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Sanoﬁ consolida distribuição no Brasil

com operação logística da DHL em novo
Centro de Distribuição em Guarulhos
Novo desenho logístico considera o uso de um CD exclusivo em Guarulhos,
com 36 mil m², o maior operado pela DHL no Brasil na área de saúde

A

DHL Supply Chain, líder
mundial em logística, armazenagem e distribuição,
consolidou as operações logísticas
de três divisões da Sanoﬁ no Brasil
em um novo Centro de Distribuição
(CD) em Guarulhos. O projeto,
concebido pela Sanoﬁ em 2014,
abrange os portfólios da Sanoﬁ,
Sanoﬁ Pasteur e Medley no Brasil.
Além da operação de um novo CD
dedicado, a Sanoﬁ redesenhou as
malhas de distribuição para todo o
[ 04 ] Revista SynGroup Logistics

Brasil e para os processos de exportação. A estrutura receberá investimentos de € 200 milhões entre
2015 e 2020, e hoje é um dos maiores centros de distribuição da
Sanoﬁ globalmente e o maior operado pela DHL no Brasil na área de
saúde.
As novas instalações começaram a operar em setembro de 2015
e atingiram sua capacidade plena de
funcionamento em janeiro de

2016. A cidade de Guarulhos foi o
local escolhido dada sua proximidade com as plantas industriais da
Sanoﬁ, de grandes centros consumidores e dos principais hubs logísticos do País (Aeroporto, Porto de
Santos e principais estradas).
De acordo com Javier Bilbao,
presidente da DHL Supply Chain
no Brasil, “o objetivo deste projeto
foi simpliﬁcar e potencializar as
operações de armazenagem e a ma-
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lha de distribuição da Sanoﬁ no
Brasil. Consolidar essas operações
em um único CD possibilitou a captura de muitas sinergias e a racionalização de todo o processo”.
De acordo com Rodrigo Alponti,
diretor de Supply Chain da Sanoﬁ
no Brasil, a uniﬁcação permitiu
maior eﬁciência nas entregas dos
produtos aos distribuidores e, consequentemente, aos pontos de venda e ao paciente. “Antes deste
projeto, a Sanoﬁ e a Medley tinham
operações logísticas independentes, mas compartilhavam cerca de
70% dos clientes”, diz Alponti.
Segundo ele, o projeto se encaixa na
estratégia global da Sanoﬁ de
fortalecer a presença nos mercados
emergentes.
Com 36 mil m² de área de armazenagem totalmente climatizada e
com quase 50 mil posições pallets, o
Centro de Distribuição de Guarulhos aumentou a capacidade diária
de expedição, com destaque para o
atendimento dos processos de cadeia fria, garantindo rapidez, qualidade e segurança nas atividades.
Veja na ﬁgura abaixo o processo
desenhado pela DHL.

que garantir sua integridade para o
consumidor ﬁnal, mas sem comprometer o custo da operação. Esse
foi nosso desaﬁo neste projeto. No
Centro de Distribuição de Guarulhos, aplicamos as tecnologias mais
modernas e as melhores práticas na
distribuição e armazenagem de
produtos farmacêuticos, já conquistando bons resultados”, ressalta Javier.

A experiência da DHL foi fundamental no desenho do novo Centro
de Distribuição e no redesenho dos
processos, bem como na escolha
dos equipamentos mais adequados
para esta operação. Outra boa prática adotada neste CD foram os
testes operacionais prévios e a
análise de riscos envolvidos, o que
conferiu mais segurança e solidez a
toda operação.
“Produtos de saúde de forma
geral são muito delicados. Temos

Segundo dados da Sanoﬁ, a uniﬁcação da distribuição dos produtos diminuiu os custos operacionais em 30%. O software de
pedidos da Sanoﬁ, que ajusta e
distribui os pedidos em caixas
fechadas para seus clientes ﬁnais,
reduziu em 35% a incidência de
avarias nas embalagens.

Temos que
garantir sua
integridade para o
consumidor ﬁnal,
mas sem
comprometer o
custo da operação

Processos de cadeia fria
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A evolução dos prestadores

de serviços logísticos
N

as últimas décadas temos
observado uma constante
evolução da logística. Confundida a princípio com transporte
e distribuição, hoje ela é vista como
fator de diferenciação, utilizada
para ﬁdelizar clientes e expandir o
market share. Transformou-se de
um simples departamento para um
novo setor especializado na realização de serviços logísticos. Buscando a redução de custos, o aumento
de ﬂexibilidade, o acesso à tecnologia de ponta e a possibilidade de
se concentrar em sua core competence, as organizações passaram a
desenvolver parcerias com empresas especializadas em logística. Em
decorrência desta demanda, prestadores de serviços logísticos tradicionais têm evoluído tanto em infraestrutura quanto em estratégia,
passando a atuar como operadores
logísticos em última instância como integradores logísticos.
A alta competitividade trazida
pela globalização faz com que empresas busquem de modo incessante a diferenciação perante seu
público-alvo. A velocidade da
informação e o fácil acesso a fontes
produtoras permitem que diferenciais competitivos sejam facilmente copiados, transformando as
comodities no grande dogma do
terceiro milênio.
De acordo com a ótica de Fleury
(2003), prestar um serviço logístico
de excelência tem sido o objetivo de
inúmeras empresas que diferenciaram seu atendimento, causando
uma superação das expectativas de
seus clientes, que passou a ser uma
nova forma de garantir sua lealdade
[ 06 ] Revista SynGroup Logistics

e conquistar novas contas. É através do serviço que as empresas
procuram diferenciar seus produtos, fazendo com que os clientes
percebam mais valor naquilo que
estão comprando.
O consumidor dos dias atuais
tem muito bem deﬁnido o que
espera dos produtos que adquire:
eles devem atender melhor às suas
necessidades, estarem disponíveis
no momento certo, a um preço adequado e com altos níveis de qualidade. Esse novo perﬁl de cliente vem
provocando uma mudança nos
mercados de consumo e consequentemente nos mercados industriais e de serviços.
Dentre as várias alternativas, os
serviços vêm se mostrando como
fator vital para a diferenciação de
um produto, sendo colocado como
ponto crucial no pacote de valor a
ser entregue ao cliente.
Para Bowersox e Closs (2001),
do ponto de vista estratégico, os
executivos da logística procuram
atingir uma qualidade predeﬁnida
de serviço ao cliente por meio de
uma competência operacional que
represente o estado-da-arte. Ainda
segundo o autor, o desaﬁo é equilibrar as expectativas de serviços e
gastos de modo a alcançar os objetivos do negócio.
Apesar de seus tímidos passos
as empresas têm buscado novos
referenciais para sua atuação.
Segundo Arbache et al. (2006), a
logística é vital para as empresas
que pretendem valorizar cada vez

mais sua marca, reter o máximo de
clientes, expandir market share e
negócios no longo prazo.
Ao utilizar os conceitos logísticos de forma eﬁciente é possível
alcançar a redução dos seus estoques, dos custos de distribuição,
além de elevação dos níveis de
customização de produtos. Em
consequência torna-se viável também a redução dos preços, sem per-
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da de lucratividade. A redução de
estoques e o canal de distribuição
direto ao consumidor permitem
uma ﬂexibilidade e uma agilidade
quase que inigualável, colocando a
empresa em vantagem perante sua
concorrência direta.

O fato de ter o produto certo para o
público certo é uma questão de
marketing fundamental para a sobrevivência da empresa. Porém,
estar no momento certo, na hora
certa, pelo preço justo e na conveniência deste público é uma questão
de logística, sendo este um diferencial que terá grande impacto sobre a
decisão de compra dos clientes, e
consequentemente nos lucros da
empresa.
Devido às diversas transformações econômicas e sociais que temos passado nas últimas décadas,
as empresas se vêem forçadas a
buscar melhores competências
como fator de diferenciação no
mercado nacional e internacional.
A princípio, a terceirização das
atividades logísticas estava associada à redução de custos. Porém, com
a atual competição está tende a ser
estruturada através da cadeia de suprimento, dando-se maior enfoque
a relação entre as partes, e convergindo, cada vez mais, para ampliação de mercado, melhoria no nível
de serviço e ﬂexibilidade, visando
melhor atender as preferências do
consumidor

Cristopher (1999), em seu livro
"O marketing da logística" nos
coloca que: "O marketing da logística" nos coloca que: "...empresas
vitoriosas são aquelas que conseguem aumentar a taxa de inovação,
lançar produtos e serviços mais
rapidamente, atender à demanda
com tempos de espera menores e
conquistar maior conﬁabilidade.
Em suma, as que têm maior poder
de reação ".

Desse modo, observa-se na
terceirização dos serviços de logística uma tendência em crescimento
não só em todo o mundo, mas
também no Brasil. Isso ocorre devido ao crescente nível de soﬁsticação
exigido para implementação dos
programas de logística e do gerenciamento da cadeia de abastecimento.
Com a globalização, o crescimento do e-commerce e dos requisitos tecnológicos, cada vez mais, as
organizações concentram-se em
sua atividade principal. De acordo
com Dornier et al., (2000), com o
reconhecimento de que a logística é
uma fonte de vantagem competitiva, houve um rápido crescimento

e diversiﬁcação na indústria de
prestação de serviços logísticos.
De acordo com Lima (2004), ao
contratar os serviços desses PSLs,
as empresas passam a adquirir habilidades como conhecimento,
capacidade em tecnologia de informação e mão-de-obra especializada, que não possuíam internamente. No começo, existiam apenas os
prestadores de serviços logísticos
tradicionais, que executavam uma
única atividade logística - ou o
transporte ou a armazenagem, com
a contínua evolução do mercado logístico têm surgido diferentes tipos
de provedores logísticos, tais como
operadores logísticos (ird-Party
Logistics) e, recentemente, os
integradores logísticos (FourthParty Logistics).
Fleury at al. (2003) explica que a
indústria de provedores de serviços
logísticos no Brasil é bastante recente, tendo começado a ganhar
vulto apenas em 1994, com base na
estabilização econômica propiciada
pelo Plano Real.
A evolução da indústria nacional
de prestadores de serviços logísticos no Brasil se deu devido a crescente tendência de terceirização
das atividades logísticas nas empresas brasileiras e a entrada de
grandes empresas internacionais
de prestação de serviços logísticos
no país, trazendo como consequência, o surgimento de novos formatos de atuação destes prestadores.
Novaes (2004), destaca que com
a abertura da economia e a globalização, as empresas brasileiras
passaram a buscar novos referenciais pra sua atuação. Ainda segundo o autor, essa ampliação de negócios é mais recente no Brasil do que
na Europa e EUA, tendo sido resultado de um cenário mais estável
entre os anos 1990 e 1993, quando
empresas de transporte começaRevista SynGroup Logistics [ 07 ]
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ram a se modernizar, para melhor
atender às exigências de um mercado globalizado.
De uma forma geral, os operadores logísticos têm sua origem vinculada a empresas anteriormente
dedicadas a serviços de transporte
ou de armazenagem, as quais vêm
incorporando novas atividades no
seu portfólio de serviços. Muitas
vezes essa incorporação se dá pelo
estabelecimento de acordos comerciais ou pela aquisição ou fusão com
empresas multinacionais do setor.
Em uma pesquisa realizada por
Fleury et al. (2003) sobre as características do mercado de prestadores de serviços logísticos foi identiﬁcado que o aumento da competência em tecnologia de informação é
percebido como a maior oportunidade para melhorar os serviços em
certas situações, reduzir custos e
melhorar os serviços, assim como o
e-commerce e a oferta de serviços
integrados, são vistos como as maiores oportunidades para os operadores logísticos no futuro.
Dentre as principais barreiras
identiﬁcadas ao desenvolvimento
do setor no país estão a complexidade e o custo dos impostos e as deﬁciências de infraestrutura de
transporte e armazenagem, embora também tenham sido apontadas
como barreiras à deﬁciência de capacitação da mão-de-obra, a falta
de entendimento por parte dos clientes das diferenças entre transportadores e operadores, o pouco
conhecimento de logística por parte dos clientes e a sazonalidade da
demanda.
Ainda de acordo com a mesma
pesquisa, o mercado brasileiro de
operadores logístico apresentou
um faturamento médio em 1999 de
R$ 50 milhões e que o tempo médio
de operação no país é de 5 anos e
meio.
[ 08 ] Revista SynGroup Logistics

Em relação aos serviços ofertados,
destacou-se a variedade da oferta
proporcionada pelas empresas.
Todas, sem exceção, oferecem um
mínimo de 7 diferentes tipos de
serviços, ou seja, transporte rodoviário, transporte aéreo, armazenagem, logística integrada, gestão de
informações logísticas, controle e
pagamento de fretes e documentação.
Já o serviço de consultoria foi
identiﬁcado como uma oportunidade pouco explorada no Brasil e
para a qual não é dada a devida
atenção às necessidades de diferenciação dos serviços por região e por
indústria. O mercado é dominado
por 3PLs híbridos que atendem
todo o território nacional, mas que
se concentram na região Sudeste do
país. Identiﬁcou-se ainda que um
dos principais desaﬁos a serem
vencidos pelos 3PLs é a necessidade
de redução de custos e melhoria do

nível de serviço simultaneamente.
Em se tratando de logística
atual, 2017 deverá trazer mudanças de conceito logístico no Brasil,
assim como uma prática mais
comum no continente europeu, a
relação das grandes indústrias e
operadores, sugerem um perﬁl de
coesão, ao menos nas questões que
não se conﬁgure dolo a concorrência de mercado, ou seja, compartilhar práticas e processos que gere
maior rentabilidade ou principalmente a redução de custos com
estoque, armazenagem e transportes.
Fato é que, com a globalização e
o acirramento da competitividade,
cada vez mais, as organizações
buscam formar alianças estratégicas, deixando de lado os processos competitivos e partindo para os
processos colaborativos.
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No mundo corporativo,

qual frase lhe motiva?
Em geral, cada proﬁssional é motivado por frases que sugerem
sucesso, liderança, comprometimento, trabalho em equipe
sultado da experiência de alguém,
habitualmente grandes pensadores, escritores ou proﬁssionais
renomados que, buscando descrever sua fórmula de sucesso acabam
compartilhando seus pensamentos
resumidos em potenciais e motivadoras frases.
Assim, reunimos um time de
elite, de proﬁssionais logísticos, para compartilhar conosco, neste
artigo da coluna Feedback, suas frases preferidas, de forma a motivar
você leitor a reﬂetir, qual delas faz
mais sentido em sua vida pessoal
ou proﬁssional.
Aproveito, obviamente, para
deixar a minha frase preferida:

comum durante nossa carreira proﬁssional, que algumas frases acabem nos guiando, aﬁnal, diariamente as pessoas
tentam nos convencer de mil coisas, desde o melhor estilo de vida
para seguir até o melhor planejamento para um projeto.

É

É comum durante nossa carreira
proﬁssional, que algumas frases
acabem nos guiando, aﬁnal, diariamente as pessoas tentam nos convencer de mil coisas, desde o melhor estilo de vida para seguir até o
melhor planejamento para um
projeto.
Nesta gincana de decidir com
quem concordamos, seguimos ou
apoiamos, o fator predominante é
consultar nossos conceitos, estra[ 10 ] Revista SynGroup Logistics

tégias e preferências para estabelecer a quais grupos faremos parte
na sociedade.
Nossa opinião tem muito valor,
mais do que imaginamos, ela nos
guia diariamente e a todo momento
à construímos, e isso nos deﬁne tão
bem quanto nos aprimora, até porque, também somos formadores de
opinião e da mesma forma estamos cotidianamente sugerindo
nossas convicções.
Mas por algum motivo, algumas
frases nos marcam e nos direcionam, pode ser na leitura de um livro, uma postagem em rede social
ou alguém que nos diz algo importante. Essa frase deﬁne um pouco
de quem somos e o que pensamos e
geralmente foram escritas por re-

“Não importa o
tamanho do passo,
desde que seja para
frente”
Por Gustavo Marinho
Gerente de Marketing da SynGroup

Veja que fantástico o
material que recebemos:
“Evolução não signiﬁca
melhoria, signiﬁca mudança”
“Se não houver vento,
reme”
iago Foroni
Gerente de Compras / Nestlé

[ LIDERANÇA CORPORATIVA ]

“Para se chegar aonde
quer que seja, não é
preciso utilizar a força.
Basta aplicar a razão”

“Os que tem coragem de
verdade para idealizarem,
que podem transformar o
mundo em que vivem, são
os que o fazem”

Débora Cristina Luiz
Gerente de Logística / Wickbold

Marcos Aurélio Velho
Gerente de Logística / Klabin

“Não sabendo que era impossível, foi lá e fez"
André Prado
Diretor de Supply Chain / FEMSA
Logística

“Há os que se queixam
do vento, os que
esperam que ele mude
e os que procuram
ajustar as velas”
Adriano iele
Diretor Executivo / JSL

“Sentir prazer no que
faz torna o trabalho
perfeito”
Marcos Pordeus
Diretor Executivo / Frigo King

“Liderar é estabelecer
uma sociedade entre o líder
e sua gente.”
Paulo Davi
Gerente de Logística / Frooty Açaí

“Antes de ser um proﬁssional de sucesso, seja um
proﬁssional de valor”
Elder Esplendori
Gerente de Logística / Walmart

“Alone we can do so
little; Together we can
do so much.”

“O trabalho tudo
vence!”
Adriana Bueno
Gerente Nacional de
Transportes / Ypê

“Estamos em movimento, a única certeza que temos é que muito vai mudar
de ontem para hoje e de hoje
para amanhã, fazer o mesmo que ﬁzemos até agora
não nos dará sustentabilidade para o amanhã, hoje é
um novo dia, vamos melhorar e fazer diferente do que
ﬁzemos ontem, os desaﬁos
nos esperam e precisamos
fazer mais e melhor com
menos...”
Iclacir Mascarello
Gerente Nacional de Logística / Vigor

Marjorie Dubin
Logistics Program Manager /
Eaton SCA
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Atoleiros da BR-163 geram
prejuízos de R$ 10 milhões por dia

D

esde o dia 9 fevereiro, cerca
de 5 mil caminhoneiros
estão parados em atoleiros
da BR-163, entre Cuiabá e o porto
de Miritituba, em Itaituba (PA). A
ﬁla de caminhões se concentra
entre os municípios de Trairão (PA)
e Novo Progresso (PA), trecho de
178 km onde não há pavimentação.
As fortes chuvas que caem na região
desde o começo de fevereiro transformaram a estrada em uma grossa
lama de barro, um campo movediço
para veículos com peso médio
acima de 1.000 kg e mais que o dobro de massa de grãos em carga.
O presidente do Movimento dos
Transportadores de Grãos (MTG) e
da União do Transporte Rodoviário
de Carga (UTRC), Gilson Baitaca,
calcula um prejuízo diário de R$ 10
milhões, o que já soma aproximadamente R$ 100 milhões pelo tempo que os caminhoneiros estão travados na rodovia sem condições de
retorno e de seguir em frente.
O cálculo é o seguinte: cerca de 5
mil veículos chegam diariamente
ao porto de Miritituba ou de
Santarém no período de pico de
colheita em Mato Grosso; regularmente entre os meados de fevereiro
e março. O faturamento é de R$ 1
mil/dia de cada trajeto concluído.
Segundo ele, o maior prejuízo
recai sobre os caminhoneiros autônomos, que terão que bancar o
conserto de caminhões e já contavam com o ganho no transporte
para cobrir dívidas que se arrastam
desde o ano passado.
Conforme a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
[ 12 ] Revista SynGroup Logistics

quase 8 milhões de toneladas de
grãos deveriam passar pelo arco
norte de rodovias para saída do país
pelos portos do Pará. Mais de 90%
desse volume representam grãos
colhidos em Mato Grosso. Gilson
Baitaca diz que mais de 40% são de
soja e outros 50% de milho.
Com o travamento de tráfego na
BR-163, essa estimativa deve ser
reduzida em mais ou menos 2 milhões de toneladas. A alternativa de
exportação é a rota do arco sul, onde o frete está sendo pressionado
pela grande demanda e baixo número de disponibilidade de transporte.
A BR-163 começou a ser aberta,
entre Santa Catarina e Santarém,
no Pará, na década de 1970 como
alternativa para o escoamento da
produção agropecuária, principalmente soja e milho, que à época
sobrecarregava o arco sul no transporte. É uma rodovia com mais de

3,4 mil km que deveriam servir de
padrão para o restante das estradas
no país, mas a falta de planejamento, aliada ao jogo político, ainda
impede a conclusão de pavimentação de 178 km de estrada que,
sem qualquer tipo de estrutura,
causam prejuízos na casa dos
milhões até hoje. Majoritariamente
para Mato Grosso, o maior produtor brasileiro.
O travamento de caminhões na
rodovia gera efeitos em cadeia na
negociação de exportação agropecuária. Cálculos da Associação
Brasileira das Indústrias de Óleos
Vegetais (Abiove) e da Associação
Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) indicam que para cada
dia em que os portos ﬁcam impedidos de embarcar mercadorias, o
prejuízo para as empresas é de 400
mil dólares, com custos de elevação
e demurrage (sobre estadia).
Segundo as associações, há tam-
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bém prejuízos com o descumprimento de contratos, riscos ﬁnanceiros com produtores e armazéns e
riscos para a imagem do Brasil.
Empresas associadas informam
que há caminhoneiros que levam
14 dias para transportar a mercadoria em um percurso de 1.000 km.
Nesse período, teria sido possível
fazer uma viagem de ida e volta
para Santos (SP) ou Paranaguá
(PR).
“O trecho de 178 km é conhecido dos caminhoneiros pela
situação crítica que atravessa todos
os anos em época de chuva, e fotos
constantemente publicadas na
imprensa denunciam o caos:
atoleiros, veículos tombados, ﬁlas
intermináveis de veículos. São mais
graves ainda os custos sociais para
os caminhoneiros”, aponta a
Abiove.
A Abiove e a Anec destacam que
as chuvas reduziram a capacidade
de tráfego da rodovia de 800 para
100 caminhões/dia. E desde o dia
14 de fevereiro, já não chegam
caminhões aos terminais ﬂuviais de
Miritituba (PA).
Entidades cobram medidas
emergenciais
Associações de transporte e de
indústrias cobram medidas emergenciais do governo federal para
sanar a situação precária da BR163, que liga Cuiabá a Santarém. A
Abiove aﬁrma que o aumento de patrulhamento de recuperação de
pista deve ser uma medida executada imediatamente, para acelerar
a trafegabilidade na rodovia.
Entidade aponta trechos críticos que devem ter manutenção
constante ao longo da rodovia, dentre eles os de Jamanxim, 3 Bueiros,
Serra do Caracol (citado como região de piores condições atualmente) e o aclive de Moraes Almeida.

A Aprosoja, o MTG e a UTRC
também criticam a demora do
governo em concluir a pavimentação da rodovia. Os trabalhos deveriam ser concluídos em 2013, no
entanto, a execução sofreu várias
paralisações nos últimos anos por
falta de estrutura das empresas
vencedoras de licitação em concluir
o projeto e por envolvimento de
outras em investigações policiais,
como a Lava Jato.
“A pavimentação deveria ter
sido concluída em 2013. Mas a
empresa responsável pelo serviço é
pequena e ainda não conseguiu
concluir os serviços. Se perguntam
para ela quando serão retomados os
serviços, jogam a responsabilidade
para o Dnit (Departamento Nacional de Trânsito) e o Dnit, por sua
vez, empurra a responsabilidade
para a empresa”, comenta o coordenador de logística da Aprosoja,
Antônio Galvan.
Rodovia é segunda rota mais
importante, diz Sinfra
A Secretaria Estadual de Infraestrutura (Sinfra) diz que a BR-163
é a segunda rota mais importante
para o escoamento da produção
agropecuária no Brasil. A rodovia
reduz em aproximadamente 1.000
km a distância entre Mato Grosso
aos portos de Miritituba e Santarém, no Pará, se comparada com a
extensão da saída para o Sudeste.

portos do Sudeste, enquanto que
para Miritituba são apenas três
dias. O potencial de escoamento
total é de 35 milhões de toneladas
por esta rota.
Em nota divulgada no começo
desta semana, o governo cobra intervenção do Dnit, vinculado ao
Ministério dos Transportes e responsável pela ﬁscalização de trabalhos em rodovias, na manutenção
da rodovia e conclusão de pavimentação.
“O governo se solidariza com o
Pará e com os empresários que acumulam prejuízos devido às péssimas condições da rodovia, em
plena crise econômica nacional. De
imediato, o governo do Estado tem
cobrado a trafegabilidade da rodovia, e, posteriormente, a pavimentação da BR-163 no Pará para
melhorar o escoamento da safra. A
situação afeta não somente os
estados e empresários, mas todo o
país.”
Lamentável para nós brasileiros
esse jogo de responsabilizar um ao
outro enquanto nossa economia
carece de produtividade e desenvolvimento. É neste momento onde
nos perguntamos onde foi parar o
PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento) e todas aquelas promessas de prioridades no escoamento da nossa produção.

Na atualidade, o trecho da divisa
entre Mato Grosso e Pará até o porto de Miritituba é de 668 km, só
86% da pavimentação está concluída. Já de Miritituba a Santarém, o
trecho é de 335 km, e ainda restam
86 km para asfaltar (75% concluído).
Apesar de não ﬁnalizada, a rota
está em uso para o escoamento da
safra de grãos. Caminhões com
origem nos municípios agrícolas do
norte de Mato Grosso levavam em
média sete dias para chegar aos
Revista SynGroup Logistics [ 13 ]

CGSL

17.Março/2017
das 8h às 13h

1ª Convenção do
Grupo Sinergia Logística

7h30
às 8h

Credenciamento
Mestre de Cerimônia
Jac Cordeiro

Atriz pela Escola de Comunicação e Artes da USP (1987), trabalhou em TV, Teatro e
Cinema. Agregou à sua carreira de atriz, as habilidades de locutora, Mestre de Cerimônias
em eventos corporativos e Apresentadora de TV.

8h às
8h10

Introdução ao Evento do Projeto “Grupo Sinergia Logística”
com Dinamar Makiyama, Diretora Executiva da SynGroup e Grupo Makiyama
Dinamar é graduada em Psicologia e Matemática, e pós-graduada em Gestão Estratégica
de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas.
Nesta introdução Dinamar trará o conceito e a importância da prática de benchmarking,
networking e sinergia entre as empresas e o mercado de trabalho.

Apresentação SynGroup do Projeto “Grupo Sinergia Logística”
com Daniel Ribeiro, Diretor de Negócios da SynGroup

8h15
às 8h55

Empreendedor e profissional do setor logístico há 18 anos, atuando em grandes empresas
do segmento de transportes e logística, pós-graduado em gestão estratégica de negócios,
um dos idealizadores do projeto “Grupo Sinergia Logística” vai apresentar o programa e
suas plataformas interativas, assim como a integração dos canais logísticos nos projetos
colaborativos pelo portal sinergia de negócios.

9h às
10h

Palestra Economia atual perspectiva imediata
com Thais Herédia, Jornalista especialista em economia e política
Especialista em economia e política, formada em jornalismo pela universidade de Brasília,
Thais Herédia também é pós-graduada em ﬁnanças pela FIA e há quase cinco anos é
comentarista da Globo News (Em Pauta, Conta Corrente, Edição das 10), além de colunista
de economia do G1 (Portal de Notícias da TV Globo) desde 2010.

Local

Teatro - Hotel Renaissance
Alameda Santos, 2.233 - Jardins - São Paulo

Auditório do Teatro

Hotel Renaissance

Coffee Break e Networking

ótima oportunidade para ampliar sua rede de contatos
10h35
às 11h15

10h às
10h30

Stand up comedy com imitações
com Filipe Pontes, ator e comediante
Filipe Pontes, de 29 anos, participou de programas como Zorra Total, Altas Horas,
Caldeirão do Huck, Faustão e Jô Soares. Cursou faculdade de Artes Cênicas na
Universidade Federal do RJ, seu espetáculo “Personalidades” já foi visto por mais de 1
milhão de pessoas, passou pelo programa Legendários da TV Record e atualmente é um
dos integrantes do programa Pânico na Band.

“Sinergia entre Empresas e a Gestão de Cadeias de Abastecimento”
Manoel de Andrade e Silva Reis, Consultor e Prof. de Logística e Supply Chain FGV
Engenheiro naval e Mestre pela Escola Politécnica USP e Ph.D pelo MIT

11h20
às 11h50

Na Fundação Getúlio Vargas – São Paulo é Professor de Logística e Supply Chain e
Coordenador de Projetos da FGV Projetos, onde desenvolve temas associados a logística e
supply chain, transportes, mobilidade urbana, cidades inteligentes, suprimentos,
distribuição física, armazenagem e gestão de estoques.

11h55
às 12h20

Programa Na Mão Certa - Uma iniciativa da Childhood Brasil
com Vanessa Teramoto Higa, Mobilizadora de Recursos
A Childhood Brasil foi fundada em 1999 pela S.M. Raina Silvia da Suécia, com sede em São
Paulo, atua por uma infância e adolescência livres de exploração e abuso sexual. A
organização desenvolve programas próprios, de amplo impacto. São programas que
informam a sociedade, capacitam diferentes profissionais, fortalecem redes de proteção,
disseminam conhecimento e influenciam políticas públicas, contribuindo para
transformações positivas e duradouras para a causa. O Programa Na Mão Certa é uma
iniciativa que completou 10 anos com mais de 1.600 empresas e entidades empresariais
que assinaram o Pacto Empresarial contra Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
nas Rodovias Brasileiras. A SynGroup apoia essa causa!

Formas de Adesão ao Grupo Sinergia
com Fernando Olivo, Diretor Executivo da SynGroup
Formado em análise de sistemas, empreendedor e profissional de tecnologia da
informação há 20 anos, apresentará as plataformas de adesão de cada canal logístico ao
Grupo Sinergia Logística e todas contrapartidas do projeto, após integração do setor.

12h25
às 13h

[ ENTREVISTA ]

Alberto José Macedo Filho
Secretário de Logística e Transportes do Estado

A

lberto José é procurador
autárquico nível V aposentado. Foi chefe de Gabinete
e secretário-adjunto da Secretaria
da Habitação do Estado de São
Paulo (1995/1996), secretárioadjunto de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
(2003/2005) e secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo, em 2006. Retorna
como secretário-adjunto de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo entre 2011 e 2014. Foi
secretário-adjunto de Logística e
Transportes do Estado de São Paulo
entre janeiro de 2015 e março de
2016.
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Em sua segunda edição, a Revista SynGroup teve o privilégio de
entrevistar o Secretário de Logística e Transportes do Estado de São
Paulo. Acompanhe!
Revista SynGroup - Secretário, haverá, no dia 17 de março,
uma convenção das empresas mais
representativas do setor logístico
nacional, com o propósito de gerar
integração de projetos e negócios
colaborativos entre o setor, como o
Sr. enxerga essa iniciativa de sinergia entre as empresas logísticas?
Alberto Macedo – A iniciativa
do Singroup na organização deste
evento é absolutamente pertinen-

te. O momento é de superação de
uma grave crise econômica e a junção de objetivos, deﬁnindo caminhos de colaboração, apressa os
resultados positivos. Modernizar a
logística no Brasil, trazendo inclusive mais inovações tecnológicas, é tema permanente de debate
entre grandes grupos do comércio,
indústria e do mercado de exportação e importação. Diminuir custos
e prazos de deslocamento, aumentar a rentabilidade e tornar o mercado cada vez mais competitivo.
Essas são as metas de uma logística sustentável.

[ ENTREVISTA ]

Revista SynGroup - Em sua
posição como secretário de transportes e logística, quais são os
maiores desaﬁos para desenvolvimento do setor?
Alberto Macedo – O Estado de
São Paulo é referência em boas
estradas. Hoje, 19 entre as 20
melhores rodovias do país estão no
Estado. Com isso, ganha o produtor
que faz o escoamento das safras
agrícolas, ganha a produção industrial, que transporta seus bens com
segurança e maior agilidade. Em
breve, o Governo do Estado vai
concluir o Rodoanel Mario Covas,
com o término das obras do Rodoanel Norte. Haverá diminuição dos
congestionamentos com a redução
do tráfego de caminhões na Região
Metropolitana de São Paulo, economia de tempo e combustíveis, com
consequente queda de 6 a 8% na
emissão de poluentes. Esses são
alguns dos benefícios de uma das
obras mais aguardadas do país. O
Rodoanel Norte será aberto ao
tráfego em 2018, em seu eixo
principal e na ligação exclusiva com
o aeroporto de Guarulhos. No total,
o Rodoanel Norte terá 44 quilômetros de ex-tensão no eixo principal,
passando pelos municípios de São
Paulo, Arujá e Guarulhos.

“

O Estado de
São Paulo é
referência em
boas estradas.
Hoje, 19 entre
as 20 melhores
rodovias do
país estão no
Estado.

”

Rodoanel Mario Covas
Revista SynGroup - Secretário, sabe-mos que o estado de SP
possui a melhor malha rodoviária
do Brasil, porém há um custo alto
de pedágio, como equilibrar esse
desaﬁo que impacta diretamente
no custo frete?
Alberto Macedo – São Paulo
tem 18 anos de experiência em concessão de rodovias, um trabalho
reconhecidamente de sucesso e
aprovado pelos usuários das estradas. A modernização das rodovias
provoca desenvolvimento, geração
de empregos e expertise na operação de rodovias. Muitos municípios
do entorno das rodovias têm no
recolhimento do ISS gerado pelas
concessionárias sua principal fonte
de receita. Enﬁm, a ampliação da
malha rodoviária – com centenas
de duplicações, construção de
trevos, acostamentos e faixas adicionais – reﬂete favoravelmente na
economia do país. O custo do pedágio é revertido nessas melhorias.
Agora, na nova etapa do programa
de concessões rodoviárias, haverá
incentivo para pagamento eletrônico de pedágio, com desconto de
5% nas tarifas pagas pelos usuários, e tarifa variável de acordo com
horário e movimentação da rodovia, chegando à redução de 21%, em

média, no valor das tarifas em vigor.
Revista SynGroup - Secretário, qual planejamento futuro que
irá auxi-liar na infraestrutura do
modal marítimo no estado de SP?
Alberto Macedo – A Companhia Docas de S. Sebastião – responsável pelo porto - investiu, nos
últimos cinco anos mais de R$ 250
milhões em obras para expansão da
área operacional que passou de 100
mil (em 2011) para cerca de 350 mil
m² e gerou novos negócios como a
retomada das operações com importação e exportação de veículos.
Houve também a implantação do
Centro de Controle Operacional –
CCO que conta com mais de 40 câmeras de alta deﬁnição e sensíveis
ao calor com capacidade de monitorar as instalações portuárias e o
Canal de São Sebastião. Tudo isso
traz muita segurança aos usuários
do Porto. Para um futuro próximo,
temos o projeto de ampliação do
Porto de S. Sebastião que contempla as obras mais importantes para
atender a demanda prevista de cargas pelos próximos 15 anos. Isso incrementará a movimentação de cargas do porto em até 400% por ano.
O projeto contempla a elevação da
área de operação de 400 mil m2 para
Revista SynGroup Logistics [ 17 ]
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800 mil m2 e obras importantes
para o desenvolvimento portuário,
como a construção de três berços
destinados a navios de última geração com capacidade para até nove
mil TEUS, que hoje não atracam em
São Sebastião ou no Porto de
Santos.
SynGroup - Secretário, existe
algum projeto em especial para
desenvolvimento do setor logístico
que queira comentar?
Alberto Macedo – Temos que
ressaltar o investimento do Governo do Estado de São Paulo na Hidrovia Tietê-Paraná e também do
programa de concessão de cinco
aeroportos estaduais. No ﬁnal de
fevereiro o Departamento Hidroviário, órgão ligado à Secretaria,
começou as obras de derrocamento
do pedral do canal de navegação de
Nova Avanhandava, no reservatório de Três Irmãos. O investimento

nas obras, que têm previsão de
conclusão em julho de 2019, é de R$
203 milhões, sendo R$181,5
milhões com recursos do PAC e R$
21,5 milhões do Governo do Estado
de SP. Com a escavação, o canal de
navegação ganhará mais 2,4 metros
de profundidade no acesso à jusante da eclusa. A obra, que será executada num trecho de 10 km da Hidrovia Tietê-Paraná, irá possibilitar
a compatibilização do uso do reservatório tanto para a navegação
como para a geração de energia.
Além dos benefícios à navegação e
geração de energia, as obras irão gerar 1.400 empregos. Utilizam a
hidrovia empresas localizadas em
Minas Gerais, Mato Grosso, São
Paulo e Goiás. Quanto à concessão
de aeroportos, que é coordenado
pela Artesp, o programa envolve os
aeroportos Comandante Rolim
Adolfo Amaro (Jundiaí), Arthur
Siqueira (Bragança Paulista),

Campos dos Amarais (Campinas),
Gastão Moreira (U batuba) e
Antônio Ribeiro Nogueira Júnior
(Itanhaém). A concessão representa um potencial de crescimento
para as regiões onde os aeroportos
estão situados, com a geração de
novos negócios e postos de trabalho. O investimento mínimo ao longo de 30 anos de concessão será de
R$ 90,1 milhões.

“

Além dos
benefícios à
navegação e
geração de
energia, as obras
irão gerar 1.400
empregos

”

O CAMINHO MAIS SUSTENTÁVEL
DE ANuNCIAR SEU PRODUTO

anuncie aqui e ganhe visibilidade
para sua empresa ou seu produto

Mais informações:
revista@syngroup.com.br

REVISTA

[ PESQUISA ]

Pesquisa Visão Gestão de Fretes Brasil aponta que

conﬁabilidade na entrega de carga e rastreabilidade
são pontos críticos no transporte rodoviário
Análise da GKO Informática e RC Sollis mostra desaﬁos e metas que embarcadores e
transportadoras precisam superar para dar ao transporte rodoviário maior competitividade

A

conﬁabilidade no prazo de
entrega e informações sobre o posicionamento da
carga, seguidos por oscilação na
qualidade dos serviços durante o
ano e o alto preço dos serviços são
alguns dos problemas apontados
por embarcadores na nova Pesquisa
Visão Gestão de Fretes Brasil 2016,
organizada pela GKO Informática
(www.gko.com.br), especializada
em soluções de base tecnológica
para a área de logística com foco na
gestão de fretes, em parceria com a
RC Sollis (www.rcsollis.com.br),
empresa de consultoria e projetos
de logística. As empresas apresentaram ao mercado os resultados da
análise no dia 22 de Fevereiro, na
sede da Associação Brasileira de
Logística (ABRALOG), em São
Paulo, com apoio também do
Sindicato das Empresas de
Transporte de São Paulo e Região
(SETCESP).
Neste trabalho, a GKO Informática e a RC Sollis atualizam e
ampliam a análise que empreenderam na edição anterior da pesquisa, confrontando novas informações coletadas no mercado em
2016 com a avaliação dos prestadores de serviços de transporte
sobre os embarcadores, enriquecendo os resultados com conclusões mais completas. Foram ouvidos embarcadores que representam
R$180 bilhões/ano de mercadorias
expedidas, R$3,5 bilhões/ano de
gastos com frete, valor médio do
quilo de mercadorias de R$22,60
7,90 milhões toneladas/ano de cargas movimentadas; as transpor[ 20 ] Revista SynGroup Logistics

tadoras consultadas respondem
por 5,5 milhões de toneladas
movimentad as por ano e 15
milhões de entregas, atendendo
principalmente às indústrias metal
mecânica, de alimentos e bebidas e
autopeças/automotiva.
Ricardo Gorodovits, diretor
comercial da GKO Informática,
destaca que na Pesquisa Visão Gestão de Fretes Brasil 2016 a grande
novidade foi a inclusão das transportadoras, o que resultou em um
estudo especial por ter sido feita
comparação direta dos desaﬁos e
metas deﬁnidas pelas duas pontas
da cadeia de transporte. Assim, é
possível observar como estes atores
convergem ou divergem. “Por ser o
segundo ano de pesquisa junto aos
embarcadores, já pudemos identiﬁcar que tendências apontadas na
pesquisa anterior de fato se concretizaram e, em alguns casos, levaram
a mudanças na visão das ações a
serem realizadas no setor”, ressalta

Gorodovits.
Para o executivo, a importância
da pesquisa para o mercado se traduz em uma oportunidade única de
ter reunidas informações qualiﬁcadas sobre o transporte no Brasil:
“Esperamos que as empresas vejam
este trabalho realizado pela GKO
Informática e RC Sollis como valor
agregado para seus negócios. A relevância da pesquisa aumenta por
ser publicada dois anos seguidos, e
em um período de profunda transformação, onde as empresas precisam movimentar-se na direção da
otimização de custos, nos ganhos
de agilidade de seus processos e no
melhor atendimento aos seus
clientes”, ﬁnaliza.

Veja alguns dos
resultados apurados
em gráﬁcos >>>

[ PESQUISA ]

2015

O Embarcador: Como se
estruturam? - Número de
transportadoras
O desenho com dois ou mais
CD's facilitou que as empresas
pesquisadas passassem a usar um
modelo mais moderno de operação
de transporte. Nele, um grupo de
transportadoras faz a transferência
entre CD's ou regiões e outro grupo
de empresas faz a distribuição local
ou regional. Esse modelo tende a
fazer com que cresça a quantidade
de transportadoras por embarcador.

23%

3%

17%

Mais de 12
transportadoras
Entre 9 e 12
transportadoras

18%

Entre 5 e 8
transportadoras

39%

Entre 2 e 4
transportadoras
Somente 1
transportadora

2016
Poucas transportadoras: 15%

2%
28%

13%
Mais de 12
transportadoras

18%

39%

Entre 9 e 12
transportadoras
Entre 5 e 8
transportadoras
Entre 2 e 4
transportadoras

Muitas transportadoras: 15%

Somente 1
transportadora
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O Embarcador – Gostaria de diminuir o número de transportadoras?

2015

2016

40%
61%
39%

60%

Sim

Não

Sim

Não

Já diminuiu!

O Embarcador – Região mais difícil de ser atendida com bom serviço e preço

2015

38%

2016
2%
8%

2%

27%

Norte
Sul
Nordeste
Sudeste
Centro-oeste
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7%

5%
52%

50%

Norte
Sul
Nordeste
Sudeste
Centro-oeste

9%

[ PESQUISA ]

O que os clientes pensam e desejam das transportadoras
São quatro os atributos mais desejados pelos embarcadores:

Ordem das respostas
3

2

1

Característica

Média

Ano

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Prazo de Entrega

38%

26%

23%

23%

26%

15%

29%

21%

Preço

16%

30%

23%

37%

27%

16%

22%

28%

Informação

12%

12%

11%

7%

13%

19%

12%

13%

Qualidade

14%

8%

11%

6%

13%

8%

13%

7%

Soma

80%

76%

68%

73%

79%

58%

72%

69%

Obs.: Os atributos desejados pelo embarcador são mensuráveis. Preço passou a ser o principal atributo em 2016.

O que os clientes pensam e desejam das transportadoras
Os principais problemas

Problemas
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O que os clientes pensam e desejam das transportadoras
Como estão seus transportadores nos últimos 3 anos?

2015

2016
Melhores ou iguais: 90%

62%

10%

Melhores

Melhores ou iguais: 89%

11%
28%

Piores

Iguais

37%

52%

Melhores

Piores

Iguais

Conﬁabilidade de prazo de entrega
Informação sobre posicionamento de carga
Oscilação na qualidade dos serviços durante o ano
Alto preço dos serviços
Baixo uso de tecnologia
Cobranças Indevidas
Baixa capacidade de inovação
Alta sinistralidade (roubo e avaria)
Outro:
Transparência e péssima gestão de pessoas
afetam todos os outros problemas citados
Turnover
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[ RESPONSABILIDADE SOCIAL ]

A invisível exploração sexual nas estradas
Quase 2 mil pontos vulneráveis de exploração sexual de crianças
e adolescentes nas rodovias federais do Brasil.

N

o ambiente das rodovias,
principalmente em pontos
de parada e descanso, uma
perversa violação de direitos humanos acontece em todo o Brasil: a
oferta de crianças e adolescentes
para programas sexuais, oferecida,
na maioria dos casos, por aliciadores. Os números assustam. Calculase que aproximadamente 500.000*
crianças e adolescentes são vítimas
da exploração sexual no país (a
maioria delas tem entre 7 e 14
anos*).
Em mapeamento realizado pela
Polícia Rodoviária Federal, entre
2013 e 2014, foram identiﬁcados
1.969 pontos vulneráveis de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais do
Brasil.

Nos dez anos de Programa, mais
de 1 milhão de caminhoneiros já
foram sensibilizados para atuarem
como agentes de proteção. Em
2015, a terceira onda da Pesquisa o
Perﬁl do Caminhoneiro no Brasil,
realizada pela Childhood Brasil em
2005, 2010 e 2015, em sua última
edição revelou o aumento dessa
consciência por parte dos proﬁssionais desse segmento e reforçou a
importância das campanhas contínuas de enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes para sedimentar esta mudança
de comportamento e promover a
prática da denuncia. Dos casos,
estima-se que apenas 7 a cada 100**
são denunciados.

Neste cenário, a organização
Childhood Brasil criou, em 2006, o
Programa Na Mão Certa para reunir esforços e mobilizar governos,
empresas e sociedade civil no enfrentamento da exploração sexual

Ainda como resultado da pesquisa, quando questionados se já
saíram com crianças ou adolescentes, 87,3% dos caminhoneiros
entrevistados disseram que não,
contra 82,1% na pesquisa de 2010 e
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de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras.

63,2% na de 2005, comprovando
que os esforços nos 10 anos de atuação junto à empresas e sensibilizando caminhoneiros, estão, de
fato, trazendo uma maior conscientização dos proﬁssionais das estradas.
Conquistar o apoio dos caminhoneiros é uma tarefa contínua,
na qual é fundamental o engajamento das empresas que utilizam o
transporte rodoviário de carga.
Segundo a Confederação Nacional
do Transporte (CNT), 87% da
economia do Brasil transita por
rodovias.
O problema da exploração sexual nas rodovias brasileiras deve ser
enfrentado por toda a sociedade.
Cabe ao poder público fazer valer a
portaria 944 do Ministério do
Trabalho, que trata das condições
sanitárias dos locais de parada e
descanso. E para as empresas gerir
com responsabilidade a sua cadeia
de transportes, realizando campanhas constantes de conscientização

[ RESPONSABILIDADE SOCIAL ]

e enfretamento do problema, e
assim fortalecendo o engajamento
dos caminhoneiros como agentes
de proteção de crianças e adolescentes nas estradas.
Após interlocução da Childhood
Brasil, a portaria 944 tem um artigo
que determina a restrição do acesso
de crianças e adolescentes a esses
locais, exigindo identiﬁcação dos
pais ou dos responsáveis legais.
A responsabilidade sobre o problema também recai em cada cidadão que trafega pelas estradas do
país a trabalho ou em busca de diversão, lazer e descanso.
Não podemos ﬁngir que não é
conosco. Ao parar na estrada para
um simples café ou lanche, lembrese de que nessas circunstâncias a
exploração sexual pode se manifestar. Olhe em volta. Caso suspeite de
uma situação de risco, não hesite;
denuncie, disque 100 - o serviço de
atendimento telefônico gratuito do
Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos ou baixe
o aplicativo gratuito Proteja Brasil
no Apple Store ou Google Play.

Criado pela Childhood Brasil, o
Programa Na Mão Certa está
fundamentado no Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras, em parceria com o
Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social e apoio da
Organização Internacional do
Trabalho. Atualmente, mais de
1.600 empres a s e ent id ades
empresariais são signatárias do
Pacto. A principal estratégia do
Programa é a sensibilização dos
caminhoneiros para atuarem como
agentes de proteção dos direitos de
crianças e adolescentes, com foco

no enfrentamento da exploração
sexual.

Saiba como aderir ao programa
Na Mão Certa: acesse

Para alcançar o setor privado e
integrar o problema da exploração
sexual de crianças e adolescente, os
compromissos do Pacto Empresarial tem o objetivo de orientar as
empresas e entidades empresariais.
Colocar os compromissos em ação
passa a ser o caminho que a empresa adota e melhora suas práticas,
sensibiliza sua cadeira de relacionamento para abraçar a prevenção e o
enfrentamento da exploração de
crianças e adolescentes nas estradas do país.

http://www.namaocerta.org.br/
envie email para:
atendimento@namaocerta.org.br
ou ligue: +55 11 3782-1621.

Entre as ações realizadas estão a
implantação do Projeto de Educação Continuada que estabelece a
troca de experiências e informações
sobre o problema. Colaboradores
das empresas participantes, formados como multiplicadores, realizam
rodas de conversa com caminhoneiros abordando vários assuntos
relevantes do dia a dia destes proﬁssionais e transversalmente é trabalhada a conscientização pela
proteção de crianças e adolescentes. A coleção de guias Na Mão
Certa é o material didático destas
ações. Composto por oito volumes,
a coleção aborda a questão dos direitos da criança e do adolescente,
mas também a saúde do caminhoneiro, sua segurança, sua família, o
meio ambiente e o uso de drogas e
álcool nas estradas. A coleção é a
principal ferramenta didática à
disposição dos motoristas e de
todas as empresas signatárias do
Pacto Empresarial.
É sabido que a exploração sexual
de crianças e adolescentes nas
estradas brasileiras pode estar relacionada a outros tipos de crimes,
como o roubo de carga e o tráﬁco de
drogas. Portanto, o tema igualmente se insere nas questões de gerenciamento de risco inerentes ao negócio
do transporte de cargas no país,
devendo, também por isto, despertar
a atenção dos empresários.

A Childhood Brasil é uma organização brasileira que trabalha, desde
1999, para inﬂuenciar a agenda de
proteção da infância e adolescência
no país. A organização tem o papel
de garantir que os assuntos relacionados ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes
sejam pauta de políticas públicas e
do setor privado, oferecendo informação, soluções e estratégias para
as diferentes esferas da sociedade.
A Childhood Brasil é certiﬁcada
como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (Oscip) e
faz parte da World Childhood
Foundation (Childhood), instituição internacional criada pela
rainha Silvia da Suécia. Conheça
mais, acesse:
http://www.childhood.org.br/
*Estimativa de dados do Disque
100.
**Base da Estimativa: do total de
denúncias ao Disque 100 entre 2012 e
2015 (36.151 denúncias) e
considerando que apenas 7,5% dos
casos são denunciados.
Base da Estimativa: Pesquisa
Nacional de Vitimização (2013),
SENASP, DATAFOLHA e CRESPI.
ECPAT Brasil.
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