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	Grandes empresas enfrentam dificuldades 
com as novas regras do Finame 

TRC pede 
esclarecimentos 
sobre os exames 

toxicológicos
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Palavra do presidente Sérgio Malucelli 
Presidente da FETRANSPAR

Editorial

Giro pelo Setor

A partir do próximo mês, as empresas 

do transporte rodoviário de cargas serão 

obrigadas a realizar o exame toxicológico 

nos processos de admissão e demissão de 

motoristas profissionais. O objetivo é evitar 

o uso das substâncias e os acidentes pro-

vocados a partir dessa prática. 

O setor do TRC é favorável a medidas 

como essa, que visam garantir a segurança 

dos condutores nas estradas. 

No entanto, as boas intenções esbar-

ram em um problema logístico, que afeta 

motoristas e empresários. Apenas seis 

laboratórios estão credenciados para fazer 

o teste, metade deles fica fora do Brasil. 

Isso encarece o processo. O exame custa 

mais de R$ 300 e deve ser pago pelas 

empresas. 

Sabemos que essa realidade não é viá-

vel nem para os transportadores, nem para 

os motoristas. Muitos estados já entraram 

com o pedido de suspensão da medida, por 

considerarem o alto custo do exame, além 

de questionarem a sua eficiência, uma vez 

que não existem estudos que comprovem 

o fato desta medida impactar na redução 

de acidentes. 

Essa é uma lei que deveria ser mais 

debatida, já que na prática muitas dificul-

dades já estão sendo encontradas. O setor 

pede respostas. 

A exigência do exame toxicológico 

reduzirá os acidentes nas estradas? Como 

faremos para pagar essa conta, que será 

bem alta? 

Boa leitura!                                        

Diesel sofre alta de 0,87% em relação a dezembro, diz IPTC
O IPTC (Índice de Preços Ticket Car) do mês de janeiro apresenta as rodovias do Brasil nas quais o Diesel exibiu variações mais representativas de 

preços. De acordo com a pesquisa, a média do custo do combustível por litro no Brasil teve acréscimo de 0,87% em relação a dezembro de 2015, 

chegando a R$ 2,97. Os custos por litro mais elevados do mês foram registrados na BR 163 nos trechos de Mato Grosso (R$ 3,36) e Mato Grosso 

do Sul (R$ 3,23). A BR 316 também apresentou valores consideráveis nos preços, com destaque para trechos do Pará (R$ 3,22) e Piauí (R$ 3,16). 

A rodovia ainda apresentou a maior alta no custo do Diesel em relação a dezembro, com variação de 2,74% (de R$ 3,05 para R$ 3,13). Na BR101 

uma das rodovias de maior extensão no País, o índice de preço do Diesel teve acréscimo de 0,88% em comparação com o mês de dezembro. Os 

trechos com maiores valores de Diesel foram registrados em Sergipe (R$ 3,05), Pernambuco (R$ 3,02), Bahia e Rio de Janeiro (ambos R$ 3,01).

Porte de CNH pode deixar 
de ser obrigatório ao volante
O Projeto de Lei 8022/14, aprovado pela Comissão de Viação e 

Transportes da Câmara dos Deputados, prevê a desobrigação de 

portar a Carteira Nacional de Habilitação e o Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo. A justificativa é que as autoridades de trânsito 

possuem sistemas online que permitem a verificação instantânea da 

situação do condutor e do veículo, mesmo que o motorista não esteja 

portando a CNH ou o documento do carro. O texto ainda será analisado 

pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Uma emenda 

foi adicionada a favor do porte de outro tipo de documento para 

identificação do motorista.

Vendas de caminhões novos 
caem 26% em fevereiro
Balanço divulgado pela Fenabrave (Federação Nacional 

da Distribuição de Veículos Automotores) aponta quedas 

significativas nas vendas de caminhões, ônibus e implementos 

rodoviários novos em fevereiro deste ano, na comparação com 

o mesmo mês de 2015. No caso dos caminhões, a redução foi 

de 26%. Em fevereiro de 2016 foram emplacadas 3,8 mil novas 

unidades, contra 5,1 mil do segundo mês do ano passado. 

Já os implementos rodoviários tiveram baixa de 6,8% nos 

emplacamentos, 

com 1,8 mil 

vendas, ante 2 

mil de fevereiro 

de 2015. 
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Recadastramento

RNTRC
A FETRANSPAR orienta que os transportadores atentem-se às placas, aos prazos e às novas regras da ANTT para o recadastramento 

obrigatório dos transportadores do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

A instalação dos dispositivos TAG para a identificação eletrônica dos veí-
culos de cargas cadastrados no RNTRC teve cronograma alterado pela ANTT.

 A Superintendência de Serviços de Transportes Rodoviário e Multimo-
dal de Carga (SUROC), da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), publicou a Portaria nº 52, de 29 de fevereiro de 2016, que alte-
rou o cronograma previsto no Art. 2º da Portaria SUROC nº 230/2015, 
referente à operacionalização da identificação eletrônica dos veículos 
automotores de carga cadastrados no RNTRC.

Abaixo, o novo cronograma de operacionalização da identificação eletrô-
nica dos veículos automotores de carga cadastrados no RNTRC:

TAG

 Prazos recadastramento do RNTRC
De 9 de março até 14 de abril, as empresas que devem 

regularizar a situação junto à ANTT são aquelas com veículos 
cuja placa termina com 3.  Depois desta data, o cronograma 
prevê o recadastramento para as placas de final 4, entre 15 
de abril e 21 de maio. Veja o cronograma completo no site da 
FETRANSPAR http://fetranspar.org.br/

 Vencimento do  Final da Placa  Data  Data
 CRNTRC  do Veículo  Inicial  Final

  1  28/08/2016 06/10/2016

  2  07/10/2016  15/11/2016

  3  16/11/2016  25/12/2016

 Até  4  26/12/2016  03/02/2017

 31/12/2016  5  04/02/2017  14/03/2017

  6  15/03/2017  22/04/2017

  7  23/04/2017  31/05/2017

  8  01/06/2017  10/07/2017

  9  11/07/2017  19/08/2017

  0  20/08/2017  28/09/2017

  1 e 2  28/09/2017  28/10/2017

 Após  3 e 4  29/10/2017  25/11/2017

 31/12/2016  5 e 6  26/11/2017  26/12/2017

 até 2020  7 e 8  27/12/2017  25/01/2018

  9 e 0  26/01/2018  25/02/2018

A Diretoria da ANTT publicou a Resolução nº 5.032, de 
03/03/2016, que altera a redação do Artigo 14 da Resolução 
ANTT nº 4.799/2015, que regulamenta procedimentos para 
inscrição e manutenção no RNTRC. O mencionado disposi-
tivo passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 14. Comprovar-se-á a propriedade de veículo auto-
motor de carga e de implemento rodoviário com o Certificado 
de Registro de Veículo no Registro Nacional de Veículos 
Automotores (RENAVAM).

Parágrafo único. Caso o transportador não seja o proprie-
tário, a regularidade da posse do veículo automotor de carga 
e de implemento rodoviário, deverá ser comprovada mediante 
a anotação de contrato de comodato, aluguel, arrendamento 
ou afins junto ao RENAVAM ou por outro meio eletrônico hábil 
disponibilizado pelos órgãos executivos de trânsito. (NR)”

A Resolução nº 5.032/2016 entrou em vigor em 
04/03/2016, data de sua publicação no Diário Oficial da 
União (DOU).

Comprovação de 
propriedade do veículo

FETRANSPAR e SINDIPONTA reúnem-se 
com representantes da ANTT

O presidente da FETRANSPAR Sérgio 
Malucelli esteve em Brasília, no dia 16 de 
fevereiro, juntamente com o presidente 
do SINDIPONTA (Sindicato das 
Empresas de Transporte de Car-
gas de Ponta Grossa) Josmar 
Richter, para uma reunião na 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). O objetivo do 
encontro foi discutir melhorias 
na implantação do Registro Na-
cional de Transporte Rodoviário 
de Cargas (RNTRC). “Na ocasião 
renovamos alguns pedidos do setor”, 
revela Sérgio Malucelli.

De acordo com o presidente do 
SINDIPONTA, a reunião foi importante, 
especialmente para discutir e apresentar 
as dúvidas que surgiram após a implan-

tação do RNTRC. “Levamos para Brasília 
os pedidos de nossos associados, assim 
como as dúvidas e dificuldades. Com isso 

esperamos contribuir com melhorias no 
sistema de recadastramento”, diz Josmar 
Richter.

Participaram do encontro outros mem-
bros do SINDIPONTA: Edis Luis Moro (1.º 
vice-presidente), Ederson Campagnolo 

(diretor), Marcos Vinícius do Prado (dire-
tor) e Amilcar Teixeira (advogado). Além 
do deputado Aliel Machado, de Ponta 

Grossa.

Pedágio
A FETRANSPAR e o SINDI-

PONTA também estiveram reu-
nidos com a bancada dos parla-
mentares paranaenses. Foi apre-
sentada aos deputados Ricardo 
Barros e João Arruda a discussão 
sobre a possibilidade de prorrogar 

os contratos de pedágio do Paraná com 
parte das seis concessionárias que atuam 
no Anel de Integração. “Essa prorrogação 
foi avalizada pelo setor de transporte de 
cargas e deve gerar benefícios”, comenta 
Malucelli.                                               

Confira a relação de pontos de atendimento no Paraná 
no site da FETRANSPAR www.fetranspar.org.br 
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Exame

No dia 2 de março entrou em vigor a 

regra que exige das empresas do transporte 

rodoviário de cargas o exame toxicológico 

nos processos de admissão e demissão de 

motoristas profissionais. Prevista na Lei 

13.103 (Lei dos Caminhoneiros) e regula-

mentada pela portaria 116/2015 da pasta, 

a regra também vale para obtenção ou 

renovação da CNH (Carteira Nacional de 

Habilitação) nas categorias C, D ou E, de 

acordo com resolução do Contran (Conse-

lho Nacional de Trânsito).  

No entanto, as empresas tem um prazo 

de 45 dias para cumprir a norma, enquanto 

isso o Ministério do Trabalho e Previdência 

Social (MTPS) deve dar orientações. Os 

exames toxicológicos serão obrigatórios a 

partir de 17 de abril deste ano e, em caso 

de descumprimento, as empresas deverão 

ser autuadas pelo Ministério do Trabalho. 

De acordo com Flávio Benatti, presi-

dente da Seção Cargas da CNT (Confede-

ração Nacional do Transporte), a entidade 

enviou um ofício ao Ministério do Trabalho 

pedindo esclarecimentos sobre a portaria. 

“Em nenhum momento o setor de transpor-

te de cargas se posicionou contra a legisla-

ção. Ao contrário, participamos ativamente 

da elaboração da Lei 12.619/12 e sempre 

entendemos que a lei poderia garantir mais 

segurança para todos. No entanto, a Lei 

13.103/15 trouxe penalidades trabalhistas 

e algumas questões que não estão claras, 

pois não houve uma ampla discussão”, 

destaca Benatti. 

O exame que detecta o uso de drogas 

por motoristas profissionais era para ter 

entrado em vigor em 2014. Mas começará 

a valer agora, depois de cinco adiamen-

tos. De acordo com a regra, as empresas 

é que deverão encaminhar o trabalhador 

a um ponto de coleta conveniado para 

realização do exame e cabe a elas pagar 

por eles, tanto no momento da admissão 

quanto no do desligamento do condutor. 

TRC pede esclarecimentos sobre os exames toxicológicos

O exame toxicológico tem validade de 

60 dias, a partir da data da coleta da 

amostra, e deverá ter como janela de 

detecção, para consumo de substâncias 

psicoativas, uma análise retrospectiva 

mínima de 90 dias.

Narciso Figueiroa Jr, assessor jurídico da 

NTC&Logística, explica que  a regulamen-

tação da portaria 116/2015 esbarra em sua 

aplicabilidade. “Deveria ter havido uma ma-

nifestação também do Ministério da Saúde, 

além de mais discussão envolvendo o setor. 

A NTC não é contra o exame toxicológico e 

medidas que visem assegurar a comunida-

de e o motorista, porém a regulamentação 

possui aspectos que geram dúvidas. O pró-

prio Detran percebeu problemas de ordem 

prática no cumprimento da regra, tanto que 

está questionando”, ressalta Figueiroa Jr. Em 

março, Detrans de 13 estados entraram na 

Justiça alegando que ainda não têm condi-

ção de cumprir a nova regra.

O presidente da FETRANSPAR, Sérgio 

Malucelli, tem participado ativamente de 

discussões sobre o tema. Segundo ele a 

obrigatoriedade do exame toxicológico 
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TRC pede esclarecimentos sobre os exames toxicológicos

na forma como está na portaria abre 

margens para muitos questionamentos. 

“O empresário ainda não sabe como pro-

cederá com o colaborador, caso o exame 

detecte o uso de substâncias psicoativas e 

ele se torne inapto para exercer a profis-

são temporariamente, por exemplo. Essa 

é uma questão que envolve ainda a saúde 

pública. Tem também a questão do custo 

do exame, que está em torno de R$ 300 

por motorista, o que onera bastante as 

transportadoras”, avalia Malucelli. Outro 

ponto que gera discussão, na opinião 

do assessor jurídico da NTC&Logística, 

é a exigência do exame no processo de 

demissão. 

Seis laboratórios estão credenciados 

pelo Denatran (Departamento Nacional 

de Trânsito) para fazer o exame: Labora-

tório Morales; Laboratório Chromax; Citilab 

Diagnósticos; Contraprova Análises, Ensino 

e Pesquisas; Maxilabor Diagnósticos; e 

Psychemedics Brasil Exames Toxicológicos. 

Narciso Figueiroa Jr, afirmou que, até onde 

se tem conhecimento, apenas um laborató-

rio no exterior fará a análise desses exames, 

o que implicará na demora e no alto custo.

Vale lembrar que a Portaria 116/2015 

do MTPS não trata do exame toxicológico 

Obrigatoriedade
Em princípio a obrigatoriedade dos exames toxicológicos passa a valer a partir de 17 de abril de 2016. As empresas deverão cumprir a norma, sob pena de serem autuadas pelo MT. Por isso, fiquem atentos às normas!
As entidades que representam o TRC em todo o Brasil estão discutindo a melhor maneira para que haja um entendimento entre Ministério do Trabalho, Denatran e to-dos os envolvidos no setor. Narciso Figueiroa Jr, assessor jurídico da NTC&Logística, orienta que o as empresas adotem uma postura preventiva, com um trabalho interno que aborde os riscos do consumo dessas substâncias.                                        

periódico, sendo certo que o artigo 235-B, 

inciso VII, da CLT, com a redação dada pela 

Lei 13.103/2015, estabelece que o motorista 

empregado deve submeter-se a exames to-

xicológicos com janela de detecção mínima 

de 90 dias, pelo menos uma vez a cada 2 

anos e meio.

Conforme a portaria do Ministério do 

Trabalho, o funcionário também deverá 

receber um laudo laboratorial detalhado 

com a relação de substâncias testadas 

e com os seus respectivos resultados. O 

profissional terá direito à contraprova, à 

confidencialidade dos resultados e à consi-

deração do uso de medicamento prescrito, 

devidamente comprovado.                     

Veja os principais pontos da 

Portaria 116 de 2015 do MT
• Todo empregador de motoristas profissionais deve realizar exames toxicológicos 

de larga janela de detecção na pré-admissão e desligamento dos mesmos;

• Os exames toxicológicos devem ser realizados por laboratórios devidamente 

Acreditados para tanto;

• Os exames toxicológicos devem ser interpretados por médico revisor (MR) 

capacitado. A empresa só recebe um relatório contendo a informação: usuário 

ou não de substâncias psicoativas prescritas. O relatório deverá ser mantido 

pela empresa juntamente com os demais documentos obrigatórios e passíveis 

de inspeção;

• As empresas é que deverão encaminhar o trabalhador a um ponto de coleta 

conveniado para realização do exame e cabe a elas pagar por eles.



Ghelere 
Transportes 

A Ghelere Transportes 
recebeu a visita técnica do 

Programa Despoluir em suas 
unidades de Cascavel e 

Curitiba. A empresa, fundada 
em 1980, atualmente é um 

dos principais provedores de 
inteligência e operação logís-
tica no País, diferenciando-se 
no mercado por sua agilidade, tecnologia, especialidade e 
confiança.  A Ghelere Transportes atua em todo o território 

nacional com caminhões modelo Carreta.

Participe do Despoluir
O Programa Despoluir cadastra empresas paranaenses 

para realizar avaliações ambientais em suas frotas. 

As empresas que tiverem interesse em participar 

do Despoluir podem entrar em contato pelo 

email despoluir@fetranspar.org.br ou 

pelo telefone (41) 3333-2900.
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Despoluir

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

Atendimentos do Despoluir em Carambeí
O Programa Despoluir esteve, no mês de fevereiro, na cidade de Carambeí, no Paraná, para 

realizar aferições técnicas. Na ocasião, o técnico da FETRANSPAR, David Andrade, visitou as 

empresas Perondi, Carlesso e Águia Branca.

“Essas empresas respeitam as normas de preservação do meio ambiente e por isso realizam 

aferições do Despoluir”, destaca o técnico. Além dos benefícios diretos para o meio ambiente 

e à qualidade de vida da população, as ações de conscientização dos agentes envolvidos têm 

como consequência a redução de custos, o aumento da eficiência operacional de empresas e 

caminhoneiros autônomos e a melhoria do relacionamento com órgãos fiscalizadores.

ANTT alerta empresas de transporte 
sobre combate ao Aedes aegypti
A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou um aviso em 
que alerta as empresas de transporte rodoviário de cargas e de passageiros 
sobre a importância de se intensificar medidas de combate ao mosquito 
Aedes aegypti, para controlar as epidemias de dengue, zika e chikungunya.
Conforme a nota do órgão, a medida é necessária “considerando a ameaça 
à saúde pública representada pela proliferação do Aedes aegypti, intensi-
ficada em períodos quentes e chuvosos”. 
No aviso, a ANTT “determina que todas as empresas e os prestadores de 
serviços de transportes terrestres da esfera federal que intensifiquem os 
esforços, nas suas respectivas esferas de atuação – instalações, equipa-
mentos áreas, etc –, com vista à eliminação dos criadouros do mosquito 
Aedes aegypti e à consequente quebra do seu ciclo reprodutivo”.

Efitrans
O técnico da FETRANSPAR aferiu a 

frota da Efitrans Transporte. A Efitrans 

é parceira do Despoluir e mantém em 

dia as aferições. Dessa forma garante 

veículos em conformidade, ou seja, 

dentro das normas ambientais brasileiras 

com relação aos níveis de poluentes 

emitidos.

Rodobras
A Rodobras recebeu a visita técnica do 

Despoluir. Foram realizadas aferições na 

frota da empresa, em Curitiba. A Rodo-

bras atua no transporte de cargas secas, 

nas modalidades fracionada e de lotação, 

abrangendo 100% dos municípios dos 

estados do Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul e grande São Paulo.

Proforte
A Proforte, empresa de transporte de 

valores, realizou aferições de sua frota por 

meio do Programa Despoluir. A empresa 

tem uma política de realizar aferições do 

Despoluir a cada seis 

meses em todos 

os veículos. 

Vidofer 
A Vidofer Comércio de Ferro e 
Aço Ltda, em São José dos Pi-
nhais (PR) recebeu visita téc-
nica do Despoluir. A empresa, 

que atua no mercado desde 
1974, teve a frota aferida com 

o objetivo de reduzir a emis-
são de poluentes, melhorar a 
qualidade do ar e racionalizar 

o uso de combustível.
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Artigo

Vale-pedágio, uma 
obrigação do embarcador

Fruto de uma longa paralisação dos transportadores autônomos, a lei no 10.209/2001 
instituiu o vale-pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento 
de carga por meio de transporte rodoviário nas rodovias brasileiras.

A partir deste diploma, o pagamento do vale-pedágio, por veículos de carga, passou a 
ser de responsabilidade do embarcador.

De acordo com a legislação, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, 
contratante do serviço de transporte rodoviário de carga. Equipara-se ainda ao Equipara-se, 
ainda, ao embarcador:

• o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário 
originário da carga;

• a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado 
por transportador autônomo.

No primeiro caso, enquadra-se o frete a pagar (FOB), no qual o contratante não é o 
proprietário original da carga. Já no segundo caso, fica claro que a empresa que subcontrata 
carreteiro deve fornecer a este o vale-pedágio. Isso, no entanto, não desobriga a empresa 
de cobrar esta despesa do embarcador.

A lei deixa claro também que o pedágio não deve ser embutido no frete, ou seja, deve 
ser sempre discriminado à parte. O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não 
será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de 
incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.

Trata-se, portanto, de mero reembolso de despesa. Em tese, o transportador não deve 
lucrar com o vale-pedágio e nem pagar tributos sobre o mesmo. No entanto, alguns Estados 
não reconhecem a validade deste dispositivo e cobram ICMS sobre o vale-pedágio.

A situação é semelhante à isenção de cobrança dos eixos suspensos, estabelecida 
pela lei no 13.103/2015, que alguns estados insistem de desrespeitar sob o argumento 
de que possuem suas próprias agências reguladoras e, portanto, não estariam sujeitos à 
legislação federal.

Há concessionárias que estão dispensando o eixo suspenso de pagamento, mas, em 
compensação, estão repassando para a tarifa o aumento de custo provocado por esta 
legislação. Em suma, como se costuma dizer, não existe almoço de graça.

O valor do Vale-Pedágio obrigatório e os dados do modelo próprio, necessários à sua 
identificação, deverão ser destacados em campo específico no documento comprobatório 
de embarque (conhecimento).

No caso de transporte fracionado, o rateio do Vale-Pedágio obrigatório será feito por 
despacho, destacando-se seu valor no conhecimento para quitação, pelo embarcador, 
juntamente com o valor do frete a ser faturado. O descumprimento da lei implica em multa 
diária de R$ 550,00.

No caso de pedágio de lotações, Cabe ao embarcador fornecer, antes do início de 
cada viagem, o vale-pedágio ao carreteiro que contratar ou à transportadora que utiliza 
frota própria.

Se a transportadora subcontrata carreteiros, cabe a ela fornecer o vale aos autônomos, 
lançando seu valor no campo próprio do conhecimento, para efeito de reembolso.

Até algum tempo atrás era permitida a dispensa da obrigatoriedade do vale pedágio 
pelo embarcador à transportadora que utilizasse frota própria, mediante regime especial, 
desde que existisse contrato de prestação de serviços, do qual constasse a obrigação do 
embarcador de ressarcir o pedágio, com valor desvinculado do frete.

Se a carga provier de vários embarcadores, a obrigação de fornecer o vale pedágio 
será do transportador. A transportadora pode, no entanto, ratear o pedágio entre os vários 

embarcadores, lançando o seu valor no campo próprio do conhecimento de carga.                

Por Neuto Gonçalves dos Reis*

*Neuto Gonçalves dos Reis é 
Diretor Técnico Executivo da 

NTC&Logística, membro da Câmara 
Temática de Assuntos Veiculares do 

CONTRAN e presidente da 
24ª JARI do DER-SP.
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Novas Regras

Recentemente foram anunciadas as no-

vas condições de financiamento para aquisi-

ção de bens de capital, ônibus e caminhões 

por meio do Finame, programa do BNDES, 

Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-

nômico e Social, para financiamento de 

máquinas e equipamentos.  “As mudanças 

afetam diretamente as grandes empresas, 

principalmente neste momento de crise. O 

empresário precisa ser bastante cauteloso 

na hora de investir e estudar as condições 

de financiamento”, alerta o presidente da 

FETRANSPAR, Sérgio Malucelli.

A partir desse ano, para a aquisição 

de ônibus e caminhões, por grandes em-

presas, o apoio do Banco permanece em 

70% do valor do bem, mas a participação 

da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) na 

composição do custo passou a ser maior, 

Grandes empresas enfrentam 
dificuldades com as novas regras do Finame

de 70%. Os 30% restantes são financiados 

com taxas de mercado.  Até 2015, o finan-

ciamento era realizado com 50% em TJLP 

e os outros 50% com taxas de mercado.

De acordo com o presidente da 

NTC&Logística, José Hélio Fernandes, na 

prática, isso significa maior dificuldade na 

aquisição desses bens. “As taxas hoje estão 

altas, só 70% de uma taxa e 30% de taxa 

de mercado são limitadores para a situação 

atual das empresas que precisam pensar 

de forma estratégica em seus custos para 

qualquer tomada de decisão”.

Para as micro, pequenas e médias empre-

sas, o BNDES financia até 80% do valor do 

bem, em TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo). 

Antes, o limite de participação era de 70%. 

O custo é composto pelo spread básico 

de 1,5% ao ano, unificado para todos os 

segmentos e todas as modalidades, acres-

cido da taxa de intermediação financeira 

de 0,1%, além da taxa de risco de crédito 

cobrada pelo agente financeiro para as 

operações do Finame. Já para as grandes 

empresas, além do spread básico, a taxa 

de intermediação financeira para esse 

segmento é de 0,5% ao ano.

“Nós defendemos que as linhas de 

financiamento estejam à disposição do mer-

cado, inclusive o Finame, porque cabe ao 

empresário decidir se tem necessidade de 

adquirir ou não. É uma questão de planeja-

mento que depende de cada empresa que, 

com a situação atual da economia, precisa 

ter ainda mais critérios para avaliação da 

real necessidade de troca de frotas e de 

qualquer outra atividade administrativa”, 

ressalta José Hélio.                                      

FETRANSPAR recebe visita do secretário de Estado 
do Desenvolvimento Urbano (SEDU)  Ratinho Júnior

No dia 25 de fevereiro, o deputado 
licenciado e secretário de Estado 
do Desenvolvimento Urbano 
(SEDU) Ratinho Júnior fez uma 
visita de cortesia ao presidente da 
FETRANSPAR Sérgio Malucelli. 
Durante o encontro, eles conversaram 
sobre o setor de transporte de cargas 
e a logística no Paraná.   

Visita


