OS DESAFIOS NO SETOR DO TRC
DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19
Vivemos uma crise sanitária global de magnitude que há
mais de um século não atinge a comunidade internacional. O
Covid-19 se espalhou rapidamente da China ao redor do
mundo para se tornar uma crise nunca vista antes, afetando
todos os países e as áreas de nossa vida cotidiana de maneira profunda e desordenada.
Até o momento, nenhuma vacina e nenhuma cura são conhecidas para a nova doença, que só no Brasil já atingiu mais
de 1,8 milhão de pessoas. Cientistas de todo o mundo trabalham dia e noite para encontrar e cura. As previsões mais otimistas indicam a descoberta de uma vacina para o final de
2020 e início de 2021. A única arma que possuímos atualmente contra o vírus é restringir o contato humano o máximo
possível.
Do transporte local às cadeias de suprimentos globais,
nada foi poupado, o que tem levado o setor de transportes a
uma situação totalmente sem precedentes. As restrições de
mobilidade para conter o Covid-19 podem reduzir, até o final
de 2020, o transporte global de mercadorias em até 36%, de
acordo com uma simulação do Fórum Internacional de Transportes.
Na edição deste mês, trazemos uma série de reportagens
sobre esse cenário tão conturbado, onde reagir, repensar e

reinventar para continuarmos como catalisadores da atividade social e econômica criativa.
Os profissionais de saúde são heróis indiscutíveis da luta
atual, mas os motoristas de caminhão que entregam alimentos nos supermercados, medicamentos e equipamentos nas
unidades de saúde também têm um papel de destaque. O setor de transportes como um todo está respondendo com compaixão e criatividade à crise do Coronavírus, tema da
reportagem de capa, que está na página 14.
Aos motoristas, à quem devemos acima de tudo gratidão
por todos os esforços, trazemos dicas de como prevenir a
contaminação nas estradas (página 8) e um painel com o impacto da pandemia sobre a saúde dos caminhoneiros (páginas 6 e 7), para garantir que eles possam fazer seu trabalho
com a máxima segurança.
Temos ainda uma entrevista exclusiva com Waldir de Lemos, presidente da Associação dos Produtores e Usuários da
Ceasa Grande Rio (Acegri), contando como a Entidade vem
superando os entraves impostos pela pandemia de Covid-19
para garantir o abastecimento do Estado do Rio (página 22).
Esperamos que tenha uma
agradável e proveitosa leitura.
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Painel apresenta
impacto da
pandemia sobre
saúde dos
trabalhadores
do transporte
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O

Painel de Testagem no
Transporte Rodoviário com
um retrato do impacto da pandemia da covid-19 sobre a saúde de trabalhadores do setor de
transporte já está em funcionamento. A
ferramenta, desenvolvida pela CNT
(Confederação Nacional do Transporte)
em parceria com o SEST SENAT, traz
os resultados parciais dos testes rápidos já realizados pela instituição em caminhoneiros autônomos, motoristas
profissionais do transporte de cargas,
motoristas de ônibus e cobradores.
Os testes foram aplicados durante a
quarta fase da campanha Transporte
em Ação – Mobilização Nacional de
Combate ao Coronavírus, promovida
pelo SEST SENAT e iniciada em 8 de
junho. Da amostragem de 30.969 testes já realizados, 91,7% (28.398) foram
negativos; 7,4% (2.307), positivos; e
0,9% (264), inconclusivos (testes
descartados).

Entre os profissionais testados
que possuía algum sintoma da Covid-19, a taxa de infecção é de 19,6%;
entre aqueles que não possuíam
qualquer sintoma, a taxa é de 6%. Os
testes rápidos aplicados pelo SEST
SENAT levam em consideração a
quantidade de anticorpos (IgM e IgG)
produzidos pelo corpo humano contra
o vírus SARS-COV-2, que provoca a
Covid-19.
“Esses são dados estratégicos para
direcionar ações das empresas do
transporte e do poder público durante a
pandemia. Além disso, é produto de
uma ação setorial inédita, com o propósito de aprimorar e ampliar a prestação
de serviços do SEST SENAT para as
empresas do setor e para toda a sociedade”, afirma o presidente da CNT e
dos Conselhos Nacionais do SEST e do
SENAT, Vander Costa.
O painel permite que as informações sejam consultadas a partir dos

VEJA OS PRINCIPAIS RESULTADOS
• 91,7% (28.398) negativos; 7,4% (2.307) positivos; 0,9% (264) inconclusivos;
• 19,6% é a taxa de infecção entre os transportadores que possuem algum sintoma; entre os que não possuíam sintomas, a taxa é de 6%;
• Entre os homens, a taxa de infecção é de 7,3%; entre as mulheres, 9,5%;
• Estados com a maior taxa de infecção: a taxa de infecção por estado leva em
consideração o local de residência do profissional. Por exemplo, um motorista
que saiu de Curitiba, mas foi testado em São Paulo, tem o resultado computado
para o estado do Paraná.
Amazonas:
Maranhão:
Pará:

37,3%
33,2%
26,2%

resultados gerais; por perfil (sexo e
idade); por Unidade da Federação de
residência do profissional (um motorista que saiu de Curitiba, por exemplo, mas foi testado em São Paulo,
tem o resultado computado para o estado do Paraná); e por tipo de público

Ceará:
Amapá:

24,4%
23,6%

testado. No entanto, não é recomendável estabelecer comparações entre
os indicadores de cada categoria profissional em razão de parâmetros estatísticos relacionados ao número de
testes aplicados em cada um dos públicos.

Caminhoneiros recebem informações sobre prevenção do vírus
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ANTT

COMO PREVENIR A CONTAMINAÇÃO NAS ESTRADAS

A

malha rodoviária brasileira é
utilizada para o escoamento
de mais de 75% de toda produção no país. E em tempo de
Covid-19, os caminhoneiros enfrentam
uma grande batalha para garantir o
abastecimento de alimentos, suprimentos, medicamentos, equipamentos, materiais hospitalares e outros itens
essenciais. Além disso, alguns ainda
vem tendo dificuldades em descarregar
as mercadorias. Até o momento, não há
uma estatística oficial sobre o número de
profissionais contaminados pelo coronavírus e nem mesmo o de mortes. Para
mitigar seus efeitos, postos foram montados nas principais rodovias do Brasil.
Nos locais, os caminhoneiros recebem
recomendações sobre as medidas de
prevenção para evitar a propagação da
pandemia do coronavírus com a entrega
de kits de higiene, de alimentação e realização de testes. Para auxiliar os motoristas nesse período tão difícil, fizemos
uma compilação das principais ações de
prevenção que estão sendo realizadas:
MINISTÉRIO DA SAÚDE
A Covid-19 é uma doença causada
pelo coronavírus SARS-CoV-2, que
apresenta um quadro clínico que varia
de infecções assintomáticas a quadros
respiratórios graves. De acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS),
a maioria dos pacientes (cerca de 80%)
podem ser assintomáticos e cerca de
20% dos casos podem requerer atendi-
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mento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos
aproximadamente 5% podem necessitar
de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório).
De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas da Covid-19 podem variar de um simples resfriado até uma
pneumonia severa. Os mais comuns
são: tosse, febre, coriza, dor de garganta
e dificuldade para respirar.
Para se proteger contra à Covid-19,
as recomendações do órgão para a população, em geral, são as seguintes:
• Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou
então higienize com álcool em gel 70%;
• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e
boca com lenço ou com o braço, e não
com as mãos;
• Mantenha uma distância mínima de
cerca de 2 metros de qualquer pessoa
tossindo ou espirrando;
• Higienize com frequência o celular e
os brinquedos das crianças;
• Mantenha os ambientes limpos e bem
ventilados;
• Se estiver doente, evite contato físico
com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa
até melhorar;
• Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência;
• Se puder, fique em casa.

A Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) também enviou ofício
circular para as entidades que atuam em
cooperação com a agência, recomendando medidas de prevenção para evitar a
propagação da pandemia do coronavírus,
dentre elas manter os locais de atendimento aos transportadores sempre limpos, higienizando/esterilizando, assim como bem
ventilados, preferencialmente com ventilação natural, e instruir/treinar os atendentes
sobre os meios de transmissão do coronavírus, de forma a evitar a transmissão e o
contágio pelo vírus, transformando-os em
multiplicadores/disseminadores dessas informações aos demais colegas de trabalho
e transportadores;
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
Com apoio do Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro), o Ministério da Infraestrutura lançou duas novas funcionalidades no aplicativo InfraBr,
visando apoiar os caminhoneiros. Agora,
o profissional do transporte pode obter
informações sobre o funcionamento de
serviços essenciais para continuar nas
estradas como: restaurantes, postos de
combustíveis, borracharias, oficinas e lojas de autopeças. Também é possível
identificar onde estão os postos de atendimento do SEST/SENAT que estão distribuindo kits de higiene e de
alimentação. Essas funções estão disponíveis na nova aba “coronavírus”.
Além dessas novas funcionalidades,
o Ministério já tinha disponibilizado no
aplicativo um questionário para obter dados das condições de saúde do profissional do transporte rodoviário de cargas,
bem como da situação das cargas transportadas pela categoria. O questionário
é uma das ações da campanha do governo federal de combate e prevenção do
novo coronavírus (Covid-19) e apoiará o
Ministério da Infraestrutura nas ações
emergenciais de suporte aos caminhoneiros e de políticas públicas que
reduzam os impactos causados pela
pandemia no setor de transporte.

5 LIÇÕES

que a crise de coronavírus está
trazendo para as empresas
Por Guilherme Juliani*
A crise trazida pelo coronavírus já é
considerada por muitos a pior desde a
grande depressão de 1929. O Indicador
Antecedente Composto da Economia
Brasileira (Iace), calculado pelo Instituto
Brasileiro de Economia, da Fundação
Getulio Vargas (FGV/Ibre), em parceria
com o The Conference Board (TCB),
caiu 10,1% em abril na comparação com
março, passando de 112,6 para 101,2
pontos. Segundo a FGV, essa é a pior
queda da série histórica iniciada em
1996 e já mostra os impactos econômicos trazidos pela covid-19.Ainda de
acordo com o Indicador da FGV, os índices de Expectativas da Indústria, Serviços e Consumidores foram o que mais
contribuíram negativamente para o resultado, mostrando recuos na margem
de 46,6%, 33,5% e 28,9%.
Porém, assim como nas outras crises, o mundo empresarial está aprendendo a lidar com esse momento e tirará
lições para aprimorar seus processos e
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conseguir se destacar mesmo em meio
ao caos da pandemia.
Pensando nisso, listei cinco lições
que podemos tirar dessa crise para sairmos dela fortalecidos e com uma nova e
aprimorada visão de mundo.
1. Adaptação e criação
de novas oportunidades
Lembre-se a GOL nasceu durante
uma das maiores crises da aviação (antes da atual é claro) que foi o 11/09. Veja
quais mercados se assemelham ao seu
para expandir suas operações, olhe para
dentro de casa e analise seus pontos fortes que te trouxeram até aqui, sua melhor qualidade pode se tornar um produto
(seu sistema, seus processos, sua
gestão, consultoria etc).
2. Reuniões e trabalho online
Já virou clichê falar disso, mas poucos
percebem a possibilidade que isso traz de
te aproximar dos clientes e familiares.
Use essa ferramenta com maior frequência, pois ficou mais fácil marcar reunião
com aquelas pessoas extremamente ocupadas.

A tecnologia é extremamente benéfica para a vida atualmente, porém em
muitas empresas víamos certo receio de
utilizá-la para trabalho e reuniões. Com o
coronavírus, fomos obrigados a aceitar
essas condições, começamos a trabalhar home Office com uma frequência
muito maior e em diferentes setores,
essa prática tem dado certo.
3. Otimização de processos
Clichê número dois no cenário atual,
mas as crises são os melhores momentos para fazer mexidas radicais nas empresas e otimizar seus processos,
investindo em tecnologia e entregar mais
com menos. Todos estão abertos a mudanças e serão muito menos resistentes.
4. Importância de ter um comitê de
crise
Estamos em um momento de extrema incerteza, ou seja, os principais tomadores de decisão não têm todas as
respostas e não tomarão as melhores
decisões uma vez que o cenário está
mudando todos os dias. É fundamental
entendermos que ter pessoas especializadas e focadas no bom desenvolvimento da empresa durante o período de crise
será um diferencial para seu negócio.
Aqui na Flash Courier temos uma reunião diária com mais de 20 pessoas para
dividir todas as decisões: redução da jornada de trabalho, medidas de
segurança, contingências, planos a, b, c,
d, e, f.
5. Digitalização
O mundo atual pede que nossas empresas estejam conectadas em diversos aspectos. Você precisa oferecer
serviço e suporte online, um site decente e com ferramentas funcionais, além
de usar a tecnologia nos processos do
seu negócio. Quem não estiver muito
conectado com as novas tecnologias e
melhoria dos seus sistemas estará fora
do “novo normal”. Ex: no começo do ano
seria impossível convencer um dono de
uma pequena loja de frutas. Hoje, por
conta da necessidade, ele tem serviço
de delivery e atende vários canais digitais.

* CEO da Flash Courier

BRASIL ENTRA NA CORRIDA
PELO DESENVOLVIMENTO DA
VACINA CONTRA COVID-19

E

pidemiólogos, virólogos e sanitaristas são unânimes em
afirmar que a única maneira
de frear, de modo eficaz, a
pandemia da Covid-19 será a descoberta de uma vacina contra o coronavírus. E este é o grande desafio da
ciência, pois as medidas de confinamento e o distanciamento social estão
a cada dia mais difíceis de serem respeitadas, devido à crise econômica gerada, o que torna inviável manter tais
prudências por um longo período.
De acordo com o diretor-geral da
Organização Mundial da Saúde (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus, somente o desenvolvimento e a distribuição de uma vacina segura e eficaz
podem interromper completamente a
transmissão. A América é o continente
com maior número de casos registrados no mundo, ultrapassando a Europa. A pandemia do novo coronavírus já
atinge mais de 200 países em todos os
continentes, e, até a primeira semana
de julho, foram registradas mais de 570
mil mortes e cerca de 13 milhões casos
de pessoas infectadas no planeta.
A boa notícia é que atualmente,
mais de cem projetos de vacina contra
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QUATRO GRANDES
INSTITUIÇÕES
TRABALHAM
PARA
DESENVOLVER
UMA VACINA
NACIONAL
a Covid-19 estão registrados no mundo, sendo que 10 deles já se encontram
em fase de testes clínicos em seres humanos. Com base nos avanços das
pesquisas, a OMS antecipou para 12 a
18 meses o prazo para que as autoridades de saúde aprovem a eficácia da vacina. No entanto, alguns especialistas,
mais otimistas, consideram possível ter
uma vacina no fim de 2020.
No Brasil, quatro grandes instituições trabalham para desenvolver uma
vacina nacional. O Instituto de Ciências
Biomédicas (ICB) da Universidade de
São Paulo (USP) está no início da pesquisa. Já a Fundação Oswaldo Cruz

(Fiocruz) de Minas Gerais e do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração (Incor) estão para iniciar a etapa
dos chamados testes pré-clínicos, que
são realizados em animais.
O Instituto Butantan é o que se encontra num processo mais adiando. A
entidade anunciou uma parceria com a
farmacêutica chinesa Sinovac para produção e testes em estágio avançado de
uma vacina contra o coronavírus. O
acordo prevê testagem em 9 mil voluntários no Brasil e fornecimento de doses até junho de 2021, caso a
imunização se prove eficaz e segura.
A vacina, chamada de CoronaVac
pela farmacêutica chinesa, já foi administrada com sucesso em cerca de mil
pessoas na China nas fases clínicas I e
II. Com o controle da pandemia na Ásia,
a empresa - localizada em Pequim buscava cooperação com outros países para dar sequência à etapa final de
testes.
“Pou cos me ses após a con fir ma ção do pri me i ro caso de Co vid-19 no país, São Pa u lo vai
li de rar um en sa io clí ni co fase III e
se pre pa ra para ini ci ar a pro du ção
na ci o nal de uma va ci na pro mis so -

ra, que po de rá ser dis po ni bi li za da
em tem po re cor de na rede pú bli ca
de sa ú de”, afir ma o di re tor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas.
O ensaio clínico vai verificar eficácia, segurança e o potencial do medicamento para produção de respostas
imunes ao coronavírus nos 9 mil voluntários. O Butantan vai preparar centros
de pesquisa para condução dos estudos em todo o Brasil.
Se a vacina for aprovada, a Sinovac
e o Butantan firmarão acordo de transferência de tecnologia para produção
em escala industrial tanto na China
como no Brasil, visando o fornecimento
gratuito ao Sistema Único de Saúde
(SUS). Os passos seguintes são o registro do produto pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e
fornecimento da vacina em todo o
Brasil.
“Estamos orgulhosos de participar
da luta contra a Covid-19 e esperamos
trabalhar com o Instituto Butantan para
ajudar o povo do Brasil. Com a parceria,
a Sinovac poderá aumentar a velocidade sem precedentes de desenvolvimento
do
CoronaVac
sem
comprometer nossos altos padrões e
procedimentos de segurança”, garante,
em nota, Weidong Yin, presidente e
CEO da Sinovac.

De acordo com o diretor-geral da Organização
Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, somente o desenvolvimento e a
distribuição de uma vacina segura e eficaz podem
interromper completamente a transmissão

COMO FUNCIONA
A vacina da Sinovac é baseada na
manipulação em laboratório de células humanas infectadas com o coronavírus. Com isso, é produzida com
fragmentos “desativadas” do vírus
para inoculação em humanos. Com a
aplicação da dose, o sistema imunológico passaria a produzir anticorpos
contra o agente causador da Covid-19. É o mesmo princípio usado em
outras vacinas globalmente bem-sucedidas, como as do sarampo e poliomielite. O Butantan é o principal
produtor de soros e vacinas do Brasil
e possui expertise reconhecida em
todo o mundo em tecnologias de imunização.
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O HERÓI DAS ESTRADAS

E

m tempo de pandemia, alguns
profissionais não puderam parar,
entre eles os caminhoneiros,
responsáveis por mais de 60%
de todas as mercadorias distribuídas no
país. São mais de dois milhões de homens e mulheres rodando pelas estradas
brasileiras para garantir o abastecimento
nos mercados, os equipamentos e medicações necessários nas unidades de saúde, o combustível para as ambulâncias,
enfim, o funcionamento adequado da sociedade. No entanto, mesmo sendo considerados heróis da nação, enfrentam
dificuldades no exercício da profissão.
De acordo com o Isac de Oliveira,
vice-presidente Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Carga em Geral do
Estado do Rio de Janeiro (FECAMRJ) e
presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Niterói e São
Gonçalo, a única medida efetiva que o governo tomou em apoio aos caminhoneiros
foi a liberação de balança nas rodovias,
como objetivo evitar contato entre os trabalhadores por conta do surto da Covid-19. Já o trabalho de prevenção, afirma,
vem sendo realizado pelos sindicatos em
parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte (SEST SENAT):
“Temos uma missão de garantir o
abastecimento e não podemos parar. O
jeito é evitar aglomerações, lavar as
mãos todas as vezes que chegar em um
local, usar álcool gel e não esquecer das
máscaras. Ao chegar na porta da empresa, entregar a nota e voltar para dentro da
cabine, porque a ferramenta de trabalho
do caminhoneiro é o seu corpo. Se ele ficar doente, a família vai perder, além do
bem mais precioso, que é ele, a sua fonte
de sustento. Por isso, nós temos que ter
muito cuidado nessa hora. Agora, a apoio
que o governo deu foi a balança. Nem o
auxílio emergencial liberou. A idade mé-
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Isac de Oliveira

dia do caminhoneiro autônomo no Brasil
fica em torno de 53 anos. Com isso, muitos caminhoneiros, que fazem parte do
grupo de risco, tiveram que se expor a
ameaça da contaminação para garantir o
seu sustento”, desabafa Isac de Oliveira.
O vice-presidente da FECAMRJ, refere-se a Lei 13.998/2020, que especifica
quem está apto a receber o auxílio de R$
600 por três meses, devido ao estado de
calamidade pública que o país se encontra em virtude do surto do novo coronavírus. O texto amplia os beneficiários. No
entanto, o presidente Jair Bolsonaro vetou o auxílio para caminhoneiros, motoristas de ônibus e de vans escolares, além
de outros, sob a alegação de que a proposta feria o princípio da isonomia por privilegiar algumas profissões em
detrimento de outras.
Pelo último levantamento realizado
em 2018 pela FECAMRJ, existem 35 mil
profissionais no estado do Rio de Janeiro,
sendo que a maioria faz o eixo Rio-São
Paulo e Rio-Belo Horizonte: “o caminhoneiro do Rio não é de ir para longe, o que
contribuiu para o auxílio aos motoristas
durante as viagens. O serviço, no início
da pandemia, deu até uma acelerada.
Agora voltou a dar aquela enfraquecida,
mas no geral os caminhoneiros não foram afetados economicamente pela pan-

demia” afirma, descartando uma possível
greve dos motoristas.
Segundo Isac, o que vem acontecendo desde a paralisação de 2018 é um movimento orquestrado nas redes sociais.
Ele lembra que a greve foi motivada por
demandas pela redução do preço dos
combustíveis e a fixação de uma tabela
mínima para os valores de frete, ressaltando que, na época, havia grande insatisfação com a administração política do
governo federal:
“Depois da greve de 2018, o que
acontece todo mês é a conversa de que
teremos greve, mas não tem, sabe por
quê? Aquela greve só deu certo porque
foi a tempestade perfeita. A situação estava ruim, tínhamos um governo fraco, fraco politicamente, e se conseguiu juntar os
sindicatos com esse pessoal de grupo de
WhatsApp. Só que o que acontece é que
pessoas desses grupos não são líderes,
eles são administradores de grupo de
WhatsApp. Eles se sentiram como se tivessem feito a greve, mas só teve paralisação porque teve o sindicato por trás”,
garante.
Com relação a tabela mínima de frete, Isac de Oliveira queixa-se que até
hoje não existe de fato, pois na hora de
negociar, o caminhoneiro é a parte mais
frágil, porque se um nega fazer o trabalho por um determinado valor, o outro
aceita:
“É uma categoria muito dispersa. Nós
que somos do sindicato de autônomos e
da federação passamos um aperto muito
grande para poder chegar a um acordo
que contemple a todos, e ainda temos
que conviver com essas campanhas de
desinformação desses grupos de
WhatsApp, de pessoas que se dizem líderes de caminhoneiros, mas que não
nos representam. O que eles querem é a
categoria desunida e o próprio caminhoneiro não percebeu isso”, lamenta.

Caminhoneiros
enfrentam
COVID-19 para
garantir
abastecimento
Com quase 40 anos de estrada, o
caminhoneiro Joelson dos Santos Silva já passou por diversos desafios na
profissão. Mas, o que não contava era
ter que enfrentar a Covid-19, principalmente por ter seguido as principais
orientações da Organização Mundial
da Saúde – OMS: lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos,
com água e sabão, ou então higienize
com álcool em gel 70%.
“Olha, peguei esse vírus aí de um
dia para o outro. Até hoje eu não sei
por qual motivo. Acredito que tenha
sido no dia em que ajudei um motorista que estava carregando mercadoria,

Joelson dos Santos Silva

porque no dia seguinte já comecei a
ter febre, dor no corpo. Eu fiquei mais
ou menos quatro dias com febre direto
e não suportava ficar em pé. Têm pessoas que ainda não acreditam, mas é
sério, temos que nos cuidar muito”,
garante.
Morador do município de Duque de
Caxias, Baixada Fluminense do Rio de

HERÓIS DA ESTRADA – EDIÇÃO LIMITADA

ÉPICA COMO A SUA JORNADA
Em tempos desafiadores, o destino escolhe os mais corajosos para enfrentar desafios e carregar esperança. Para reconhecer a sua bravura, uma
Edição Especial do R450 6x2 e R410 4x2 à altura da sua coragem.

Scania. Há 63 anos encarando jornadas épicas.

• Até 15% de economia de combustível
• Design único e entregáveis exclusivos de conforto e segurança
• PMS Premium Flexível com desconto exclusivo de 15%
• Treinamento online aplicado pela Scania e sessões de Driver Coaching
• Primeira parcela do financiamento em 2021*

16 EU AMO CAMINHÃO | JULHO 2020

Janeiro, Joelson é casado e pai de
quatro filhos, todos já adultos. Com 63
anos de idade, ele faz parte do grupo
de risco e não pôde parar de trabalhar
por exercer atividade essencial durante
o período de enfrentamento do coronavírus. Ele conta que durante a enfermidade não precisou ser internado em
unidade de saúde, mas seguiu todas
as orientações médicas.
“Os colegas caminhoneiros, infelizmente, não tem como parar. O nosso país vive em cima do transporte.
Se parar o transporte, para o Brasil.
Então, todo cuidado ainda é pouco. A
gente só sente a dor quando acontece
conosco ou com pessoas próximas.
Eu perdi meu genro agora com 66
anos. Ele foi internado no Hospital
Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do
Carmo, em Duque de Caxias. Depois
ele foi transferido para o Hospital de
Campanha do Maracanã, e por lá ficou”, desabafa.

BGARJ distribuiu alimentos e produtos de limpeza para comunidades carentes do Rio

Bolsa realiza a Ação BGARJ
contra a Covid-19:
Arrecadação e doação de alimentos e produtos de
limpeza para comunidades carentes do RJ

A

Bolsa de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio de Janeiro (BGARJ), que tem como
presidente Humberto Margon,
com o objetivo de ajudar a população carente em meio à pandemia da Covid-19,
está realizando a arrecadação e doação
de alimentos e produtos de higiene e limpeza para várias comunidades carentes
do Rio de Janeiro.
Muitas empresas parceiras da Bolsa
estão participando do projeto que já
doou 145 cestas desde o início da ação.
Em junho, com o apoio da Aderj e a
colaboração da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, a Bolsa entregou aos moradores da comunidade Marcílio Dias, mais
conhecida como Kelson's, 60 cestas básicas e duas caixas de álcool 70%.
Já no dia 07 de julho, a BGARJ entregou 85 cestas básicas aos moradores
das comunidades situadas no Caju, Olaria, Vargem Grande, Cidade de Deus e
São Gonçalo. Foi o segundo mês do projeto realizado com muito sucesso.
Todas as entregas foram feitas na
Bolsa e seguiram os protocolos de segurança, distanciamento e higiene estipulados pelo Ministério da Saúde.

Muitas empresas parceiras da instituição participaram da mobilização e foram
de extrema importância para a realização do projeto, que continua no próximo
mês (agosto). Por isso, toda ajuda é
necessária!
A BGARJ está se preparando para
voltar o funcionamento em breve do seu
Salão de Negociações, de acordo com
as orientações e normas estipulados pelos órgãos governamentais e de saúde.
A secretaria e os serviços de fisioterapia,
clínica geral e salão de beleza estão funcionando às terças, quartas e
quintas-feiras, de 09 às 14h.
Doar é um ato de solidariedade! Não
deixe de participar dessa importante
ação nesse momento tão delicado devido à pandemia do Covid-19.
Aqueles que desejam contribuir com
a ação, por favor entrem em contato com
Eliana Marinho: (21) 98550-3583 /
2584-9472 (terças, quartas e quintas-feiras, de 09 às 14h). E-mail: marketingbgarj@gmail.com
Arrecadação: Sede da BGARJ. Rua da
Cevada, n° 93, mezanino, Mercado São
Sebastião, Penha. Terças, quartas e
quintas-feiras, de 09 às 14h.
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Mercedes-Benz entrega
primeiro caminhão vendido
por meio do showroom virtual

Marketing Caminhões e Ônibus da
Mercedes-Benz do Brasil.
De acor do com o exe cuti vo, a Mer cedes-Benz trabalhou em forte parce ria com sua rede para criar essa
platafor ma inovadora.
“Nós estamos levando o concessionário para dentro da casa do cliente. De
onde estiver, ele tem acesso a todo o
portfólio de produtos e serviços que necessita, a qualquer hora ou dia”, diz Leoncini. “Quando desenvolvemos essa
plataforma, pensamos, principalmente,
em agilizar o processo de compra e nos
aproximar ainda mais dos clientes de
varejo. Com essa primeira venda, posso dizer que o resultado deu certo.”
SHOWRO OM MERCEDES-BENZ
STAR ONLI NE

André e Luiz Carlos Pereira, sócios proprietários da empresa POP Vidros

A

Mercedes-Benz já entregou
o primeiro caminhão vendi do pelo showroom virtual –
novo ca nal digital para vendas de veículos comerciais lançado
recentemente pela marca. A POP Vidros, de Curitiba, capital do Paraná,
com prou e já re cebeu, em uma sema na, um Accelo 1016 para transpor te e
distribuição de vidros para beneficia doras e transformadoras do produto
até vidraçarias.
Cliente do concessi onário Savana,
Luiz Carlos Pereira, sócio proprietário
da empre sa, aces sou o site e inici ou a
negociação de forma online com a re venda que já tem relacionamento e
com atendimento virtual pelo vendedor que já co nhecia, o que ace lerou o
processo de aquisição do Accelo.
“O uso da Inter net para fazer ne gócios foi muito importante para nossa
em pre sa, por que fi camos a 30 km da
Savana. Assim, ganhamos tempo e
agilidade em todo o pro ces so de com pra”, re lata Luiz Car los.
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Além de aten der a re gião Me tro politana de Curitiba, a POP Vidros chega
ao interior do Paraná e Santa Catari na, além de ou tros es ta dos.
“Usamos o caminhão leve para as
operações urbanas e de curta distância.
Logo na primeira viagem, nosso motorista aprovou o Accelo 1016, assim
como meu filho, que me ajudou a escolher esse modelo da marca quando estávamos pesquisando no mercado, o
que foi facilitado pelo showroom virtual”.
MAIS DE 7 MIL ACESSOS
EM UM MÊS
“O Show ro om Vir tu al já é um su ces so. Em apenas um mês do seu lan çamen to, foram mais de 7 mil aces sos
e 720 inten ções de com pra. Tudo isso
porque o cliente encontra quase 1.300
ofertas de veículos zero km disponí veis entre caminhões, ônibus e Linha
Sprin ter, além de 100 veí culos usa dos
da SelecTrucks”, informa Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e

No Showroom Mercedes-Benz Star
Online, o cliente tem tudo o que precisa: vendas de caminhões, ônibus e Linha Sprinter, comercialização de
veículos usados da SelecTrucks, ofertas de peças e serviços, além de negócios do Banco e Consórcio da própria
marca. Tudo muito prático, simples e
rápido, para facilitar o seu dia a dia.
Para total segurança, o ambiente
da nova plataforma tem acesso via login e senha, iniciando com um pré-cadastro para validação dos dados. O
próprio sistema direciona o cliente
para as revendas da região mais próxima dele, onde é atendido pela equipe
que já conhece e tem relacionamento.
Os novos clientes também estarão à
vontade para fazer negócios, mesmo
que ainda não conheçam os vendedores Mercedes-Benz.
Nes se novo ca nal de ven das, o vi sitante encontra ofertas locais de veí cu los no vos e se mi novos, as sim como
as de peças e ser vi ços. As ofer tas
com veículos seminovos da SelecTrucks são nacionais, ampliando as opções de es colha e de negóci os para os
cli entes. O mes mo ocor re com al gumas ações de peças e ser vi ços e ser viços financeiros de alcance nacional.

Estratégias empresariais na retomada da economia
Lucas Scapini*
Segundo dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), 94,3%
das empresas são de micro e pequeno
porte, 4,6% de médio e apenas 1,1% de
grande porte. Com relação ao emprego,
são 30% nas grandes indústrias de micro
e pequeno porte. Outra pesquisa feita
pelo Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), aponta que
as micro e pequenas empresas foram
responsáveis pela criação líquida de 621
mil novos postos de trabalho, enquanto
as grandes companhias continuaram
com redução de vagas.
Nos momentos de crise, a retomada
é a parte mais desafiadora, já que a superação requer estratégias. Entretanto,
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os métodos falham quando não são bem
planejados, intuitivos e até mesmo, improvisados. É por este motivo que muitos
gestores são pegos de surpresa com a
chegada de uma crise, sem um planejamento estratégico de negócio.
Esse tipo de planejamento, além de
essencial e metodológico, faz-se uso eficaz dos recursos disponíveis. O objetivo
é conseguir melhores resultados, tornando a empresa apta a explorar oportunidades à longo prazo, visando alcançar a
sustentabilidade.
Sua base advém do estabelecimento
do propósito da empresa, sua visão de futuro e quais serão os valores que nortearão as ações e atitudes de todos os
envolvidos, para então, ser definidos os
caminhos para tornar essa visão real, co-

locando metas menores e identificando
quais competências serão desenvolvidas.
A partir daí, deve ser consolidado um
plano de ação com definição de prazos e
encarregados. Os planos precisam ser
acompanhados e reestruturados para fazer frente às mudanças internas e externas de uma organização além do
acompanhamento da situação financeira
da empresa, gerando assim, um equilíbrio econômico-financeiro.
Realizar o planejamento estratégico
não é uma tarefa individual. Ele requer organização e a cooperação na coleta de informações, no estabelecimento de
objetivos e metas, na oferta de ideias criativas e no cumprimento dos compromissos de busca.

* Diretor Comercial do Grupo Scapini

Acegri supera entraves
impostos pela pandemia de
Covid-19 para garantir o
abastecimento do Estado do Rio

F
Waldir de Lemos, presidente da
Acegri

Campanha de vacinação o contra a
Influenza

O uso de máscaras é obrigatório no
CEASA-RJ
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azer o alimento chegar à mesa da
população em meio às inúmeras
restrições impostas pela pandemia
de coronavírus foi um dos maiores
desafios enfrentados para manter toda a cadeia funcionando adequadamente. Para falar sobre esse momento adverso, EU AMO
CAMINHÃO entrevistou Waldir de Lemos,
presidente da Associação dos Produtores e
Usuários da Ceasa Grande Rio (Acegri),
entidade fundada em 1976, que tem, dentre
seus objetivos, a melhoria operacional dos
centros atacadistas do Grande Rio e de São
Gonçalo.
Vale destacar que só na unidade Grande Rio são mais de 600 comerciantes e cerca de 2.500 produtores cadastrados.
Segunda maior central de abastecimento da
América Latina, esta unidade tem o papel
estratégico de centralizar e coordenar a distribuição de gêneros hortigranjeiros. Também é responsável por contribuir com a
política de segurança alimentar e nutricional
de todo o estado. Já a unidade São Gonçalo, com 118 lojas comerciais e 250 produtores, destina-se ao consumo dos municípios
de São Gonçalo, Niterói, Magé, Itaboraí, Rio
Bonito e outros em menor escala.
EAM:
Quais as medidas que a
CEASA-RJ (Centrais de Abastecimento
do Estado do Rio de Janeiro) vem tomando para conter a propagação de Covid-19?
Waldir de Lemos: A Ceasa promoveu
campanhas de vacinação contra a Influenza
entre os comerciantes, funcionários e clientes. Além disso, chegou a serem instalados
túneis de desinfecção, mas foram retirados
após sabermos que não é recomendado
pela Anvisa. A Ceasa também criou normas
obrigando o uso de máscaras e a disponibilização de álcool em gel para todos. A Acegri também fez um material de divulgação
especial para orientação as formas de prevenção ao contágio da Covid-19.

EAM: Houve algum tipo de alteração
no atendimento na CEASA-RJ durante
a pandemia?
Waldir de Lemos: A Ceasa continuou
com seu movimento normal, registrando
até mesmo aumento no número de clientes, tendo em vista que se trata de um serviço essencial. Fizemos um grande
esforço para manter na sua máxima plenitude o abastecimento do Estado do Rio.
EAM: Como a Covid-19 atingiu a movimentação da Ceasa-RJ?
Waldir de Lemos: Não sofremos impacto
de movimento, porque como a população
estava com circulação restrita, o consumo
de alimentos aumentou em todo o Estado. Dessa forma, o abastecimento dos
mercados e hortifrutis tiveram aumento.
EAM: A pandemia de coronavírus
trouxe grandes impactos na economia
mundial, afetando diretamente a cadeia de suprimentos. Qual o prejuízo registrado até o momento?
Waldir de Lemos: Algumas empresas
voltadas exclusivamente para fornecimento de escolas, por exemplo, sentiram
forte impacto das restrições. Outras que
tinham sua carteira de clientes formada
em grande parte por restaurantes, também teve uma queda brusca em suas
vendas.
EAM: Que tipo de apoio os empresários do setor vêm recebendo dos órgãos
públicos (federal, estadual e municipal)?
Waldir de Lemos: Não tivemos qualquer
ação, além das realizadas pela própria
Ceasa-RJ.
EAM: Como será a Ceasa-RJ pós-pandemia?
Waldir de Lemos: Acreditamos que possa haver uma mudança cultural no sentido de maior preocupação com a higiene
pessoal de cada um. Não tivemos mudanças na rotina de trabalhos.

ANTT altera
tabela de
pisos

A

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) atualizou os coeficientes dos
pisos mínimos, referentes à
Política Nacional de Pisos Mínimos do
Transporte Rodoviário de Cargas, de
acordo com o que estabelece o art. 5º, §
3º, da Lei nº 13.703/2018.
De acordo com a legislação, sempre
que ocorrer oscilação no preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 10% em
relação ao preço considerado na planilha de
cálculos, para mais ou para menos, nova
norma com pisos mínimos deverá ser publicada pela ANTT, considerando a variação
no preço do combustível.

A Lei nº 13.703/2018 estabelece
que a publicação dos pisos ocorrerá
até os dias 20 de janeiro e 20 de julho
de cada ano, e os valores serão válidos
para o semestre em que a norma for
editada.
Histórico – A Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário
de Cargas (conhecida como Tabela de
Frete) foi estabelecida pela Medida Provisória nº 832/2018 e convertida na Lei nº
13.703/2018. Em cumprimento às normas legais, a ANTT publicou, por meio
da Resolução ANTT nº 5.820/2018, as
tabelas com os pisos mínimos referentes
ao quilômetro rodado na realização de
fretes, por eixo carregado.
De acordo com a agência, as tabelas
de pisos mínimos têm natureza vinculativa e foram elaboradas conforme as especificidades das cargas, sendo
divididas em: carga geral, a granel, frigorificada, perigosa e neogranel.

As primeiras tabelas, constantes do
Anexo II da Resolução ANTT nº
5.820/2018, foram atualizadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) em janeiro/2019, além das
atualizações decorrentes de oscilação
do preço do óleo diesel, conforme
determinação legal.
A Lei nº 13.703/2018 ainda estabeleceu que a publicação dos pisos e da planilha de cálculo ocorrerá até os dias 20
de janeiro e 20 de julho de cada ano, e os
valores serão válidos para o semestre
em que a norma for editada. Adicionalmente, a referida Lei reforça que o processo de fixação dos pisos mínimos
deverá ser técnico, ter ampla publicidade
e contar com a participação dos representantes dos embarcadores, dos contratantes dos fretes, das cooperativas de
transporte de cargas, dos sindicatos de
empresas de transportes e de
transportadores autônomos de cargas.
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PESQUISA REVELA MELHORA NA DEMANDA
POR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
O setor de transporte rodoviário brasileiro é considerado um dos principais pilares
da economia nacional. É responsável por
maior parte do fluxo de bens que circulam
pelo Brasil. Atividade essencial, não foi interrompida com as medidas de isolamento
social em função da pandemia do novo
COVID-19, o que não impediu a oscilação
da demanda por transportes rodoviários ao
longo desses meses.
De acordo com pesquisa, do Departamento de Custos Operacionais da
NTC&Logística, que verifica diariamente os
níveis de demanda no setor desde meados
de março, quando os impactos econômicos
da pandemia começaram a se acentuar, a
demanda por transportes rodoviários de
cargas no Brasil voltou a melhorar, atingindo o maior nível desde o final de março e se Lauro Valdívia
aproximando dos resultados que antecederam uma queda brusca em função da pandemia de coronavírus. A 16ª semana - de 29 a 5 de julho – terminou
com variação negativa de 30,42% em relação aos níveis pré-pandemia, melhor resultado desde a semana de 24 a 29 de março --quando
teve baixa de 26,9%.
A última semana de março havia antecedido uma forte derrocada
que atingiu seu ápice em meados de abril, em meio às medidas de
isolamento social para contenção da Covid-19, quando a demanda
bateu variação negativa de 45,2%. Na comparação com a semana
anterior, o índice teve melhora de 3,5 pontos percentuais. Os resultados foram impulsionados por uma alta significativa na demanda por
cargas fracionadas, que contêm pequenos volumes.
Além do resultado positivo para a demanda, o percentual de empresas do setor que apresentaram queda de faturamento durante a
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crise sanitária e econômica voltou a
cair para 88%, ante 91% na semana
anterior. Nesse período, o percentual
de empresas com queda de faturamento chegou a atingir 94% em abril.
Na pesquisa apresentada pelo
DECOPE para cargas fracionadas,
houve uma forte melhora de pouco
mais de 7,5 pontos na comparação
semanal, atingindo variação negativa de 23,56% frente aos níveis
pré-pandemia. Já para cargas lotação, que ocupam toda a capacidade
dos veículos e são utilizadas principalmente nas áreas industriais e
agrícolas, a retração chegou a
34,34% na semana, ante 36,27% na
semana anterior.
Responsável pela pesquisa, o
assessor técnico da NTC&Logística,
engenheiro Antonio Lauro Valdivia
Neto, explica que o objetivo é acompanhar como o setor vem se comportando na crise econômica provocada pelo COVID-19. Para isso,
se decidiu identificar o quanto as empresas serão afetadas, em que
momento, quanto vai durar e como sairão desse processo. O estudo
tem como base o volume de carga por estar ligado ao faturamento, a
ocupação e a proatividade das empresas.
“Este é um momento muito difícil. Se compararmos o setor com
outros até que está um pouco melhor, porque não parou, igual supermercado, farmácia, mas uma queda com o valor maior de 40% de
média é muita coisa. Além disso, é difícil uma empresa conseguir se
adaptar com essa queda, principalmente do dia para noite, não foi
acontecendo ao longo do tempo, foi de uma semana para outra”, desabafa.

Lauro Valdivia recorda que conversou com uma pessoa numa segunda-feira sobre o impacto da pandemia na empresa. Esta garantiu
que ainda não havia sido afetada. Quando chegou na sexta-feira, afirmou ter registrado uma queda de 70%, em apenas cinco dias.
“Eu falei na segunda, aí na sexta liguei para ele de novo e caiu
70%”. Depois voltou e melhorou, mas foi coisa de uma semana. É difícil, porque o transporte tem um custo fixo muito alto, principalmente
essas empresas maiores com filiais, funcionários, uma folha pesada e
caminhões. Então o custo é muito alto e para se adaptar é um problema, porque como cortar custo fixo assim?”, indaga.
A primeira providência tomada para conter a queda, conta o assessor, foi colocar todos os funcionários que podiam no sistema de
trabalho remoto, o chamado home office, prática adotada por diversas
empresas como uma forma de atenuar a propagação do vírus, já que
escritórios aglomeram um grande número de pessoas.
“Claro que o motorista não dá para por em home office, mas eles
deram férias, a parte administrativa foi toda para home office. Eles
também anteciparam as férias para quem podia”, revela.
Ao ser questionado sobre demissões no setor do TRC, o assessor
técnico da NTC&Logística disse que a entidade não está fazendo levantamento sobre o tema. No entanto, com base nos contatos mantidos com as empresas, que responderam ao questionamento sobre a
demanda no setor, arrisca um percentual em torno de 20%.
“O pessoal segurou ao máximo. Coloca em férias coletivas, adota
tudo o que pode adotar. O problema da empresa é o cachê, é dinheiro,
porque ela tem que pagar a folha todo mês, os impostos e o combustível praticamente diário. E isso, com cerca de 40% a menos de faturamento, é complicado”, opina.
As empresas também enfrentam outro problema que surgiu no
setor de transporte: o retorno, pois aquela cidade que o caminhoneiro
ia e antes trazia uma mercadoria, agora não traz nada, então só tem
carga na ida. Como exemplo cita Manaus, no Amazonas, que praticamente fechou devido ao novo coronavírus.
“A cidade praticamente fechou, todas as fábricas de lá fecharam.
Só que a cidade continua funcionando, o pessoal continua comendo,
comprando coisas, então tem que abastecer a cidade. O caminhão
vai para abastecer, mas não tem nada para trazer de volta, porque as
fábricas continuam fechadas. Pensando em São Paulo, são três mil
quilômetros. Como é que você volta? Alguém tem que pagar esse
custo, é um custo muito alto. A ida tem que garantir o custo da volta”,
avalia.
Segundo Lauro Valdivia, outra questão é a inadimplência que subiu bastante. Teve cliente que pediu para prorrogar prazo de pagamento de frete realizado em janeiro/fevereiro para março/abril.
“Tudo isso consome todo o cachê. Na hora que acaba o cachê da
empresa não tem como pagar o combustível. São poucas as distribuidoras que dão, no máximo, três dias de prazo”.
As empresas enfrentam ainda a burocracia para liberação dos recursos anunciados pelo governo federal para fazer frente ao impacto
da pandemia de coronavírus, de dimensões crescentes e ainda incertas, que tem paralisado atividades no mundo todo e elevado os temores de recessão. Dentre as medidas, flexibilização das leis trabalhistas
para manutenção de empregos; prorrogação do pagamento de tribu-

tos e redução de contribuição; ampliação da liquidez nos mercados, e
ajuda do BNDES e bancos públicos.
“No Brasil temos alguns problemas: muito anúncio e pouca prática. Anuncia à liberação de um monte de dinheiro, você vai ao banco e
não querem te emprestar. Então se conseguir transformar tudo que se
anunciou em prática, acho que é mais ajuda, dá mais fôlego para as
empresas”, explica.
Lauro Valdivia alerta também sobre as medidas trabalhistas, que
gera instabilidade, já que muitas dessas flexibilizações podem, no futuro, serem questionadas. Para ele, a falta de expectativa para o fim
da crise dificulta uma linha de atuação:
“Uma coisa é ter uma expectativa de acabar a crise semana que
vem, mas outra coisa é não saber quando vai acabar. Não saber se
segura mais um tempo, se manda embora, se vai acabar daqui há
dois, três meses. Então, nesse caso, é obrigado mandar a pessoa
embora, porque não vai ter dinheiro para pagar”, comenta.
No meio de toda esta crise, ainda há a revisão do piso mínimo da
tabela do frete. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
abriu a Consulta Pública nº. 1/2020 para receber contribuições sobre a
proposta de norma alterando a Resolução nº 5.867, de 14 de janeiro
de 2020, que estabelece as regras gerais, a metodologia e os coeficientes dos pisos mínimos, referentes ao quilômetro rodado na realização do serviço de transporte rodoviário remunerado de cargas, por
eixo carregado, instituído pela Política Nacional de Pisos Mínimos do
Transporte Rodoviário de Cargas (PNPM-TRC).
“Estamos na terceira etapa da revisão da tabela e os problemas
persistem. Eles fizeram uma tabela para o autônomo, aquele que trabalha eventualmente. O valor muito alto prejudica uma série de categorias, por exemplo, os agregados, aqueles que têm trabalho direto
com uma empresa que dá o serviço para ele o ano inteiro. O valor está
muito alto e faz com que o empresário opte por caminhão próprio”,
contabiliza.
O assessor técnico da NTC&Logística levanta mais uma questão: a
política de isolamento para conter a propagação da COVID-19. Na terceira semana de junho, quando se iniciou a flexibilização da quarenta
em diversos estados, com a reabertura gradual de alguns setores da
economia, segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes no Brasil ultrapassou 50 mil pessoas e de infectados a casa de 1 milhão.
“O Brasil é um país bastante complicado. A Espanha estava pior,
na Itália estava morrendo gente adoidado. Eles já voltaram e tudo
aconteceu em dois meses, 60 dias. Aqui já passam dos três meses e
não está nem no pico. Dizem que será em julho, outros em agosto”, lamenta.
Mas, no meio desse caos, Lauro Valdivia deslumbra uma experiência positiva para o empresariado do setor:
“Toda crise traz algo positivo, que é fazer com que o empresário
olhe com lupa aquilo que ele está fazendo, o que ele gasta. Todo mundo está revisando contrato, o que é realmente necessário. O empresário saiu daquela zona de conforto, ele tem que olhar a empresa com
mais detalhes. O que ele conseguir agora de redução de melhoria da
empresa vai servir praticamente para sempre. Mas acredito que muitas empresas vão ficar pelo caminho também, principalmente porque
essa crise não acaba tão cedo”, finaliza.
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Cresce número de caminhoneiros cadastrados
em App de rede de serviços e venda de peças

C

om as restrições exigidas para
conter a propagação do novo
coronavírus, e a necessidade
de continuar nas estradas para
garantir o abastecimento, a tecnologia foi
a salvação. Com apenas um mês de
operação, o aplicativo SOS TRUCK já alcançou mais de um mil downloads e uma
base de mais de 80 mil caminhoneiros
cadastrados. A plataforma online foi desenvolvida para oferecer aos caminhoneiros serviços de busca de peças,
oficinas mecânicas, borracharias, auto
elétricos, postos de abastecimento, além
de certificadoras por todo Brasil.
De acordo com Gustavo Tambasco,
CEO da S.O.S TRUCK, com a curva
crescente em número de usuários e o
histórico de experiências positivas por
parte dos estabelecimentos cadastrados
e de caminhoneiros em tão pouco tempo, já é possível prever mais de 100 mil
usuários ativos utilizando o APP até o final deste ano.
O sistema funciona por geolocalização e permite que os motoristas possam
fazer cotações a partir dos dados dos
seus modelos e marcas de caminhões
cadastrados no sistema. O App pode ser
baixado gratuitamente pelos caminhoneiros nas lojas virtuais do Google e da
Apple.
“A ideia surgiu após estudarmos as
tentativas dos profissionais de vendas de
peças pesadas, que tinham dificuldades
em vender por canais digitais. Foi a partir
desta constatação que, há dois anos, começamos a desenhar um sistema que
pudesse entender como tornar simples e
assertiva a localização de peças e serviços pelos canais digitais, aliando a funcionalidade da geolocalização à
inteligência artificial do sistema”, conta.
Um exemplo dessa Inteligência e da
prestação de serviços que é possível
através dessa tecnologia está nos alertas que o sistema pode emitir aos caminhoneiros.Todo
caminhão
possui
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Gustavo Tambasco, CEO da S.O.S TRUCK

certificações, algumas são gerais, outras
bem específicas e a partir do cadastro na
plataforma, todos os lembretes ficam por
conta do App. Além disso, o aplicativo da
S.O.S Truck oferece a esses motoristas
o pagamento desse serviço dentro da
plataforma, com total segurança e credibilidade.
A inteligência presente no sistema
também possibilita que o caminhoneiro
encontre as autopeças ou serviços mais
próximos e com as melhores condições
de preço. O executivo explica que a plataforma não tem a função de vender as
peças, mas sim de entregar a informação correta sobre o produto necessário
no momento da consulta.
“Mesmo que os parceiros cadastrados não consigam atender o motorista
prontamente, existe uma equipe preparada e especializada para ajudá-lo imediatamente, assim que o App for
acionado”, explica.
Gustavo acredita que a importância
do App é estar do lado do caminhoneiro
na hora que ele mais precisa. Além de
ajudar os motoristas por todo Brasil, o
App conecta o comprador ao vendedor.

Com isso traz também uma ótima oportunidade de negócios para os o varejo de
autopeças, oficinas mecânicas, entre outros. O S.O.S Truck atua como um canal
de vendas qualificado para as autopeças
e prestadores de serviços, uma vez que
tem a capacidade de cotar de maneira
assertiva, a partir de dados dos veículos
cadastrados na plataforma.
“Pensando no quesito segurança, criamos também um botão de pânico em
nossa tela inicial do App, que pode ser
acionado com apenas dois cliques a
qualquer momento e colocará o motorista em contato com a polícia militar local
ou rodoviária federal, sem que seja necessário discar qualquer número”, acrescenta Gustavo Tambasco.
De acordo com Gustavo, por ser um
aplicativo inovador e com uma inteligência agregada totalmente disruptiva, boas
parcerias já estão sendo fechadas com
grandes players da área de caminhões e
implementos rodoviários.
“Nossa estratégia é sempre atender
o caminhoneiro da melhor forma possível e para isso estamos avançando com
novas parcerias”.

Setor do transporte
perde mais de 20
mil empregos
formais

E

studo da Confederação Nacional do Transporte – CNT aponta
que no mês de maio último foram fechadas 20.852 vagas
com carteira assinada no setor de transporte, o quarto pior índice da série história. A maior perda foi registrada no
transporte rodoviário de passageiros,
com 12.342 (59,2%) vagas fechadas, seguida do segmento de cargas, com
7.955 (38,1%) empregos formais perdidos. Os números constam no boletim
Economia em Foco, divulgados no começo deste mês pela entidade e consideram o saldo entre admissões e
demissões formais que ocorreram no período, de acordo com o Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados), do Ministério da Economia.
O mês de maio perde apenas para
abril de 2020 (-34.946), dezembro de
2015 (-27.879) e dezembro de 2016

(-22.063), estes últimos dois meses correspondentes à longa recessão de
2014-2016. Do início da pandemia,
anunciada em março, até maio, foram
perdidos 56.117 postos – valor próximo
das 60.541 vagas que a atividade transportadora perdeu ao longo de um ano
completo de recessão econômica no
país, em 2015.
Para a realização da Terceira Rodada
da Pesquisa de Impacto no Transporte
Covid-19, a CNT entrevistou 619 empresas de cargas e de passageiros de todas
as modalidades de transporte, no período
de 5 a 10 de junho. O cenário revelado no
estudo é de baixa demanda, elevado número de funcionários demitidos (ou colocados em uma das alternativas previstas
pela MP n.º 936), dificuldade de acesso
ao crédito e pessimismo em relação à retomada efetiva das atividades.
Vander Costa, presidente da CNT,
aler ta que a cri se que afe ta o se tor

ainda pode se agra var. Se gundo ele,
com base no do cumen to, “não se
pode descar tar um cenário de no vas
demissões nos próximos meses, dadas as dificuldades financeiras que
vêm sen do aponta das por um grande
núme ro de em pre sas do se tor em pes quisas realizadas pela CNT para avaliar o im pacto da Co vid-19 no
transpor te”.
O resultado da pesquisa constata a
manutenção dos efeitos amplos e profundos da pandemia nas empresas de
transporte de cargas e passageiros.
Evidencia também que, até o momento,
o setor não vislumbra alternativas que
possam contribuir para a mitigação dos
reflexos negativos da crise, comprometendo sua capacidade de continuar a
operar, até porque muitas delas encontram-se sem mecanismos robustos.
Além disso, a promessa de ações anunciadas, especificamente para o setor,
pelos governos (federal, estaduais e
municipais) no sentido de apoiar o setor
não saiu do papel.
Segundo a análise da CNT, a quantidade de demissões poderia ter sido
ainda maior se não fossem as alternativas de suspender temporariamente os
contratos de trabalho e de recorrer à
redução temporária proporcional de
jornada e salários – disponibilizadas
pelo governo federal às empresas por
meio da medida provisória n.º 936 – durante a pandemia do novo coronavírus.

Quantidade de empregados demitidos em virtude da pandemia do Covid-19

FONTE NTC

28 EU AMO CAMINHÃO | JULHO 2020

Receita Federal exige
cadastro para acessar
e-CAC x Certificado Digital
A partir de agora, o Portal e-CAC recebe mais uma opção de acesso aos diversos serviços virtuais da Receita
Federal. Além do Código de Acesso e
das opções Certificado Digital e Certificado em Nuvem, é possível entrar no
Portal e-CAC através do Acesso Gov.Br.
O procedimento foi estabelecido pelo
Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de
2016, que institui a Plataforma de
Cidadania Digital.
A Receita Federal informa que o
acesso direto ao Portal e-CAC por certificado digital ou em nuvem ficará disponível somente até 31 de agosto desde ano,
e que a partir de 1º de setembro somente
será possível entrar via Código de Acesso ou via Acesso Gov.br. Dessa forma, o
acesso por meio do certificado digital
precisará de cadastro prévio e atribuição
do respectivo selo de confiabilidade no
Portal Gov.br.

Essa mudança na forma de autenticação não implicará qualquer alteração
nas procurações digitais (Procuração
Eletrônica e Procuração RFB) que permanecerão válidas, porém, para ter
acesso a essa funcionalidade, é necessário efetuar o login no Gov.br por meio
do certificado digital ou certificado em
nuvem e possuir selo de confiabilidade
do tipo Certificado Digital.
Com sua conta já criada, ao selecionar "Entrar com gov.br", você será direcionado para o Portal Gov.br onde poderá
acessar o Portal e-CAC através das opções de login disponíveis, dentre elas:
certificado digital, certificado em nuvem
ou CPF/Senha.
Vale lembrar que o cadastramento é
realizado uma única vez. Para mais informações sobre o passo a passo, acesse < https://receita.economia.gov.br/
interface/atendimento-virtual/arquivos

-e-imagens/passo-a-passo-para-criacao-de-conta-no-portal-gov-br-para-pfe-pj-com-certificado-digital-e-atribuicao
-de-selo.pdf>.
Serviços disponíveis no Portal
e-CAC com login no Gov.br
A Lista de Serviços do e-CAC é disponibilizada conforme o tipo de login utilizado (CPF/Senha ou Certificado Digital)
e o(s) tipo(s) de selo(s) de confiabilidade
que possuir no momento do login. Você
terá acesso a todos os serviços disponíveis para PF ou PJ caso efetue o login no
Gov.br por meio do Certificado Digital ou
Certificado em Nuvem e possua selo de
confiabilidade do tipo Certificado Digital.
Sobre o Login Único e o Portal Gov.br
O Portal Gov.br compõe a Plataforma
de Cidadania Digital, instituída pelo Decreto nº 8.936/2016, onde os serviços
públicos prestados pelo Governo federal
serão disponibilizados de maneira centralizada. O Login Único é um meio de
acesso digital do usuário aos serviços
públicos digitais. Este Login garante a
identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo. Mais
informações, acesse: http://faq-login-unico.servicos.gov.br/ en/latest/

O cadastramento é realizado uma única vez
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Coluna ADERJ

O presidente do Datahorti e a presidente da AEARJ assinam termo de parceria

Entidades fazem parceria pela
melhora da qualidade do
abastecimento do Estado do Rio

E

nquanto mais de 800 milhões de
pessoas passam fome no mundo, um terço dos alimentos produzidos
é
desperdiçado
diariamente, segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura– FAO. Pelo
levantamento, o Brasil está entre os dez
países que mais desperdiçam alimentos
no mundo. De tudo que se produzido para
o consumo, aproximadamente 30% é
descartado, gerando um prejuízo na ordem de 940 bilhões de dólares por ano.
Atentos a esta questão, o Instituto
Estatístico para o Desenvolvimento Tecnológico do Abastecimento de Hortifrutigranjeiros - Datahorti e a Associação dos
Engenheiros Agrônomos do Estado do
Rio de Janeiro – AEARJ assinaram, no
último dia 8 de julho, termo de parceria,
visando cooperação técnica das entidades para o desenvolvimento e possível
execução conjunta de projetos,
ambicionando a melhora na qualidade
do abastecimento do Estado do Rio.
“Integramos uma comissão da FAO
que estuda os mercados abastecedores
aqui do Brasil e da América Latina, como
um todo, onde se discutem os problemas
de emergentes e situações dramáticas.
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A assinatura do termo de parceria faz
parte de uma série de convênios já estabelecidos, no sentido do nosso segmento incrementar pesquisas e projetos que
democratizam a utilização de espaços
públicos de vendas de alimentos frescos,
adianta Lélio Beja Rodrigues, diretor administrativo-financeiro da Datahorti.
Ele explica que na unidade Grande
Rio do Ceasa-RJ, localizada no Irajá, subúrbio do Rio, há um espaço conhecido
como Pedra. Neste local, estão os verdadeiros produtores, mas que os mesmos
têm pouco acesso às informações.
“Estamos tentando aproximar este
segmento à Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro para atualizá-los.
Eles estão muito desassistidos tanto
de tecnologia como de inovação em
geral. Então, o Datahorti, que é um instituto da sociedade civil organizada,
vem buscando parceria públicas para
melhorar a qualidade da questão do
abastecimento do estado do Rio”, esclarece.
Além de Lélio Beja Rodrigues, assinaram o termo de parceria, o presidente do Datahorti, Waldir de Lemos e a
presidente da AEARJ, Ana Paula Guimarães de Farias.

A ADERJ – Associação de
Atacadistas e Distribuidores do
Estado do Rio de Janeiro completou no último dia 20 de maio, 34
anos desde a sua fundação. A
trajetória da ADERJ nos ensina
que nenhum resultado é decorrente do esforço de uma única
pessoa, mas de muitas que
buscam um objetivo comum.
Nossa entidade mantém o
mesmo compromisso de sempre
colaborar com união, inovação e
comprometimento para com nossas associadas. De sua fundação
aos dias atuais, a ADERJ sempre
se destacou como uma entidade
forte e atuante.
Durante todo o período da
pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), a ADERJ
se mantêm firme e trabalhando
em regime de home office, em
prol de manter nossas associadas informadas com notícias relevantes e verificadas. Temos a
certeza de que com esforço e determinação, iremos vencer mais
esse período difícil que tem assustado muitos empresários no
Estado do Rio de Janeiro.
A ADERJ – Associação de
Atacadistas e Distribuidores do
Estado do Rio de Janeiro reitera
seu compromisso em continuar a
crescer e transpor todos.

Joilson Maciel Barcelos Filho,
presidente da ADERJ

Mercedes-Benz Caminhões larga na frenta na Copa Truck

Copa Truck retorna e Mercedes-Benz
lidera entre as montadoras

A

pós três meses praticamente
sem atividades, devido ao Covid-19, a Copa Truck - categoria
do automobilismo brasileiro,
composta de caminhões preparados para
corrida – retornou, neste mês de julho, no
Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel
(PR). Quem está na frente da competição
pelo título entre as montadoras é a Mercedes-Benz Caminhões, que conquistou o
título da Copa 1, que envolveu a rodada
dupla de disputas. A conquista é fruto da
parceria com a equipe AM Motorsport, capitaneada pelo piloto André Marques, que
conquistou 50% dos troféus que estavam
disponíveis, com o próprio André Marques, Wellington Cirino, Valdeno Brito e
Débora Rodrigues.
O regulamento da disputa aponta
que apenas os dois melhores caminhões
de cada marca na pista contabilizam
pontos para o campeonato das montado-
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ras. Porém, o time de André Marques colocou a marca cinco vezes no pódio das
corridas e mais duas vezes no pódio do
campeonato, fazendo história com um
trio da Mercedes-Benz nas três primeiras
posições de uma corrida.
“Estamos muito contentes em poder
celebrar este título da copa junto com a
Mercedes-Benz, que é uma grande parceira desde que iniciamos a montagem
dos caminhões em 2017. Buscamos o
desenvolvimento dos caminhões e temos o respaldo de uma parceira que
quer levar o melhor para quem está com
o seu caminhão na estrada. Isso nos dá
muita responsabilidade, mas também a
certeza de que temos um parceiro forte
que caminha junto”, conta André
Marques, que garantiu três troféus neste
fim de semana.
Com 20 anos de experiência pilotando um caminhão Mercedes-Benz, Wel-

lington Cirino conquistou três troféus na
etapa, um deles de vitória, e celebrou o
resultado em homenagem à parceria.
“Estou completando 20 anos que só
ando de Mercedes-Benz. Ofereço a pole,
a vitória e a conquista da vaga na final do
campeonato para celebrar tudo o que a
montadora já me ofereceu e segue oferecendo com qualidade e parceria de
verdade”, conta Cirino.
A próxima etapa da Copa Truck ainda
não está confirmada por conta da pandemia, mas existe a previsão de que seja realizada na segunda quinzena de agosto.
Campeonato das Montadoras
1. Mercedes-Benz, 80
2. Volkswagen/MAN, 65
3. Iveco, 23
4. Volvo, 10

CRLV digital
já está
disponível em
todo o Brasil

A

versão digital do Certificado
de Registro e Licenciamento
de Veículo (CRLV), mais conhecido como documento do
veículo, já está disponível em todo o
país. Com a adesão do estado do Pará,
todas as 27 unidades federativas agora
disponibilizam aos condutores, pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT),
os dois principais documentos de porte
obrigatório no trânsito: o CRLV e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
“Essa é uma revolução de décadas,
uma verdadeira transformação digital
proposta pelo Governo Federal, que vai
trazer muita facilidade ao cidadão brasileiro, permitindo que ele possa ter, na
palma da mão, os documentos eletrônicos com o mesmo valor jurídico dos físicos. É uma medida que desburocratiza
processos e reduz custos com muita agilidade e praticidade”, ressaltou o ministro
da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.
Atualmente, já existem 4.083.150 de
CRLV digitais no Brasil. A disponibilização da versão eletrônica do documento
teve início no fim de 2018, mas foi intensificada em 2019, com a adesão de 15
estados, por uma iniciativa do Ministério
do Infraestrutura, por meio do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran),
em parceria com o Serpro. Este ano, foram mais 4 estados, além do Pará. De
acordo com a Resolução do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) nº 788,
de 18 de junho de 2020, todo o território
nacional deveria aderir ao sistema para
disponibilização do CLRV-e até o dia 31
de julho de 2020.
A versão eletrônica do CRLV traz,
além das informações do documento impresso, outros dados importantes, como
a atualização sobre uma pendência de
recall, por exemplo. O documento pode
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Agora os condutores podem acessar o CRVL por aplicativo

ser acessado mesmo que o proprietário
esteja sem acesso à internet, já que o
aplicativo gera um arquivo PDF com uma
assinatura digital, que garante a autenticidade do documento. A emissão é inteiramente online e não é necessário
comparecer ao Detran local para obter o
documento digital.
Também é possível obter o documento físico em qualquer impressora caseira, caso seja necessário. O papel tem
a autenticidade da impressão garantida
por um QR Code, que pode ser apresentado e consultado pelos agentes de trânsito em uma eventual fiscalização. Essa
autenticidade, inclusive, tanto do CRLV
digital quanto da CNH digital, já pode ser
verificada em quase todos os países da
América do Sul, com exceção das Guianas e do Suriname, que não possuem lojas próprias da App Store e do Google
Play para disponibilização do aplicativo.
A verificação é feita pelo aplicativo Vio,
que garante a legitimidade dos
documentos, facilitando, por exemplo, a
vida de cidadãos brasileiros que
transitam pelo continente.
CARTEIRA DIGITAL – Dis po ní vel
a to dos os bra si le i ros, o apli ca ti vo

Car te i ra Di gi tal de Trân si to (CDT), re ú ne os dois do cu men tos im por tan tes
ao con du tor: o CRLV e a CDT, fun ci o nan do como uma car te i ra vir tu al para
o mo to ris ta. Pelo apli ca ti vo, é pos sí vel con sul tar o his tó ri co de emis são
da CNH, com par ti lhar o CRLV, ex por tar os do cu men tos e con sul tar in fra ções. Além dis so, com o apli ca ti vo
ins ta la do, o con du tor po de rá re ce ber
no ti fi ca ções, como avi so de ven ci men to da CNH e o avi so de re call,
com as ori en ta ções so bre o de fe i to e
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as. A CDT
é dis po ni bi li za da gra tu i ta men te para
smart pho nes com pa tí ve is com os sis te mas Andro id e iOS, aces sí ve is nas
lo jas vir tu a is Play Sto re e Apple Sto re, res pec ti va men te.
CNH – A carteira de habilitação foi
disponibilizada antes na CDT. Hoje, já
são 6.866.957 milhões de CNH eletrônicas. Para a liberação da versão digital da
CNH, é necessário que o documento tenha sido emitido a partir de 1º de maio de
2017. Isso porque o usuário, além de ter
que preencher o cadastro, deve escanear o QR Code localizado no verso da
CNH de papel.

Os 4 passos para
impulsionar qualquer
logística, através de
uma gestão Inteligente

E

studo realizado pela Central System
aponta que mais de 40% das empre sas do setor de transpor te rodoviário
de car gas ain da usam pla nilhas como
principal ferramenta na hora de contratar autônomos e 23% das trans por tadoras não usam
nenhuma aplicação (TMS) para gerenciar as
demandas de fre tes. E mais: 25% dos só ci os e
CEOs nas empresas pesquisadas não sabem
quais ferramentas estão sendo utilizadas.
Participaram da pesquisa aproximada mente 400 pes so as. Des ses, 70% – só ci os, do nos, CEOs, diretores ou gerentes das
empresas trans portadoras – tiveram como
principal objetivo entender o comportamento,
atitudes, motivações e perspec tivas desse se tor em todo território nacional.
De acor do com o le van tamento, uma gran de preocupação dos empresários do setor de
logística é se as empresas não evoluírem para
uma gestão inteligente, através de um excelente TMS (Transpor tation Management
System) ou Sistema de Gerenciamento de
Transpor te e continuarem lançando seus planejamentos em planilhas de Excel, possivel mente irão perder mercado para concorrência
nes te ano de 2020.
Com mais de 8 anos de ex periên cia, a
Central System surgiu do empreendedoris mo
dos seus sócios, considerando as significativas experiências e resultados obtidos nos seg mentos de tecnologia, serviços, financeiro,
indústria, logística e comercial, tanto no mer cado doméstico, quanto no mercado internaci onal.
A Cen tral System uti liza os diver sos co nhecimentos e, sobretudo, os diferentes ra mos de atuação de nossos componentes, para
atender de forma cus tomizada às neces sida des dos cli entes, por meio do ofere ci mento de
soluções tecnológi cas e proces sos, de forma
diversificada e ampliada. Seus clientes são
contemplados com excelência no atendimento, na pres tação de ser vi ços de EDI, no ras tre amento, na segurança e na automação em
tempo real.
Por utilizar uma robusta infraestrutura, tra balha com empresas dos mais variados seg mentos e tamanhos de mercado.
Conheça agora, em detalhes, os quatro
passos fundamentais que a Central System
orienta impulsionar qualquer logística, através
de uma gestão Inteligente
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• Envio de novas coletas durante o trajeto e
para o veículo mais próximo;
• Controle de km/h, paradas, trajetos, pernoite,
cerca eletrônica e alertas configuráveis;
• Tracking do trajeto do veículo por GPS, podendo ser comparado com o roteirizador;
• Logística reversa (acompanhe tudo que está
sendo embarcado para devolução).
3 – Manutenção de Frotas

1 – Controle de Pátio
Um eficiente controle de fluxo de caminhões,
gera ganhos representativos nas operações logísticas, além de aumentar a eficiência e rapidez, permitindo que haja planejamento para
ajustar e identificar gaps de melhoria na operação.
O sistema de solução de controle de pátio,
permite que os operadores alertem imediatamente os motoristas que estão em espera em
seus caminhões no pátio. De maneira ativa, o
sistema cria alertas indicando para qual doca o
caminhão deverá ir. Através de painel de alertas,
é possível ver em tempo real onde se encontra
cada veículo no pátio.
Principais Benefícios:
• Reduz atrasos por falta da presença do motorista;
• Maior rapidez e eficiência no embarque e desembarque de cargas;
• Fornece relatórios gerenciais de tempo de espera, entre outros (on-line);
• Elimina o uso de microfone e alto-falante;
• Elimina a necessidade de um funcionário
para acionar os motoristas;
• Identifica geolocalização do veículo estacionado e locais vagos;
• Informa quais veículos estão fora de uso, em
manutenção;
• Controle de volumetria e custo: saiba qual o
veículo apropriado para cada tipo de entrega.
2 – Monitoramento da Gestão de Entrega
Monitorar qualquer entrega, sabendo em
tempo real problemas como: extravios, atrasos,
avarias, lacre violado, temperatura do baú fora
do padrão, entre outros. Um bom sistema permite que se tenha todas essas informações, entre
tantas outras, reduzindo os custos, perdas e aumentando a produtividade da empresa.
Principais Benefícios:
• Entregas por mobilidade (celular ou tablet);
• Ocorrências nos pontos de entrega customizáveis;
• Assinatura do recebedor na tela do celular/tablet;
• Confirmação de entrega de volumes por leitura de código de barras;
• Fotografia do local, de avarias, de canhotos,
ou qualquer necessidade de ocorrências;

Em uma operação de logística o custo de ter
a frota parada é muito alto. É fundamental para
gestão ter indicadores e alertas que assegurem
que o veículo faça suas mais diversas manutenções periódicas na hora certa, como: rodízio de
pneus, troca de óleo, controle de consumo. Você
customiza livremente.
Principais benefícios:
• Alertas prévios para manutenção preventiva
de qualquer item (de troca de óleo a rodízio de
pneus);
• A qualquer momento de uma entrega, o motorista poderá alertar para uma necessidade de
manutenção ou sinalizar pequenas ou grandes
avarias no percurso;
• Módulo adicional opcional para controle de
peças, alçada de liberação e cotação de compra;
4- Gestão de Equipe

• Com o controle das várias etapas gera um aumento de produtividade e redução dos custos de
entrega.
• Controle de Ponto, eliminando horas extras,
parada não autorizada, pernoite e intervalos;
• Velocidade média que o veículo está trafegando;
• Controle da equipe que está fazendo a entrega (motorista e ajudantes);
• Controle de multas, avarias e acidentes, vinculados ao motorista (histórico completo);
• Controle de trajeto e cerca eletrônica da entrega;
• Histórico de ocorrências vinculado ao motorista (avarias de entrega, falta de volumes);
• Controle e alertas para o Check-in e
Check-out de cada entrega (início e término previsto);
• Através de um painel de controle totalmente
customizável e leve que permite acompanhar em
tempo real, a performance e problemas da frota,
entregas e equipe.
• Relatórios analítico e sintético darão detalhes
que poderão auxiliar no controle e sinalizar oportunidades de melhoria na operação.
Para conhecer mais sobre como gerar bons
resultados na sua operação de logística, acesse
o site <www.centralsystem.com.br> e veja como
a tecnologia trabalhando por você, transforma
dados em resultados.

GESTÃO EM MEIO À PANDEMIA
Felipe Medeiros*
Há meses estamos vivendo uma situação nunca vista em nossa história. Uma
doença de origem chinesa vem se alastrando o mundo de diversas formas possíveis. Até o momento, quase cinco
milhões de pessoas já se infectaram com
a Covid-19 no mundo, mas, em contrapartida, mais de 1,7 milhão já se recuperaram. Em todos os aspectos, os
impactos do surto da doença do novo coronavírus ainda são incalculáveis. No entanto, é certo que isso alterou a dinâmica
de trabalho, cobrando novos hábitos das
corporações, inclusive modelos de
gestão diferenciados.
Além de atingir nosso estado social e
nossas relações interpessoais, a pandemia atinge com força o setor econômico,
afetando empregos, empresas e, consequentemente, a situação financeira do
país. Nenhuma organização é intocável
e as ameaças são inerentes a todos. Qu-
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ando falamos sobre riscos, existem
aqueles que conseguimos prever e evitar
os que nos surpreendem e nos forçam a
atuar rapidamente para minimizar, ao
máximo possível, seus impactos nos negócios. A inovação nesses momentos é
fundamental para uma empresa em meio
à crise. Promoções e adaptações são
coisas que podem fazer com que o
negócio
mantenha
um
ritmo
considerável, ficando firme no mercado
até tudo passar.
No setor de transporte, as operações
de importação e de exportação foram diretamente atingidas. Por se tratar de
uma pandemia declarada, o envio de
produtos ficou comprometido. Mesmo
com uma diminuição, nosso serviço é essencial para o abastecimento de produtos indispensáveis à população:
alimentos, medicamentos, combustível,
equipamentos. O primordial que estamos fazendo é cuidar de nossos colaboradores com o fornecimento de

equipamentos de segurança e saúde,
como máscaras e álcool em gel, além de
revisão da frota.
Essa crise reforça a importância de
colocarmos em prática conceitos já bem
difundidos no mercado, mas ainda pouco
aplicados. É importante que as empresas
busquem um alinhamento entre o discurso e a prática, ou seja, que estabeleçam
planos de gestão de riscos, e sejam coerentes, transparentes e eficazes.
A pandemia do novo coronavírus
trouxe e ainda trará impactos significativos às empresas. O que vai determinar a
sua permanência no mercado é a capacidade de se adaptar diante das circunstâncias, de modernizar os serviços e de
otimizar os processos apesar das barreiras físicas. Para tanto, é crucial aproveitar o momento para pleitear as
atualizações necessárias na estrutura
tecnológica.
retor de Finanças e Performance da GVM
* *Di
Solutions Brasil

OS IMPACTOS DA PANDEMIA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

Por Clarissa Masullo*
A pandemia de Covid-19, de escala
mundial e sem precedentes na história
recente, vem produzindo repercussões
tanto no âmbito da saúde quanto no social e econômico, o que envolve diretamente as relações de trabalho, e,
segundo a Organização Mundial do Trabalho estima-se que, no segundo semestre de 2020, haverá 195 milhões de
empregos comprometidos, fato nunca
antes vivenciado.
Em estudo elaborado pela equipe do
escritório de advocacia Ayres e Masullo,
trazemos algumas importantes considerações dos reflexos havidos nas relações de trabalho, mormente em razão da
edição das Medidas Provisórias 927 e
936, cujo objetivo foi promover flexibilização de forma a garantir a manutenção de
empregos, bem como auxiliar as
empresas diante da crise financeira
causada pela pandemia.
A Medida Provisória nº 927/2020,
prorrogada por mais 60 dias, tem como
principal objetivo a preservação de empregos, estabelecendo, assim, algumas
medidas as quais destacamos:
a) possibilidade de antecipação dos feriados;
b) permitiu que, nos meses de março,
abril e maio, para desonerar a folha, o
empregador não faça o recolhimento do
FGTS, entretanto, insta ressaltar que
não se trata de isenção do pagamento,
na medida em que esse pagamento será
feito a posteriori. Essa regra não se aplica aos casos de rescisão do contrato de
trabalho, sendo os valores devidos, não
havendo qualquer suspensão;
c) a possibilidade de realização de acordos individuais entre empregador e empregados, sobrepondo-se aos demais
instrumentos normativos, respeitando-se os limites constitucionais. Nesse
ponto, o STF reconheceu a constitucio-
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nalidade da preponderância dos acordos
individuais;
d) teletrabalho, permitindo ao empregador a transferência do empregado
para o sistema remoto, com notificação
prévia de 48 horas;
e) alteração da condição das férias,
podendo ser antecipadas mediante notificação prévia de, pelo menos, 48 horas,
ainda que o período aquisitivo não tenha
ocorrido, podendo o empregador pagar o
adicional de 1/3 até dia 20 de dezembro;
f) criação de regime especial de banco
de horas, no qual o empregador poderá
interromper suas atividades e promover
a compensação por meio de banco de
horas, devendo ser estabelecido através
de acordo coletivo ou individual formal;
d) segurança e medicina do trabalho:
com exceção dos exames demissionais,
fica suspensa a realização dos demais
exames ocupacionais, clínicos e complementares, bem como treinamentos obrigatórios periódicos e eventuais dos
empregados, previstos nas normas regulamentadoras de segurança e saúde
no trabalho.
A Medida Provisória nº 936/2020,
também prorrogada por mais 60 dias, estabelece, como uma das principais medidas a realização de acordos realizados
entre empregados e empregadores para
redução da jornada de trabalho e salário,
bem como a suspensão do contrato de
trabalho.
Entretanto, importa ressaltar que,
essa prorrogação não autoriza as empresas a realizarem um novo acordo de
suspensão do contrato de trabalho por
mais 60 dias, caso a empresa já tenha
optado anteriormente.
Dentre as principais medidas adotadas com a MP nº 396/2020 ressaltamos
a seguintes:
a) possibilidade de acordo individual entre o empregador e o empregado para redução da jornada de trabalho e o salário,

sempre na mesma proporção, estabelecendo três faixas de negociação: 25%,
50% e 70% de redução. A duração máxima é de 90 dias;
b) suspensão provisória do contrato de
trabalho pelo período de 60 dias, podendo ser fracionado em 2 períodos de 30
dias;
c) estabilidade provisória: os empregados que fizerem jus ao Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e
da Renda terão a garantia de impossibilidade de dispensa sem justa causa durante o período de redução da jornada ou
de suspensão do contrato e, após o retorno das atividades laborativas em período normal, pelo mesmo prazo em que
houve a suspensão ou redução da jornada de trabalho.
No tocante aos acordos individuais
de trabalhos, nos termos da Medida Provisória nº 936/2020, o STF, através da
ADI 6363, decidiu que os mesmos podem ser realizados sem a interferência
sindical, cabendo à instituição sindical
tão somente tomar conhecimento dos
acordos celebrados para conferência do
cumprimento dos requisitos previstas na
norma.
Nesse contexto, entendemos que os
impactos da crise nas relações de trabalho são (e serão) consideráveis, sendo
certo que o mais efetivo remédio, nos termos das normas de flexibilização, é o
diálogo social entre empregadores e empregados, de forma a se buscar soluções
conjuntas para o bem comum e, principalmente,
amenizar
os
males
decorrentes dessa pandemia.

* Advogada sócia do escritório Ayres & Masullo

Empresa de logística
cria campanha interna
“Máscara Solidária”

P

ara contribuir com a falta de EPI
(Equipamento de Proteção
Individual) que muitos hospitais
estão enfrentando, a fundadora
da Confiancelog, Rosemary Panossian,
criou a campanha interna “Máscara Solidária”, com a ideia de auxiliar para a proteção adequada dos profissionais que
estão na linha de frente com a doação de
aproximadamente 400 máscaras produzidas por seus próprios colaboradores.
“Queremos contribuir com esse momento tão delicado. As máscaras em
acetato são mais um complemento na
proteção. Temos funcionários dedicados
na confecção”, afirma Rosemary.
Por fazer parte de um setor essencial
para a sociedade nesse momento, eles
não podem parar. Assim, Rosemary preocupada com a saúde e segurança
dos funcionários - tomou uma série de
medidas para garantir a higienização do
ambiente de trabalho.
“Nós estamos controlando a temperatura de todos os colaboradores. Também
estamos mantendo o distanciamento no
refeitório, instalamos álcool em gel em todas as dependências, disponibilizamos
EPI (máscaras e luvas) para todos, além
de contratarmos funcionários especializados para a desinfecção dos departamentos, materiais e caminhões. Oferecemos
ainda o home office, nos casos em que é
possível trabalhar de casa.”
Além da ação “Máscara Solidária”, a
Confiancelog também participa, todo sábado, em parceria com a ONG Beija-Flores Solidários, de uma campanha
especial de alimentação. Desde abril, a
empresa já realizou mais de 300
refeições.
“Temos muito orgulho em participar
de ações como essa, ainda mais em um
momento tão delicado.”
A ONG distribui as marmitas, além de
roupas e materiais de primeira necessi-
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dade em abrigos e também para pessoas em situação de rua.
"É muito importante saber que estamos contribuindo de alguma maneira
para trazer mais alegria para todos em
um cenário tão complexo”, finaliza
Rosemary.
Sobre a Confiancelog
Presente desde 2005 na logística da
cadeia do frio e sediada em São Paulo, a
Confiancelog é um operador logístico
que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado e expandindo suas atividades em um setor bastante concorrido.
O know-how da Confiancelog é consolidado na armazenagem e na distribuição de perecíveis para redes varejistas
de supermercados e também apresenta
importante atuação nos demais
segmentos da cadeia do frio.

Recentemente, a Confiancelog inaugurou um novo centro de distribuição
com capacidade para 12 mil toneladas
de movimentação, dez docas, câmaras
reversíveis congeladas e resfriadas, estruturas verticalizadas mistas e operação
24 horas, na Zona Norte de São Paulo.

Governo Federal fomenta a
retomada econômica do país
pós-pandemia

O

secretário-Executivo do Ministério da Infraestrutura (MInfra),
Marcelo Sampaio, participou,
no último dia 14 de julho, de
webinar promovido pelo Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada
(Sinicon). Durante o encontro virtual,
Sampaio detalhou as principais ações do
Governo Federal para fomentar a retomada econômica do país pós-covid, o
programa Pró-Brasil, a continuidade do
cronograma de concessões e os esforços do Governo Federal para transformar o MInfra em um órgão do governo
100% digital.
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Durante o debate, o secretário rei terou a importância do programa
Pró-Brasil para a infraes trutura foca do nos dois pi lares: ‘or dem e pro gres so’. Segundo o secretário, o pilar
‘ordem’ está estruturado em aprimorar
o arcabouço legal e infralegal na desburocratização e modernização, de
forma que o ambiente de negócios seja
favorável e atrativo para investimentos
privados. “A carteira de projetos prevê
investimentos de concessões de R$
250 bilhões no setor e, em contrapartida, os investimentos públicos serão de
R$ 30 bilhões”, destacou.

Sampaio também falou um pouco
sobre o pi lar ‘pro gres so’, que é o port fó lio de pro jetos com par ceria do se tor
privado e investimentos públicos do
Orça men to Ge ral da União. “O objeti vo do pro gra ma é apri mo rar a re gulação e a fiscalização, criando um
ambiente de negócios mais favorável
para investidores estrangei ros”, res saltou.
No webinar, Sampaio também fa lou sobre a transformação digital de
todos os procedimentos do Ministério
da Infraestrutura. "Já temos 187 servi ços públicos 100% digitais”, destacou.
“Para ci tar um exem plo, te mos o do cumento veicular eletrônico. É uma tec nologia que, sozinha, vai gerar uma
economia de aproximadamente R$
500 mi lhões anu ais para o es ta do bra sileiro”, finalizou Sampaio.

Pris ci la Za net te*
Passados quase quatro meses
desde a chegada e disseminação do
novo coronaví rus pelo Brasil, perce bemos significativos impactos na rela ção entre empresa e profis sionais.
Muitas organizações precisaram (e
continuam precisando) fazer valer de
sua capacidade criativa e de adapta ção para li dar com o problema da me lhor forma possível. O Transporte
Rodoviário de Cargas, reconhecido
como serviço essencial em março,
não parou e mes mo com a que da no
volume de cargas, vem se estabilizando e apren dendo a vi venci ar o novo
normal.
Algumas estratégias adotas pelas
empresas trouxeram novas maneiras
de se relacionar, com público e cola boradores. Apesar de distantes em alguns casos (via reuniões online) ou
presencialmente, percebo que as or ganizações ficaram mais humanas
para en ten der a dor e as di fi cul dades
do pró xi mo. Por mais que cada or ganização tenha suas cobranças, resultados e me tas para serem atingidas,
vejo que fi camos mais fle xí veis e en tendemos que o momento necessitava de um cuidado especial.
O sentimento de empatia e solida riedade está mais aflorado e houve
também um resgate do propósito e va-

lores das em pre sas. Antes da crise vi víamos uma corrida do imediatis mo,
onde nada era to lerá vel, os aconte ci mentos dos últimos meses vieram
para dar uma freada nessa maneira de
vi ver e criar um lado mais huma no
para to dos nós.
Falando como empresa, a Ouro
Negro não sentiu severamente os im pactos da pandemia, depois da queda
no volume de cargas nos primeiros 15
dias de quarentena, os índices volta ram a su bir e hoje es ta mos ape nas
10% abaixo do volume apresentado
no pré-pandemia. Porém, outro ponto
que deve ser ob ser vado é o aumen to
no cuidado com a higiene pessoal e de
toda a em pre sa. Des de a H1N1, es ta belecemos o álcool gel nos corredores
e mesas da organização, porém, o
momento conscientizou mais a todos
com essas questões, fazendo com
que cada indivíduo esteja mais cuida doso e preocupado com sua própria
higiene e a do próximo.
O trabalho home office foi estabe lecido, essa prática será uma realida de para al guns se to res da nos sa
empresa, com algumas ferramentas
de produtividade já existentes no mer cado, a ges tão de al guns se to res fi cará visí vel mesmo à distância, porém
percebo que o profis sional ainda está
se adaptan do a tra balhar em casa,
não é fácil. A presença física agiliza a

to ma da de deci são na ro ti na do dia a
dia, portanto, apesar de importante, o
trabalho remoto nunca substi tuirá por
completo o trabalho presencial em algumas ati vi dades. Além dis so, as platafor mas de reuniões online que já
vinham sendo incorporadas em mui tas atividades das organizações, fo ram oficialmente implementadas. Se
utilizadas adequadamente, essas platafor mas trazem produtividade, velo cidade, conforto, redução de custo e
aproximação nas relações.
Por fim, acredito que a cri se veio
para modificar e afirmar algumas for mas como estávamos acostumados a
trabalhar. A parte tecnológica evoluiu
rapidamente, algumas resistências
com as reuniões on line se fo ram, e as
relações humanas se fortaleceram.

* Diretora da Ouro Negro
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SOLIDARIEDADE:
UM ATO DE DOAR AMOR E TEMPO

A

Organização Mundial da Saúde (OMS) evita usar o termo
pandemia com frequência
para não causar pânico ou
uma sensação de que nada pode ser feito para controlar uma enfermidade. Mas,
no último dia 11 de março, declarou que
vivemos uma pandemia do novo coronavírus, uma doença infecciosa que atingiu
esse patamar por afetar um grande número de pessoas espalhadas pelo mundo.
Para enfrentar esses dias inquietantes, já que os mais otimistas esperam a
criação de uma vacina para dezembro, a
palavra solidariedade tornou-se mágica
para o enfrentamento do vírus. Em julho,
o número de casos de Covid-19 no mundo já havia ultrapassado 10 milhões e
provocado a morte de mais de 500 mil
pessoas. Só no Brasil haviam mais de
1,4 milhão casos confirmados.
O empresário da área gourmet, João
Ricardo de Sousa, mais conhecido
como, João do Bem, um dos idealizadores do grupo Corações Solidários, criado
há mais de oito anos, não poderia cruzar
os braços nesse momento tão difícil para
a humanidade. Com o apoio de empresários e de grupos de voluntários, coordenou, de março à junho, a distribuição
de cestas básicas, totalizando mais de
cinco toneladas de alimentos, artigos de
higiene pessoal, de limpeza e máscaras
de proteção para pessoas em situação
de vulnerabilidade, como população em
situação de rua, moradores de regiões
carentes e entidades sociais.
João do Bem lembra que a intenção
da criação do Corações Solidários era levar solidariedade às crianças e idosos
através de ações sociais. Ao longo desses anos, organizaram inúmeras atividades, como eventos na Páscoa, Dia das

52 EU AMO CAMINHÃO | JULHO 2020

João do Bem, um dos idealizadores do Corações Solidários

Crianças e a tradicional Natal Solidário,
sempre com a presença do Papai Noel.
Dessa forma, através de atividades lúdicas, proporcionam a melhoria da qualidade de vida de pessoas, famílias,
instituições e comunidades carentes.
Mas, com o surto do novo coronavírus,
houve uma demanda enorme, obrigando-os a se reinventar:
Com a pandemia, explica o empresário, houve uma demanda maior. Muitas pessoas sem poder trabalhar e
consequentemente sem dinheiro para o
seu sustento
“Nós já distribuíamos de 50 a 60
cestas básicas por mês. Com a
COVID-19, passamos a oferecer mais
de 300 cestas por mês, totalizando cinco toneladas de alimentos, para grupos
sociais, comunidades, ambulantes, profissionais liberais população em situação de rua”.
Entre as pessoas atendimentos no
Rio, conta João do Bem, moradores da
favela da Maré, do Tirol, em Jacarepaguá e na Baixada Fluminense em Jardim Gramacho.
Para dar continuidade ao trabalho,
João do Bem diz que o grupo está aceitando doações de alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas. A entidade
também está desenvolvendo um trabalho organizações de proteção aos animais. Por isso, também são bem vidas
as doações de rações para gatos e cachorros.
“Estamos abertos a todos que queiram ajudar. Diariamente distribuímos
300 quentinhas para moradores em situação de rua e ração para os cachorros
que vivem com eles. O único pré-requisito exigido para contribuir é a vontade
de fazer o bem. Quem tiver interesse
em participar como voluntário ou fazer
doação, pode entrar em contato conosco através de nossa Fanpage, cujo endereço
é
<https://www.facebook.com/coracoessolidarioscomamor>
ou pelo telefone (21) 99801-1704. Essa
é uma oportunidade que temos de espalhar o amor e a solidariedade”, afirma
João do Bem.

Distribuição de quentinhas para os necessitados durante a pandemia

Grupo Corações Solidários em
atividade na favela da Maré

Projeto leva esperança para as famílias,

Doação é garantia de
alimentação aos necessitados
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