos propulsores que definirão os 
caminhos possíveis para 2050. Esse 
“novo modelo produtivo” para uma 
matriz energética de baixo carbono 
exige inovação e mudanças de or-
dem legal, fiscal e regulatória. Para 
evoluirmos com relação aos bio-
combustíveis, como o biometano, 
e darmos escala para essa solução, é 
preciso termos sinergia e um fator 
adicional: a velocidade. 

É crucial agir e acelerar a 
transição. É fato que teremos uma 
convivência harmônica de todas as 
tecnologias, incluindo a eletrifica-
ção, mas não podemos depender 
apenas de uma matriz energética, 
ou seja, não podemos repetir essa 
história. Portanto, com o contínuo 
investimento em biocombustíveis 
e dando destaque ao biometano, 
o país pode liderar essa mudança 
e ser protagonista no transporte 
sustentável.

É hora de acelerar 
a transição energética 

por Gustavo Bonini
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Adalberto Maluf
Presidente da 
Associação Brasileira 
do Veículo Elétrico 
(ABVE) e diretor da 
BYD do Brasil.

/// Tema do Mês

O mundo vive a maior 
transição energética desde 
o início da era do automó-

vel, nos primeiros anos do século 20. 
Há dez anos, havia 130 mil veículos 
elétricos no mundo. Hoje, são mais 
de 16 milhões. 

Só em 2021, foram 6,6 milhões, ou 
seja, 9% das vendas totais. Ônibus 
elétricos já representam mais de 30% 
das vendas globais do segmento. Em 
2022, podemos ultrapassar a marca 
de 10 milhões de elétricos (entre 15% 
e 18% do total). 

A eletromobilidade não é futuro. 
Ela já é realidade na China, na Euro-
pa e nos Estados Unidos. E no Brasil?

As vendas locais de eletrificados 
leves também têm crescido. Entre 
janeiro e maio de 2022, elas foram 
54% superiores às de 2021, enquanto 
as vendas totais caíram 18%. Em 
2016, o Brasil emplacou 1.091 veícu-
los eletrificados; e, em 2021, 34.990. 
No transporte público, graças à 
lei municipal n.º 16.802/2018, São 
Paulo promete ter 2.600 ônibus 
elétricos até 2024. 

São José dos Campos já tem 100% 
da Guarda Municipal elétrica e o 
primeiro corredor verde com ôni-
bus articulados elétricos. Campinas 
anunciou que todos os corredores 
BRT serão elétricos até 2024. 

Prefeitos vêm tentando fazer 
a sua parte para reduzir a emissão 
de poluentes que agravam a saúde 
pública. Cerca de 400 mil elétri-

cos levíssimos (e-bikes, patinetes, 
scooters elétricas, entre outros) 
passaram a circular pelo Brasil nos 
últimos seis anos.

Temos oportunidades. Temos 
uma indústria de autopeças diversi-
ficada e montadoras de vários tipos 
de veículos. Dispomos, também, de 
mão de obra qualificada e de bio-
combustíveis, que são complemen-
tares e são partes integrantes das 
soluções para a descarbonização. 

Temos condições de fazer a tran-
sição do nosso parque produtivo e 
inseri-lo nas novas cadeias produtivas 
globais. Além disso, temos uma ma-
triz elétrica limpa, com 83% de fontes 
renováveis. Em 2021, a energia solar 
fotovoltaica, na geração distribuída, 
foi a principal fonte de eletricidade 
em potência instalada, gerando mi-
lhares de empregos pelo país.

Ainda assim, o Brasil está muito 
atrás do mundo. O que é preciso 
fazer?

Falta visão política de futuro. 
Não temos um Plano Nacional 
de Eletromobilidade, o eixo de 
uma nova estratégia nacional de 
desenvolvimento. Não temos uma 
política industrial como nos Esta-
dos Unidos, na Europa ou na China. 
Precisamos de um plano capaz de 
articular todos os atores públicos e 
privados em prol dessa nova econo-
mia. Temos todas as condições de 
fazer parte dessa corrida pela indús-
tria do futuro. A hora é agora!

A eletromobilidade e a estratégia 
nacional de desenvolvimento
por Adalberto Maluf
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/// Transporte pelo Brasil

O Instituto Paulista do Trans-
porte de Carga (IPTC), órgão par-
ceiro do SETCESP (Sindicato das 
Empresas de Transportes de Carga 
de São Paulo e Região), elaborou 
uma pesquisa sobre cargos e salários 
do setor de transporte rodoviário 
de cargas na capital paulista. O 
material, atualizado anualmente, 
contém dados extraídos do CAGED 
(Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados) e considera a indi-
cação da CNAE (Classificação Na-
cional de Atividades Econômicas) 
referente ao ano de 2021. Disponibi-
lizada aos associados da entidade, a 

ferramenta auxilia os transportado-
res a consultarem, por meio de fil-
tros, dados do mercado, como: tipos 
de contrato (CLT, intermitente e 
temporário), áreas de ocupação e 
cargos. Além disso, há a quantidade 
de admissões, demissões e saldos 
para verificar se o setor contratou 
mais do que demitiu e a média 
salarial para a função selecionada. 
Segundo Raquel Serini, economista 
do IPTC, “essa plataforma é muito 
importante para as transportadoras 
terem um parâmetro no momento 
da contratação e até para saberem 
se os salários estão equiparados com 
o mercado em diferentes regiões e 
níveis de hierarquia. Esse planeja-
mento é necessário para gerenciar 
a administração da empresa como 
um todo”. 

Em um evento prestigiado por 
lideranças políticas e empresariais, 
autoridades e juristas, foi lançada, 
no dia 3 de junho, no edifício-sede 
da FETCEMG e do SETCEMG, a 
Comissão de Direito de Infraes-
trutura da Ordem dos Advogados 
de Minas Gerais (OAB-MG). A 
Comissão é um órgão de assessora-
mento da OAB-MG composto por 
especialistas de diversas áreas que 
objetiva realizar estudos, projetos, 
pareceres, congressos, seminários, 
entre outras ações destinadas à 

disseminação do conhecimento e da 
discussão sobre os desafios e as ino-
vações da infraestrutura no âmbito 
da iniciativa pública e privada. O 
presidente da Comissão, Allan Mi-
lagres, falou sobre a importância de 
realizar o evento em parceria com a 
FETCEMG e o SETCEMG. “Esta-
mos realizando o nosso lançamento 
no lugar certo e com as pessoas 
certas”, destacou. Durante o evento, 
foi realizado o painel “Transporte e 
Logística” com palestras técnicas do 
diretor da ANTT (Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres), 
Guilherme Sampaio; o secretário 
nacional de Transportes Terrestres 
do Ministério da Infraestrutura, 
Felipe Queiroz; e o subsecretário de 
Transportes e Mobilidade de Minas 
Gerais, Gabriel Fajardo.

SETCESP desenvolve 
Painel de Cargos 
e Salários do TRC

OAB-MG lança 
Comissão de Direito da 

Infraestrutura com a 
FETCEMG e o SETCEMG
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/// Transporte pelo Brasil

O Fórum de Mobilidade ANP-
Trilhos será realizado no dia 27 de 
julho, com transmissão ao vivo pela 
internet. As inscrições para partici-
par do evento estão abertas e podem 
ser feitas gratuitamente, no site 
www.forummobilidade.com.br

Com o intuito de debater a mo-
bilidade dos brasileiros, o Fórum de 
Mobilidade ANPTrilhos reunirá os 
candidatos à Presidência da Repú-
blica para apresentar suas propostas 
para o setor e discutir o futuro do 
transporte de passageiros sobre 

trilhos no país. O evento também 
contará com dois painéis setoriais 
com a participação de especialistas, 
que debaterão o “Panorama e Im-
pacto da Mobilidade” e “A Impor-
tância do Transporte sobre Trilhos 
para o Desenvolvimento”. O Fórum 
de Mobilidade ANPTrilhos é uma 
realização da Associação Nacional 
dos Transportadores de Passageiros 
sobre Trilhos. Na última edição, 
realizada em 2018, o Fórum de Mo-
bilidade ANPTrilhos reuniu mais 
de 400 participantes, entre presi-
denciáveis, ministros, governado-
res, secretários e representantes da 
iniciativa privada e do setor, que 
compareceram para debater novas 
propostas.

O índice ABCR referente a maio 
de 2022 apresentou crescimento 
de 1,3% no comparativo com abril, 
considerando os dados dessazona-
lizados. O índice que mede o fluxo 
pedagiado de veículos nas estradas 
é construído pela Melhores Rodo-
vias do Brasil - ABCR, juntamente 
com a Tendências Consultoria 
Integrada. Mantida a comparação 
mensal dessazonalizada, o índice 
de fluxo pedagiado de veículos 
leves apresentou aumento de 0,2%; 
e o índice de pesados cresceu 1,7%. 
Nos últimos 12 meses, o índice total 
acumula avanço de 8,5%, fruto do 
aumento de 10,6% dos veículos leves 
e de 2,8% dos veículos pesados. “A 
quarta alta mensal consecutiva na 
série dessazonalizada aponta para 
uma intensificação da tendência de 

crescimento do fluxo de veículos 
nas praças pedagiadas de associa-
das à ABCR”, comenta o analista 
de Macroeconomia e Política da 
Tendências Consultoria, Thiago 
Xavier. “O aumento do fluxo de 
veículos leves tem acompanhado 
a normalização das condições de 
oferta e demanda do grupo de 
serviços presenciais, como turismo 
e lazer, quadro propiciado pela 
maior segurança sanitária das 
famílias”, comenta. “Do ponto de 
vista macroeconômico, a expansão 
da geração de vagas no mercado e 
as políticas governamentais com 
foco na situação financeira das 
famílias (como adiantamento de 13º 
salário e liberação extra de FGTS) 
também atuam como fatores posi-
tivos para o aumento do consumo 
familiar. Por outro lado, atuam 
como limitantes a inflação corrente 
pressionada e o elevado preço dos 
combustíveis.”

Índice ABCR em 
trajetória ascendente

Inscrições abertas para 
o Fórum de Mobilidade 

ANPTrilhos
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A alta do preço dos combus-
tíveis é um dos principais 
temas de atenção da 

sociedade brasileira. Provocada ma-
joritariamente pela alta da cotação 
do dólar e pelo preço da commodity 
petróleo no mercado internacional, 
a elevação do custo do diesel, da 
gasolina e do querosene de aviação 
impacta fortemente o setor de 
transporte.

Algumas medidas de cunho 
tributário têm sido adotadas com 
o objetivo de arrefecer a pressão 
sobre o preço dos combustíveis: foi 
regulamentada a EC n.º 33 de 2001, 
com a edição da lei complementar 
n.º 192/2022, adotando o regime 
de monofasia nos combustíveis e  
alíquotas específicas para cálculo do 
ICMS (R$/litro). A mesma lei redu-
ziu para zero as alíquotas de PIS e 
Cofins incidentes sobre a venda dos 
referidos produtos. Por fim, a LC 
n.º 194/2022 passou a considerar os 
combustíveis e o transporte coleti-
vo como essenciais, o que provocará 
a limitação das alíquotas do ICMS. 

No entanto, chamo a atenção para 
o fato de que essas medidas podem 
ser inócuas para o setor se não for 
deferido crédito às empresas quanto 
à aquisição dos referidos produtos. 
Isso ocorre porque o ICMS é um 
tributo não cumulativo: no curso de 
uma cadeia de circulação de merca-
dorias, o imposto pago na etapa ante-
rior é um crédito na etapa seguinte. 

Por exemplo, quando uma indús-
tria vende uma mercadoria para um 
atacadista, incide o ICMS. Quando 
um atacadista vende para um vare-
jista, também incide o ICMS; mas 
o atacadista pode deduzir o ICMS 
que foi destacado pela indústria 
na venda da mercadoria. A mesma 
situação ocorre na cadeia de trans-
porte: quando a refinaria vende o 
combustível, incide o ICMS. Por 
sua vez, quando a transportadora 
realiza o frete, também incide o 
ICMS; mas o imposto destacado na 
aquisição do combustível gerava 
crédito para dedução do ICMS 
incidente sobre o frete. 

Na sistemática da LC 192/2022, 
não está garantido o aproveitamen-
to do crédito do ICMS recolhido em 
monofasia pela refinaria, o que po-
derá aumentar o ICMS devido pela 
empresa de transporte que apura 
o tributo pelo sistema de débito e 
crédito. Ou seja, apenas as empresas 
optantes pelo regime do Convênio 
ICMS 106/96 – crédito presumido – 
serão beneficiadas. Para as demais, 
o preço do combustível na bomba 
pode até diminuir, mas tal redução 
poderá não ter impacto na composi-
ção do preço final.  

Com relação ao PIS e à Cofins, 
a MP 1118/2022 pretendeu retirar 
a possibilidade de as empresas 
manterem os créditos referentes ao 
diesel, GLP e querosene de aviação, 
pelo que a redução tributária even-

Carga tributária oculta 
no setor de transporte
por Alexandre Alkmim Teixeira

/// Opinião

Alexandre 
Alkmim Teixeira
Doutor em direito 
tributário pela USP 
e consultor jurídico 
tributário da CNT

tualmente percebida na aquisição 
de tais insumos pelas empresas será 
anulada pela tributação do serviço 
prestado pelas empresas de trans-
porte. Neste ponto, especificamen-
te, a CNT obteve decisão liminar 
favorável, junto ao Supremo Tri-
bunal Federal, para postergação da 
medida por 90 dias (ADI 7181). Em 
tempo, no entanto, foi publicada a 
Lei Complementar nº 194, de 23 de 
junho de 2022, garantindo o crédito 
presumido enquanto durar a alí-
quota zero dos referidos tributos.

É necessário ter atenção para que 
medidas aparentemente benéficas, 
de fato, produzam os efeitos espe-
rados, com redução real da carga 
tributária.
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2 5  D E  J U L H O :  D I A  D O  M O T O R I S T A .
O que importa é fazer o que lhe deixa feliz.

FELI
CIDA
DE

CÉLIA RAMOS,
MOTORISTA 
DE CARRETA

Nós sabemos da grandeza do motorista. Ele conecta pessoas, lugares e coisas todos os dias. E queremos valorizar o que 
acontece além da jornada de trabalho. Fazer entregas e transportar passageiros pode ser grati�cante, mas nada se compara 
com a felicidade de terminar um dia de trabalho ou uma viagem e voltar para o que o deixa feliz. 

Por isso, queremos lembrar que é importante celebrar as simples coisas da vida que o completam e o deixam realizado. 
Pode ser passar um tempo com a família, jogar bola com a galera ou ouvir uma música que traz boas lembranças.



https://www.cnt.org.br/
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