






 4 EU AMO CAMINHÃO | JULHO 2020

OS DESAFIOS NO SETOR DO TRC
DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19

Vi ve mos uma cri se sa ni tá ria glo bal de mag ni tu de que há
mais de um sé cu lo não atin ge a co mu ni da de in ter na ci o nal. O
Co vid-19 se es pa lhou ra pi da men te da Chi na ao re dor do
mun do para se tor nar uma cri se nun ca vis ta an tes, afe tan do
to dos os pa í ses e as áre as de nos sa vida co ti di a na de ma ne i -
ra pro fun da e de sor de na da.

Até o mo men to, ne nhu ma va ci na e ne nhu ma cura são co -
nhe ci das para a nova do en ça, que só no Bra sil já atin giu mais
de 1,8 mi lhão de pes so as. Ci en tis tas de todo o mun do tra ba -
lham dia e no i te para en con trar e cura. As pre vi sões mais oti -
mis tas in di cam a des co ber ta de uma va ci na para o fi nal de
2020 e iní cio de 2021. A úni ca arma que pos su í mos atu al -
men te con tra o ví rus é res trin gir o con ta to hu ma no o má xi mo
pos sí vel.

Do trans por te lo cal às ca de i as de su pri men tos glo ba is,
nada foi pou pa do, o que tem le va do o se tor de trans por tes a
uma si tu a ção to tal men te sem pre ce den tes. As res tri ções de
mo bi li da de para con ter o Co vid-19 po dem re du zir, até o fi nal
de 2020, o trans por te glo bal de mer ca do ri as em até 36%, de
acor do com uma si mu la ção do Fó rum Inter na ci o nal de Trans -
por tes.

Na edi ção des te mês, tra ze mos uma sé rie de re por ta gens 
so bre esse ce ná rio tão con tur ba do, onde re a gir, re pen sar e

re in ven tar para con ti nu ar mos como ca ta li sa do res da ati vi -
da de so ci al e eco nô mi ca cri a ti va.

Os pro fis si o na is de sa ú de são he róis in dis cu tí ve is da luta
atu al, mas os mo to ris tas de ca mi nhão que en tre gam ali men -
tos nos su per mer ca dos, me di ca men tos e equi pa men tos nas
uni da des de sa ú de tam bém têm um pa pel de des ta que. O se -
tor de trans por tes como um todo está res pon den do com com -
pa i xão e cri a ti vi da de à cri se do Co ro na ví rus, tema da
re por ta gem de capa, que está na pá gi na 14.

Aos mo to ris tas, à quem de ve mos aci ma de tudo gra ti dão
por to dos os es for ços, tra ze mos di cas de como pre ve nir a
con ta mi na ção nas es tra das (pá gi na 8) e um pa i nel com o im -
pac to da pan de mia so bre a sa ú de dos ca mi nho ne i ros (pá gi -
nas 6 e 7), para ga ran tir que eles pos sam fa zer seu tra ba lho
com a má xi ma se gu ran ça.

Te mos ain da uma en tre vis ta ex clu si va com Wal dir de Le -
mos, pre si den te da Asso ci a ção dos Pro du to res e Usuá ri os da 
Ce a sa Gran de Rio (Ace gri), con tan do como a Enti da de vem
su pe ran do os en tra ves im pos tos pela pan de mia de Co vid-19
para ga ran tir o abas te ci men to do Esta do do Rio (pá gi na 22).

Espe ra mos que te nha uma
agra dá vel e pro ve i to sa le i tu ra.

EXPEDIENTE

EDITOR CHEFE 
Gut tem berg San tos
(MTE/SRTE - RJ - Nº35.5410)
DIREÇÃO DE CRIAÇÃO
Ro ber to Nate
DIREÇÃO DE CONTEÚDO
Elen Ge nún cio (MTE/SRTE - RJ -
Nº17.922)
DIREÇÃO DE REDAÇÃO
Ro ber ta Nate
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Na mé lio So a res dos San tos
FOTOGRAFIA
Ro ber to Si que i ra
Cin tia Torres
COMERCIAL E MARKETING 
Di o go Archan jo
COLABORADORES
Car los Ro ber to Nate, Cla ris sa Ma u sul lo, 
Fe li pe Me de i ros, Gu i lher me Ju li a ni,
João Ri car do de Sou sa e Má rio Lira

Um pro je to de 

FALE CONOSCO

       @3R.STUDIO

       (21) 99985-5479

        www.stu di o3r.com.br

        pro du ca o e ac@gma il.com

        RUA DOS INVÁLIDOS, 37 - CE

S U M Á R I O

12 Br a sil en tra na cor ri da pelo de sen vol vi men to da va ci na con tra
Covid-19

14Ca mi nho ne i ros: o he rói das es tra das

17 Bol sa re a li za a Ação BGARJcon tra a Co vid-19 

22Ace gri su pe ra en tra ves im pos tos pela pan de mia de Co vid-19
para ga ran tir o abas te ci men to do Estado do Rio

24Pes qui sa re ve la me lho ra na de man da por trans por te
ro do viá rio de cargas

32Enti da des fa zem par ce ria pela me lho ra da qua li da de do
abas te ci men to do Esta do do Rio





 6 EU AMO CAMINHÃO | JULHO 2020

O Pa i nel de Tes ta gem no
Trans por te Ro do viá rio com
um re tra to do im pac to da pan -
de mia da co vid-19 so bre a sa -

ú de de tra ba lha do res do se tor de
trans por te já está em fun ci o na men to. A
fer ra men ta, de sen vol vi da pela CNT
(Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por te) 
em par ce ria com o SEST SENAT, traz
os re sul ta dos par ci a is dos tes tes rá pi -
dos já re a li za dos pela ins ti tu i ção em ca -
mi nho ne i ros au tô no mos, mo to ris tas
pro fis si o na is do trans por te de car gas,
mo to ris tas de ôni bus e co bra do res.

Os tes tes fo ram apli ca dos du ran te a 
quar ta fase da cam pa nha Trans por te
em Ação – Mo bi li za ção Na ci o nal de
Com ba te ao Co ro na ví rus, pro mo vi da
pelo SEST SENAT e ini ci a da em 8 de
ju nho. Da amos tra gem de 30.969 tes -
tes já re a li za dos, 91,7% (28.398) fo ram
ne ga ti vos; 7,4% (2.307), po si ti vos; e
0,9% (264), inconclusivos (testes
descartados).

Painel apresenta

impacto da

pandemia sobre

saúde dos

trabalhadores

do transporte
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Caminhoneiros recebem informações sobre prevenção do vírus

VEJA OS PRINCIPAIS RESULTADOS

• 91,7% (28.398) ne ga ti vos; 7,4% (2.307) po si ti vos; 0,9% (264) in con clu si vos;
• 19,6% é a taxa de in fec ção en tre os trans por ta do res que pos su em al gum sin -
to ma; en tre os que não pos su íam sin to mas, a taxa é de 6%;
• Entre os ho mens, a taxa de in fec ção é de 7,3%; en tre as mu lhe res, 9,5%;
• Esta dos com a ma i or taxa de in fec ção: a taxa de in fec ção por es ta do leva em 
con si de ra ção o lo cal de re si dên cia do pro fis si o nal. Por exem plo, um mo to ris ta
que saiu de Cu ri ti ba, mas foi tes ta do em São Pa u lo, tem o re sul ta do com pu ta do
para o es ta do do Pa ra ná.

re sul ta dos ge ra is; por per fil (sexo e
ida de); por Uni da de da Fe de ra ção de
re si dên cia do pro fis si o nal (um mo to -
ris ta que saiu de Cu ri ti ba, por exem -
plo, mas foi tes ta do em São Pa u lo,
tem o re sul ta do com pu ta do para o es -
ta do do Pa ra ná); e por tipo de pú bli co

tes ta do. No en tan to, não é re co men -
dá vel es ta be le cer com pa ra ções en tre 
os in di ca do res de cada ca te go ria pro -
fis si o nal em ra zão de pa râ me tros es -
ta tís ti cos re la ci o na dos ao nú me ro de
tes tes apli ca dos em cada um dos pú -
bli cos.

Ama zo nas: 37,3%
Ma ra nhão: 33,2%
Pará: 26,2%

Ce a rá: 24,4%
Ama pá: 23,6%

Entre os pro fis si o na is tes ta dos
que pos su ía al gum sin to ma da Co -
vid-19, a taxa de in fec ção é de 19,6%; 
en tre aque les que não pos su íam
qual quer sin to ma, a taxa é de 6%. Os
tes tes rá pi dos apli ca dos pelo SEST
SENAT le vam em con si de ra ção a
quan ti da de de an ti cor pos (IgM e IgG)
pro du zi dos pelo cor po hu ma no con tra 
o ví rus SARS-COV-2, que pro vo ca a
Co vid-19.

“Esses são da dos es tra té gi cos para 
di re ci o nar ações das em pre sas do
trans por te e do po der pú bli co du ran te a
pan de mia. Além dis so, é pro du to de
uma ação se to ri al iné di ta, com o pro pó -
si to de apri mo rar e am pli ar a pres ta ção
de ser vi ços do SEST SENAT para as
em pre sas do se tor e para toda a so ci e -
da de”, afir ma o pre si den te da CNT e
dos Con se lhos Nacionais do SEST e do 
SENAT, Vander Costa. 

O pa i nel permite que as in for ma -
ções se jam con sul ta das a par tir dos
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A malha ro do viá ria bra si le i ra é
uti li za da para o es co a men to
de mais de 75% de toda pro -
du ção no país. E em tem po de 

Co vid-19, os ca mi nho ne i ros en fren tam
uma gran de ba ta lha para ga ran tir o
abas te ci men to de ali men tos, su pri men -
tos, me di ca men tos, equi pa men tos, ma -
te ri a is hos pi ta la res e ou tros itens
es sen ci a is. Além dis so, al guns ain da
vem ten do di fi cul da des em des car re gar
as mer ca do ri as. Até o mo men to, não há
uma es ta tís ti ca ofi ci al so bre o nú me ro de 
pro fis si o na is con ta mi na dos pelo co ro na -
ví rus e nem mes mo o de mor tes. Para
mi ti gar seus efe i tos, pos tos fo ram mon -
ta dos nas prin ci pa is ro do vi as do Bra sil.
Nos lo ca is, os ca mi nho ne i ros re ce bem
re co men da ções so bre as me di das de
pre ven ção para evi tar a pro pa ga ção da
pan de mia do co ro na ví rus com a en tre ga
de kits de hi gi e ne, de ali men ta ção e re a li -
za ção de tes tes. Para au xi li ar os mo to ris -
tas nes se pe río do tão di fí cil, fi ze mos
uma com pi la ção das prin ci pa is ações de
pre ven ção que es tão sen do re a li za das:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

A Co vid-19 é uma do en ça ca u sa da
pelo co ro na ví rus SARS-CoV-2, que
apre sen ta um qua dro clí ni co que va ria
de in fec ções as sin to má ti cas a qua dros
res pi ra tó ri os gra ves. De acor do com a
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de (OMS),
a ma i o ria dos pa ci en tes (cer ca de 80%)
po dem ser as sin to má ti cos e cer ca de
20% dos ca sos po dem re que rer aten di -

men to hos pi ta lar por apre sen ta rem di fi -
cul da de res pi ra tó ria e des ses ca sos
apro xi ma da men te 5% po dem ne ces si tar
de su por te para o tra ta men to de in su fi -
ciên cia res pi ra tó ria (su por te ven ti la tó rio).

De acor do com o Mi nis té rio da Sa ú -
de, os sin to mas da Co vid-19 po dem va ri -
ar de um sim ples res fri a do até uma
pne u mo nia se ve ra. Os mais co muns
são: tos se, fe bre, co ri za, dor de gar gan ta 
e di fi cul da de para res pi rar.

Para se pro te ger con tra à Co vid-19,
as re co men da ções do ór gão para a po -
pu la ção, em ge ral, são as se guin tes:

• Lave com fre quên cia as mãos até a al -
tu ra dos pu nhos, com água e sa bão, ou
en tão hi gi e ni ze com ál co ol em gel 70%;

• Ao tos sir ou es pir rar, cu bra na riz e
boca com len ço ou com o bra ço, e não
com as mãos;

• Man te nha uma dis tân cia mí ni ma de
cer ca de 2 me tros de qual quer pes soa
tos sin do ou es pir ran do;

• Hi gi e ni ze com fre quên cia o ce lu lar e
os brin que dos das cri an ças;

• Man te nha os am bi en tes lim pos e bem 
ven ti la dos;

• Se es ti ver do en te, evi te con ta to fí si co
com ou tras pes so as, prin ci pal men te ido -
sos e do en tes crô ni cos, e fi que em casa
até me lho rar;

• Uti li ze más ca ras ca se i ras ou ar te sa -
na is fe i tas de te ci do em si tu a ções de sa í -
da de sua re si dên cia;

• Se pu der, fi que em casa.

ANTT

A Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Ter res tres (ANTT) tam bém en vi ou ofí cio
cir cu lar para as en ti da des que atu am em
co o pe ra ção com a agên cia, re co men dan -
do me di das de pre ven ção para evi tar a
pro pa ga ção da pan de mia do co ro na ví rus,
den tre elas man ter os lo ca is de aten di men -
to aos trans por ta do res sem pre lim pos, hi -
gi e ni zan do/es te ri li zan do, as sim como bem
ven ti la dos, pre fe ren ci al men te com ven ti la -
ção na tu ral, e ins tru ir/tre i nar os aten den tes
so bre os me i os de trans mis são do co ro na -
ví rus, de for ma a evi tar a trans mis são e o
con tá gio pelo ví rus, trans for man do-os em
mul ti pli ca do res/dis se mi na do res des sas in -
for ma ções aos de ma is co le gas de tra ba lho 
e trans por ta do res;

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Com apo io do Ser vi ço Fe de ral de
Pro ces sa men to de Da dos (Ser pro), o Mi -
nis té rio da Infra es tru tu ra lan çou duas no -
vas fun ci o na li da des no apli ca ti vo InfraBr, 
vi san do apo i ar os ca mi nho ne i ros. Ago ra, 
o pro fis si o nal do trans por te pode ob ter
in for ma ções so bre o fun ci o na men to de
ser vi ços es sen ci a is para con ti nu ar nas
es tra das como: res ta u ran tes, pos tos de
com bus tí ve is, bor ra cha ri as, ofi ci nas e lo -
jas de au to pe ças. Tam bém é pos sí vel
iden ti fi car onde es tão os pos tos de aten -
di men to do SEST/SENAT que es tão dis -
tri bu in do kits de hi gi e ne e de
ali men ta ção. Essas fun ções es tão dis po -
ní ve is na nova aba “co ro na ví rus”.

Além des sas no vas fun ci o na li da des,
o Mi nis té rio já ti nha dis po ni bi li za do no
apli ca ti vo um ques ti o ná rio para ob ter da -
dos das con di ções de sa ú de do pro fis si -
o nal do trans por te ro do viá rio de car gas,
bem como da si tu a ção das car gas trans -
por ta das pela ca te go ria. O ques ti o ná rio
é uma das ações da cam pa nha do go ver -
no fe de ral de com ba te e pre ven ção do
novo co ro na ví rus (Co vid-19) e apo i a rá o
Mi nis té rio da Infra es tru tu ra nas ações
emer gen ci a is de su por te aos ca mi nho -
ne i ros e de políticas públicas que
reduzam os impactos causados pela
pandemia no setor de transporte.

COMO PREVENIR A CONTAMINAÇÃO NAS ESTRADAS
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Por Gu i lher me Ju li a ni*

A cri se tra zi da pelo co ro na ví rus já é
con si de ra da por mu i tos a pior des de a
gran de de pres são de 1929. O Indi ca dor
Ante ce den te Com pos to da Eco no mia
Bra si le i ra (Iace), cal cu la do pelo Insti tu to
Bra si le i ro de Eco no mia, da Fun da ção
Ge tu lio Var gas (FGV/Ibre), em par ce ria
com o The Con fe ren ce Bo ard (TCB),
caiu 10,1% em abril na com pa ra ção com
mar ço, pas san do de 112,6 para 101,2
pon tos. Se gun do a FGV, essa é a pior
que da da sé rie his tó ri ca ini ci a da em
1996 e já mos tra os im pac tos eco nô mi -
cos tra zi dos pela co vid-19.Ain da de
acor do com o Indi ca dor da FGV, os ín di -
ces de Expec ta ti vas da Indús tria, Ser vi -
ços e Con su mi do res fo ram o que mais
con tri bu í ram ne ga ti va men te para o re -
sul ta do, mos tran do re cu os na mar gem
de 46,6%, 33,5% e 28,9%.

Po rém, as sim como nas ou tras cri -
ses, o mun do  em pre sa ri al está apren -
den do a li dar com esse mo men to e ti ra rá
li ções para apri mo rar seus pro ces sos e

con se guir se des ta car mes mo em meio
ao caos da pandemia.

Pen san do nis so, lis tei cin co li ções
que po de mos ti rar des sa cri se para sa ir -
mos dela for ta le ci dos e com uma nova e
apri mo ra da visão de mundo.
1. Adap ta ção e cri a ção
de no vas opor tu ni da des

Lem bre-se a GOL nas ceu du ran te
uma das ma i o res cri ses da avi a ção (an -
tes da atu al é cla ro) que foi o 11/09. Veja
qua is mer ca dos se as se me lham ao seu
para ex pan dir suas ope ra ções, olhe para 
den tro de casa e ana li se seus pon tos for -
tes que te trou xe ram até aqui, sua me -
lhor qua li da de pode se tor nar um pro du to 
(seu sis te ma, seus pro ces sos, sua
gestão, consultoria etc).
2. Re u niões e tra ba lho on li ne

Já vi rou cli chê fa lar dis so, mas pou cos 
per ce bem a pos si bi li da de que isso traz de 
te apro xi mar dos cli en tes e fa mi li a res.
Use essa fer ra men ta com ma i or fre quên -
cia, pois fi cou mais fá cil mar car re u nião
com aque las pes so as ex tre ma men te ocu -
pa das.

A tec no lo gia é ex tre ma men te be né fi -
ca para a vida atu al men te, po rém em
mu i tas em pre sas vía mos cer to re ce io de
uti li zá-la para tra ba lho e re u niões. Com o 
co ro na ví rus, fo mos obri ga dos a ace i tar
es sas con di ções, co me ça mos a tra ba -
lhar home Offi ce com uma fre quên cia
mu i to ma i or e em diferentes setores,
essa prática tem dado certo.
3. Oti mi za ção de pro ces sos

Cli chê nú me ro dois no ce ná rio atu al,
mas as cri ses são os me lho res mo men -
tos para fa zer me xi das ra di ca is nas em -
pre sas e oti mi zar seus pro ces sos,
in ves tin do em tec no lo gia e en tre gar mais 
com me nos. To dos es tão aber tos a mu -
dan ças e serão muito menos resistentes.
4. Impor tân cia de ter um co mi tê de
cri se

Esta mos em um mo men to de ex tre -
ma in cer te za, ou seja, os prin ci pa is to -
ma do res de de ci são não têm to das as
res pos tas e não to ma rão as me lho res
de ci sões uma vez que o ce ná rio está
mu dan do to dos os dias. É fun da men tal
en ten der mos que ter pes so as es pe ci a li -
za das e fo ca das no bom de sen vol vi men -
to da em pre sa du ran te o pe río do de cri se 
será um di fe ren ci al para seu ne gó cio.
Aqui na Flash Cou ri er te mos uma re u -
nião diá ria com mais de 20 pes so as para
di vi dir to das as de ci sões: re du ção da jor -
na da de trabalho, medidas de
segurança, contingências, planos a, b, c, 
d, e, f.
5. Di gi ta li za ção

O mun do atu al pede que nos sas em -
pre sas es te jam co nec ta das em di ver -
sos as pec tos. Você pre ci sa ofe re cer
ser vi ço e su por te on li ne, um site de cen -
te e com fer ra men tas fun ci o na is, além
de usar a tec no lo gia nos pro ces sos do
seu ne gó cio. Quem não es ti ver mu i to
co nec ta do com as no vas tec no lo gi as e
me lho ria dos seus sis te mas es ta rá fora
do “novo nor mal”. Ex: no co me ço do ano 
se ria im pos sí vel con ven cer um dono de
uma pe que na loja de fru tas. Hoje, por
con ta da ne ces si da de, ele tem ser vi ço
de de li very e aten de vá ri os ca na is di gi -
ta is.

* CEO da Flash Cou ri er

5 LI ÇÕES
que a cri se de co ro na ví rus está
tra zen do para as em pre sas
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E pi de mió lo gos, vi ró lo gos e sa -
ni ta ris tas são unâ ni mes em
afir mar que a úni ca ma ne i ra
de fre ar, de modo efi caz, a

pan de mia da Co vid-19 será a des co -
ber ta de uma va ci na con tra o co ro na ví -
rus. E este é o gran de de sa fio da
ciên cia, pois as me di das de con fi na -
men to e o dis tan ci a men to so ci al es tão
a cada dia mais di fí ce is de se rem res -
pe i ta das, de vi do à cri se eco nô mi ca ge -
ra da, o que tor na in viá vel man ter tais
pru dên ci as por um lon go pe río do.

De acor do com o di re tor-ge ral da
Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de (OMS), 
Te dros Adha nom Ghe bre ye sus, so -
men te o de sen vol vi men to e a dis tri bu i -
ção de uma va ci na se gu ra e efi caz
po dem in ter rom per com ple ta men te a
trans mis são. A Amé ri ca é o con ti nen te
com ma i or nú me ro de ca sos re gis tra -
dos no mun do, ul tra pas san do a Eu ro -
pa. A pan de mia do novo co ro na ví rus já
atin ge mais de 200 pa í ses em to dos os
con ti nen tes, e, até a pri me i ra se ma na
de julho, fo ram re gis tra das mais de 570
mil mor tes e cer ca de 13 mi lhões ca sos
de pes so as in fec ta das no pla ne ta. 

A boa no tí cia é que atu al men te,
mais de cem pro je tos de va ci na con tra

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

QUATRO GRANDES 
INSTITUIÇÕES
TRABALHAM

PARA
DESENVOLVER
UMA VACINA

NACIONAL

a Co vid-19 es tão re gis tra dos no mun -
do, sen do que 10 de les já se en con tram 
em fase de tes tes clí ni cos em se res hu -
ma nos. Com base nos avan ços das
pes qui sas, a OMS an te ci pou para 12 a
18 me ses o pra zo para que as au to ri da -
des de sa ú de apro vem a efi cá cia da va -
ci na. No en tan to, al guns es pe ci a lis tas,
mais oti mis tas, con si de ram pos sí vel ter
uma va ci na no fim de 2020.

No Bra sil, qua tro gran des ins ti tu i -
ções tra ba lham para de sen vol ver uma
va ci na na ci o nal. O Insti tu to de Ciên ci as
Bi o mé di cas (ICB) da Uni ver si da de de
São Pa u lo (USP) está no iní cio da pes -
qui sa. Já a Fun da ção Oswal do Cruz

(Fi o cruz) de Mi nas Ge ra is e do La bo ra -
tó rio de Imu no lo gia do Insti tu to do Co -
ra ção (Incor) es tão para ini ci ar a eta pa
dos cha ma dos tes tes pré-clí ni cos, que
são re a li za dos em ani ma is.

O Insti tu to Bu tan tan é o que se en -
con tra num pro ces so mais adi an do. A
en ti da de anun ci ou uma par ce ria com a
far ma cêu ti ca chi ne sa Si no vac para pro -
du ção e tes tes em es tá gio avan ça do de 
uma va ci na con tra o co ro na ví rus. O
acor do pre vê tes ta gem em 9 mil vo lun -
tá ri os no Bra sil e for ne ci men to de do -
ses até ju nho de 2021, caso a
imunização se prove eficaz e segura.

A va ci na, cha ma da de Co ro na Vac
pela far ma cêu ti ca chi ne sa, já foi ad mi -
nis tra da com su ces so em cer ca de mil
pes so as na Chi na nas fa ses clí ni cas I e
II. Com o con tro le da pan de mia na Ásia, 
a em pre sa - lo ca li za da em Pe quim -
bus ca va co o pe ra ção com ou tros pa í -
ses para dar se quên cia à eta pa fi nal de
tes tes. 

“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 -
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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 Insti -
tu to Bu tan tan, Di mas Ta deu Co vas.

O en sa io clí ni co vai ve ri fi car efi cá -
cia, se gu ran ça e o po ten ci al do me di ca -
men to para pro du ção de res pos tas
imu nes ao co ro na ví rus nos 9 mil vo lun -
tá ri os. O Bu tan tan vai pre pa rar cen tros
de pes qui sa para con du ção dos es tu -
dos em todo o Bra sil.

Se a va ci na for apro va da, a Si no vac 
e o Bu tan tan fir ma rão acor do de trans -
fe rên cia de tec no lo gia para pro du ção
em es ca la in dus tri al tan to na Chi na
como no Bra sil, vi san do o for ne ci men to
gra tu i to ao Sis te ma Úni co de Sa ú de
(SUS). Os pas sos se guin tes são o re -
gis tro do pro du to pela Agên cia Na ci o nal 
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (Anvisa) e
fornecimento da vacina em todo o
Brasil.

“Esta mos or gu lho sos de par ti ci par
da luta con tra a Co vid-19 e es pe ra mos
tra ba lhar com o Insti tu to Bu tan tan para
aju dar o povo do Bra sil. Com a par ce ria, 
a Si no vac po de rá au men tar a ve lo ci da -
de sem pre ce den tes de de sen vol vi -
men to do Co ro na Vac sem
com pro me ter nos sos al tos pa drões e
pro ce di men tos de se gu ran ça”, ga ran te, 
em nota, We i dong Yin, pre si den te e
CEO da Si no vac.

COMO FUNCIONA

A vaci na da Si no vac é ba se a da na
ma ni pu la ção em la bo ra tó rio de cé lu -
las hu ma nas in fec ta das com o co ro -
na ví rus. Com isso, é pro du zi da com
frag men tos “de sa ti va das” do ví rus
para ino cu la ção em hu ma nos. Com a
apli ca ção da dose, o sis te ma imu no -
ló gi co pas sa ria a pro du zir an ti cor pos
con tra o agen te ca u sa dor da Co -
vid-19. É o mes mo prin cí pio usa do em 
ou tras va ci nas glo bal men te bem-su -
ce di das, como as do sa ram po e po li o -
mi e li te. O Bu tan tan é o prin ci pal
pro du tor de so ros e va ci nas do Bra sil
e pos sui ex per ti se re co nhe ci da em
todo o mun do em tec no lo gi as de imu -
ni za ção.

De acor do com o di re tor-ge ral da Orga ni za ção
Mun di al da Sa ú de (OMS), Te dros Adha nom

Ghe bre ye sus, so men te o de sen vol vi men to e a
dis tri bu i ção de uma va ci na se gu ra e efi caz po dem

in ter rom per com ple ta men te a trans mis são
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Em tem po de pan de mia, al guns
pro fis si o na is não pu de ram pa rar, 
en tre eles os ca mi nho ne i ros,
res pon sá ve is por mais de 60%

de to das as mer ca do ri as dis tri bu í das no
país. São mais de dois mi lhões de ho -
mens e mu lhe res ro dan do pe las es tra das 
bra si le i ras para ga ran tir o abas te ci men to
nos mer ca dos, os equi pa men tos e me di -
ca ções ne ces sá ri os nas uni da des de sa -
ú de, o com bus tí vel para as am bu lân ci as,
en fim, o fun ci o na men to ade qua do da so -
ci e da de. No en tan to, mes mo sen do con -
si de ra dos he róis da na ção, en fren tam
di fi cul da des no exer cí cio da pro fis são.

De acor do com o Isac de Oli ve i ra,
vice-pre si den te Fe de ra ção dos Ca mi nho -
ne i ros Au tô no mos de Car ga em Ge ral do
Esta do do Rio de Ja ne i ro (FECAMRJ) e
pre si den te do Sin di ca to dos Trans por ta do -
res Au tô no mos de Car ga de Ni te rói e São
Gon ça lo, a úni ca me di da efe ti va que o go -
ver no to mou em apo io aos ca mi nho ne i ros
foi a li be ra ção de ba lan ça nas ro do vi as,
como ob je ti vo evi tar con ta to en tre os tra -
ba lha do res por con ta do sur to da Co -
vid-19. Já o tra ba lho de pre ven ção, afir ma, 
vem sen do re a li za do pe los sin di ca tos em
par ce ria com o Ser vi ço So ci al do Trans -
por te e Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem 
do Trans por te (SEST SENAT):

“Te mos uma mis são de ga ran tir o
abas te ci men to e não po de mos pa rar. O
je i to é evi tar aglo me ra ções, la var as
mãos to das as ve zes que che gar em um
lo cal, usar ál co ol gel e não es que cer das
más ca ras. Ao che gar na por ta da em pre -
sa, en tre gar a nota e vol tar para den tro da 
ca bi ne, por que a fer ra men ta de tra ba lho
do ca mi nho ne i ro é o seu cor po. Se ele fi -
car do en te, a fa mí lia vai per der, além do
bem mais pre ci o so, que é ele, a sua fon te
de sus ten to. Por isso, nós te mos que ter
mu i to cu i da do nes sa hora. Ago ra, a apo io 
que o go ver no deu foi a ba lan ça. Nem o
au xí lio emer gen ci al li be rou. A ida de mé -

Isac de Oliveira

dia do ca mi nho ne i ro au tô no mo no Bra sil
fica em tor no de 53 anos. Com isso, mu i -
tos ca mi nho ne i ros, que fa zem par te do
gru po de ris co, ti ve ram que se ex por a
ame a ça da con ta mi na ção para ga ran tir o
seu sus ten to”, de sa ba fa Isac de Oli ve i ra.

O vice-pre si den te da FECAMRJ, re -
fe re-se a Lei 13.998/2020, que es pe ci fi ca
quem está apto a re ce ber o au xí lio de R$
600 por três me ses, de vi do ao es ta do de
ca la mi da de pú bli ca que o país se en con -
tra em vir tu de do sur to do novo co ro na ví -
rus. O tex to am plia os be ne fi ciá ri os. No
en tan to, o pre si den te Jair Bol so na ro ve -
tou o au xí lio para ca mi nho ne i ros, mo to ris -
tas de ôni bus e de vans es co la res, além
de ou tros, sob a ale ga ção de que a pro -
pos ta fe ria o prin cí pio da iso no mia por pri -
vi le gi ar al gu mas pro fis sões em
de tri men to de ou tras.

Pelo úl ti mo le van ta men to re a li za do
em 2018 pela FECAMRJ, exis tem 35 mil
pro fis si o na is no es ta do do Rio de Ja ne i ro, 
sen do que a ma i o ria faz o eixo Rio-São
Pa u lo e Rio-Belo Ho ri zon te: “o ca mi nho -
ne i ro do Rio não é de ir para lon ge, o que
con tri bu iu para o au xí lio aos mo to ris tas
du ran te as vi a gens. O ser vi ço, no iní cio
da pan de mia, deu até uma ace le ra da.
Ago ra vol tou a dar aque la en fra que ci da,
mas no ge ral os ca mi nho ne i ros não fo -
ram afe ta dos eco no mi ca men te pela pan -

de mia” afir ma, des car tan do uma pos sí vel 
gre ve dos mo to ris tas.

Se gun do Isac, o que vem acon te cen -
do des de a pa ra li sa ção de 2018 é um mo -
vi men to or ques tra do nas re des so ci a is.
Ele lem bra que a gre ve foi mo ti va da por
de man das pela re du ção do pre ço dos
com bus tí ve is e a fi xa ção de uma ta be la
mí ni ma para os va lo res de fre te, res sal -
tan do que, na épo ca, ha via gran de in sa -
tis fa ção com a ad mi nis tra ção po lí ti ca do
go ver no fe de ral:

“De po is da gre ve de 2018, o que
acon te ce todo mês é a con ver sa de que
te re mos gre ve, mas não tem, sabe por
quê? Aque la gre ve só deu cer to por que
foi a tem pes ta de per fe i ta. A si tu a ção es ta -
va ruim, tí nha mos um go ver no fra co, fra -
co po li ti ca men te, e se con se guiu jun tar os 
sin di ca tos com esse pes so al de gru po de
WhatsApp. Só que o que acon te ce é que
pes so as des ses gru pos não são lí de res,
eles são ad mi nis tra do res de gru po de
WhatsApp. Eles se sen ti ram como se ti -
ves sem fe i to a gre ve, mas só teve pa ra li -
sa ção por que teve o sin di ca to por trás”,
ga ran te.

Com re la ção a ta be la mí ni ma de fre -
te, Isac de Oli ve i ra que i xa-se que até
hoje não exis te de fato, pois na hora de
ne go ci ar, o ca mi nho ne i ro é a par te mais 
frá gil, por que se um nega fa zer o tra ba -
lho por um de ter mi na do va lor, o ou tro
ace i ta:

“É uma ca te go ria mu i to dis per sa. Nós
que so mos do sin di ca to de au tô no mos e
da fe de ra ção pas sa mos um aper to mu i to
gran de para po der che gar a um acor do
que con tem ple a to dos,  e ain da te mos
que con vi ver com es sas cam pa nhas de
de sin for ma ção des ses gru pos de
WhatsApp, de pes so as que se di zem lí -
de res de ca mi nho ne i ros, mas que não
nos re pre sen tam. O que eles que rem é a
ca te go ria de su ni da e o pró prio ca mi nho -
ne i ro não per ce beu isso”, la men ta.

O HE RÓI DAS ES TRA DAS
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Ca mi nho ne i ros
en fren tam
COVID-19 para
ga ran tir
abas te ci men to

Com qua se 40 anos de es tra da, o
ca mi nho ne i ro Jo el son dos San tos Sil -
va já pas sou por di ver sos de sa fi os na
pro fis são. Mas, o que não con ta va era 
ter que en fren tar a Co vid-19, prin ci -
pal men te por ter se gui do as prin ci pa is
ori en ta ções da Orga ni za ção Mun di al
da Sa ú de – OMS: la var com fre quên -
cia as mãos até a al tu ra dos pu nhos,
com água e sa bão, ou en tão hi gi e ni ze
com ál co ol em gel 70%.

“Olha, pe guei esse ví rus aí de um
dia para o ou tro. Até hoje eu não sei
por qual mo ti vo. Acre di to que te nha
sido no dia em que aju dei um mo to ris -
ta que es ta va car re gan do mer ca do ria, 

por que no dia se guin te já co me cei a
ter fe bre, dor no cor po. Eu fi quei mais
ou me nos qua tro dias com fe bre di re to 
e não su por ta va fi car em pé. Têm pes -
so as que ain da não acre di tam, mas é
sé rio, te mos que nos cu i dar mu i to”,
ga ran te.

Mo ra dor do mu ni cí pio de Du que de 
Ca xi as, Ba i xa da Flu mi nen se do Rio de

Ja ne i ro, Jo el son é ca sa do e pai de
qua tro fi lhos, to dos já adul tos. Com 63
anos de ida de, ele faz par te do gru po
de ris co e não pôde pa rar de tra ba lhar
por exer cer ati vi da de es sen ci al du ran te 
o pe río do de en fren ta men to do co ro na -
ví rus. Ele con ta que du ran te a en fer mi -
da de não pre ci sou ser in ter na do em
uni da de de sa ú de, mas se guiu to das
as ori en ta ções mé di cas. 

“Os co le gas ca mi nho ne i ros, in fe -
liz men te, não tem como pa rar. O nos -
so país vive em cima do trans por te.
Se pa rar o trans por te, para o Bra sil.
Então, todo cu i da do ain da é pou co. A
gen te só sen te a dor quan do acon te ce 
co nos co ou com pes so as pró xi mas.
Eu per di meu gen ro ago ra com 66
anos. Ele foi in ter na do no Hos pi tal
Mu ni ci pal Dr. Mo acyr Ro dri gues do
Car mo, em Du que de Ca xi as. De po is
ele foi trans fe ri do para o Hos pi tal de
Cam pa nha do Ma ra ca nã, e por lá fi -
cou”, de sa ba fa.

HERÓIS DA ESTRADA – EDIÇÃO LIMITADA

ÉPICA COMO A SUA JORNADA
 
Em tem pos de sa fi a do res, o des ti no es co lhe os mais co ra jo sos para en -

fren tar de sa fi os e car re gar es pe ran ça. Para re co nhe cer a sua bra vu ra, uma
Edi ção Espe ci al do R450 6x2 e R410 4x2 à al tu ra da sua co ra gem.

 

Sca nia. Há 63 anos en ca ran do jor na das épi cas.

 

• Até 15% de eco no mia de com bus tí vel

• De sign úni co e en tre gá ve is ex clu si vos de con for to e se gu ran ça

• PMS Pre mi um Fle xí vel com des con to ex clu si vo de 15%

•  Tre i na men to on li ne apli ca do pela Sca nia e ses sões de Dri ver Co a ching

• Pri me i ra par ce la do fi nan ci a men to em 2021*

Joelson dos Santos Silva
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A Bolsa de Gê ne ros Ali men tí ci -
os do Esta do do Rio de Ja ne i -
ro (BGARJ), que tem como
pre si den te Hum ber to Mar gon, 

com o ob je ti vo de aju dar a po pu la ção ca -
ren te em meio à  pan de mia da Co vid-19,
está re a li zan do a ar re ca da ção e do a ção
de ali men tos e pro du tos de hi gi e ne e lim -
pe za  para vá ri as co mu ni da des ca ren tes
do Rio de Ja ne i ro.

Mu i tas em pre sas par ce i ras da Bol sa
es tão par ti ci pan do do pro je to que já
doou 145 ces tas des de o iní cio da ação. 

Em ju nho, com o apo io da Aderj e a
co la bo ra ção da Pa ró quia Nos sa Se nho ra
Apa re ci da, a Bol sa en tre gou aos mo ra do -
res da co mu ni da de Mar cí lio Dias, mais
co nhe ci da como Kel son's, 60 ces tas bá si -
cas e duas ca i xas de ál co ol 70%.

Já no dia 07 de ju lho, a BGARJ en tre -
gou 85 ces tas bá si cas aos mo ra do res
das co mu ni da des si tu a das no Caju, Ola -
ria, Var gem Gran de, Ci da de de Deus e
São Gon ça lo. Foi o se gun do mês do pro -
je to re a li za do com muito sucesso.  

To das as en tre gas fo ram fe i tas na
Bol sa e se gui ram os pro to co los de se gu -
ran ça, dis tan ci a men to e hi gi e ne es ti pu la -
dos pelo Ministério da Saúde. 

Mu i tas em pre sas par ce i ras da ins ti tu -
i ção par ti ci pa ram da mo bi li za ção e fo ram 
de ex tre ma im por tân cia para a re a li za -
ção do pro je to, que con ti nua no pró xi mo
mês (agos to). Por isso, toda ajuda é
necessária! 

A BGARJ está se pre pa ran do para
vol tar o fun ci o na men to em bre ve do seu
Sa lão de Ne go ci a ções, de acor do com
as ori en ta ções e nor mas es ti pu la dos pe -
los ór gãos go ver na men ta is e de sa ú de.
A se cre ta ria e os ser vi ços de fi si o te ra pia,
clí ni ca ge ral e sa lão de be le za es tão fun -
ci o nan do às terças, quartas e
quintas-feiras, de 09 às 14h. 

Doar é um ato de so li da ri e da de! Não
de i xe de par ti ci par des sa im por tan te
ação nes se mo men to tão de li ca do de vi -
do à pan de mia do Covid-19. 

Aque les que de se jam con tri bu ir com
a ação, por fa vor en trem em con ta to com 
Eli a na Ma ri nho: (21) 98550-3583 /
2584-9472 (ter ças, quar tas e quin tas-fe i -
ras, de 09 às 14h). E-mail: mar ke ting -
bgarj@gmail.com 
Arre ca da ção: Sede da BGARJ. Rua da
Ce va da, n° 93, me za ni no, Mer ca do São
Se bas tião, Pe nha. Ter ças, quar tas e
quin tas-fe i ras, de 09 às 14h.

Bol sa re a li za a Ação BGARJ
con tra a Co vid-19:
Ar re ca da ção e do a ção de ali men tos e pro du tos de
lim pe za para co mu ni da des ca ren tes do RJ

BGARJ distribuiu alimentos e produtos de limpeza para comunidades carentes do Rio
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AMer ce des-Benz já en tre gou
o pri me i ro ca mi nhão ven di -
do pelo show ro om vir tu al –
novo ca nal di gi tal para ven -

das de ve í cu los co mer ci a is lan ça do
re cen te men te pela mar ca. A POP Vi -
dros, de Cu ri ti ba, ca pi tal do Pa ra ná,
com prou e já re ce beu, em uma se ma -
na, um Acce lo 1016 para trans por te e
dis tri bu i ção de vi dros para be ne fi ci a -
do ras e trans for ma do ras do pro du to
até vi dra ça ri as.

Cli en te do con ces si o ná rio Sa va na, 
Luiz Car los Pe re i ra, só cio pro pri e tá rio
da em pre sa, aces sou o site e ini ci ou a
ne go ci a ção de for ma on li ne com a re -
ven da que já tem re la ci o na men to e
com aten di men to vir tu al pelo ven de -
dor que já co nhe cia, o que ace le rou o
pro ces so de aqui si ção do Acce lo.

“O uso da Inter net para fa zer ne gó -
ci os foi mu i to im por tan te para nos sa
em pre sa, por que fi ca mos a 30 km da
Sa va na. Assim, ga nha mos tem po e
agi li da de em todo o pro ces so de com -
pra”, re la ta Luiz Car los.

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

Mer ce des-Benz en tre ga
pri me i ro ca mi nhão ven di do
por meio do show ro om vir tu al

Além de aten der a re gião Me tro po -
li ta na de Cu ri ti ba, a POP Vi dros che ga 
ao in te ri or do Pa ra ná e San ta Ca ta ri -
na, além de ou tros es ta dos.

“Usa mos o ca mi nhão leve para as
ope ra ções ur ba nas e de cur ta dis tân cia. 
Logo na pri me i ra vi a gem, nos so mo to -
ris ta apro vou o Acce lo 1016, as sim
como meu fi lho, que me aju dou a es co -
lher esse mo de lo da mar ca quan do es -
tá va mos pes qui san do no mer ca do, o
que foi fa ci li ta do pelo show ro om vir tu al”.

MAIS DE 7 MIL ACES SOS
EM UM MÊS

“O Show ro om Vir tu al já é um su -
ces so. Em ape nas um mês do seu lan -
ça men to, fo ram mais de 7 mil aces sos
e 720 in ten ções de com pra. Tudo isso
por que o cli en te en con tra qua se 1.300 
ofer tas de ve í cu los zero km dis po ní -
ve is en tre ca mi nhões, ôni bus e Li nha
Sprin ter, além de 100 ve í cu los usa dos 
da Se lecT rucks”, in for ma Ro ber to Le -
on ci ni, vice-pre si den te de Ven das e

Mar ke ting Ca mi nhões e Ôni bus da
Mer ce des-Benz do Bra sil.

De acor do com o exe cu ti vo, a Mer -
ce des-Benz tra ba lhou em for te par ce -
ria com sua rede para cri ar essa
pla ta for ma ino va do ra.

“Nós es ta mos le van do o con ces si o -
ná rio para den tro da casa do cli en te. De
onde es ti ver, ele tem aces so a todo o
port fó lio de pro du tos e ser vi ços que ne -
ces si ta, a qual quer hora ou dia”, diz Le -
on ci ni. “Qu an do de sen vol ve mos essa
pla ta for ma, pen sa mos, prin ci pal men te,
em agi li zar o pro ces so de com pra e nos
apro xi mar ain da mais dos cli en tes de
va re jo. Com essa pri me i ra ven da, pos -
so di zer que o re sul ta do deu cer to.”

SHOW RO OM MER CE DES-BENZ
STAR ONLI NE

No Show ro om Mer ce des-Benz Star 
Onli ne, o cli en te tem tudo o que pre ci -
sa: ven das de ca mi nhões, ôni bus e Li -
nha Sprin ter, co mer ci a li za ção de
ve í cu los usa dos da Se lecT rucks, ofer -
tas de pe ças e ser vi ços, além de ne gó -
ci os do Ban co e Con sór cio da pró pria
mar ca. Tudo mu i to prá ti co, sim ples e
rá pi do, para fa ci li tar o seu dia a dia.

Para to tal se gu ran ça, o am bi en te
da nova pla ta for ma tem aces so via lo -
gin e se nha, ini ci an do com um pré-ca -
das tro para va li da ção dos da dos. O
pró prio sis te ma di re ci o na o cli en te
para as re ven das da re gião mais pró xi -
ma dele, onde é aten di do pela equi pe
que já co nhe ce e tem re la ci o na men to.
Os no vos cli en tes tam bém es ta rão à
von ta de para fa zer ne gó ci os, mes mo
que ain da não co nhe çam os ven de do -
res Mer ce des-Benz.

Nes se novo ca nal de ven das, o vi -
si tan te en con tra ofer tas lo ca is de ve í -
cu los no vos e se mi no vos, as sim como 
as de pe ças e ser vi ços. As ofer tas
com ve í cu los se mi no vos da Se lecT -
rucks são na ci o na is, am pli an do as op -
ções de es co lha e de ne gó ci os para os 
cli en tes. O mes mo ocor re com al gu -
mas ações de pe ças e ser vi ços e ser -
vi ços fi nan ce i ros de al can ce na ci o nal.
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Se gun do da dos do Insti tu to Bra si le i ro 
de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE), 94,3% 
das em pre sas são de mi cro e pe que no
por te, 4,6% de mé dio e ape nas 1,1% de
gran de por te. Com re la ção ao em pre go,
são 30% nas gran des in dús tri as de mi cro 
e pe que no por te. Ou tra pes qui sa fe i ta
pelo Ca das tro Ge ral de Empre ga dos e
De sem pre ga dos (CAGED), apon ta que
as mi cro e pe que nas em pre sas fo ram
res pon sá ve is pela cri a ção lí qui da de 621 
mil no vos pos tos de tra ba lho, en quan to
as gran des com pa nhi as con ti nu a ram
com re du ção de va gas. 

Nos mo men tos de cri se, a re to ma da
é a par te mais de sa fi a do ra, já que a su -
pe ra ção re quer es tra té gi as. Entre tan to,

os mé to dos fa lham quan do não são bem
pla ne ja dos, in tu i ti vos e até mes mo, im -
pro vi sa dos. É por este mo ti vo que mu i tos 
ges to res são pe gos de sur pre sa com a
che ga da de uma cri se, sem um pla ne ja -
men to es tra té gi co de ne gó cio. 

Esse tipo de pla ne ja men to, além de
es sen ci al e me to do ló gi co, faz-se uso efi -
caz dos re cur sos dis po ní ve is. O ob je ti vo
é con se guir me lho res re sul ta dos, tor nan -
do a em pre sa apta a ex plo rar opor tu ni -
da des à lon go pra zo, vi san do al can çar a
sus ten ta bi li da de. 

Sua base ad vém do es ta be le ci men to
do pro pó si to da em pre sa, sua vi são de fu -
tu ro e qua is se rão os va lo res que nor te a -
rão as ações e ati tu des de to dos os
en vol vi dos, para en tão, ser de fi ni dos os
ca mi nhos para tor nar essa vi são real, co -

lo can do me tas me no res e iden ti fi can do
qua is com pe tên ci as se rão de sen vol vi das.

A par tir daí, deve ser con so li da do um
pla no de ação com de fi ni ção de pra zos e
en car re ga dos. Os pla nos pre ci sam ser
acom pa nha dos e re es tru tu ra dos para fa -
zer fren te às mu dan ças in ter nas e ex ter -
nas de uma or ga ni za ção além do
acom pa nha men to da si tu a ção fi nan ce i ra 
da em pre sa, ge ran do as sim, um equi lí -
brio eco nô mi co-fi nan ce i ro. 

Re a li zar o pla ne ja men to es tra té gi co
não é uma ta re fa in di vi du al. Ele re quer or -
ga ni za ção e a co o pe ra ção na co le ta de in -
for ma ções, no es ta be le ci men to de
ob je ti vos e me tas, na ofer ta de ide i as cri a -
ti vas e no cum pri men to dos com pro mis -
sos de busca.

* Di re tor Co mer ci al do Gru po Sca pi ni

Lu cas Sca pi ni*

Estra té gi as em pre sa ri a is na re to ma da da eco no mia
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Fazer o ali men to che gar à mesa da
po pu la ção em meio às inú me ras
res tri ções im pos tas pela pan de mia 
de co ro na ví rus foi um dos ma i o res

de sa fi os en fren ta dos para man ter toda a ca -
de ia fun ci o nan do ade qua da men te. Para fa -
lar so bre esse mo men to ad ver so, EU AMO
CAMINHÃO en tre vis tou Wal dir de Le mos,
pre si den te da Asso ci a ção dos Pro du to res e
Usuá ri os da Ce a sa Gran de Rio (Ace gri),
en ti da de fun da da em 1976, que tem, den tre
seus ob je ti vos, a me lho ria ope ra ci o nal dos
cen tros ata ca dis tas do Gran de Rio e de São 
Gon ça lo.

Vale des ta car que só na uni da de Gran -
de Rio são mais de 600 co mer ci an tes e cer -
ca de 2.500 pro du to res ca das tra dos.
Se gun da ma i or cen tral de abas te ci men to da 
Amé ri ca La ti na, esta uni da de tem o pa pel
es tra té gi co de cen tra li zar e co or de nar a dis -
tri bu i ção de gê ne ros hor ti gran je i ros. Tam -
bém é res pon sá vel por con tri bu ir com a
po lí ti ca de se gu ran ça ali men tar e nu tri ci o nal
de todo o es ta do. Já a uni da de São Gon ça -
lo, com 118 lo jas co mer ci a is e 250 pro du to -
res, des ti na-se ao con su mo dos mu ni cí pi os
de São Gon ça lo, Ni te rói, Magé, Ita bo raí, Rio 
Bo ni to e ou tros em me nor es ca la.
EAM:  Qu a is as me di das que a
CEASA-RJ (Cen tra is de Abas te ci men to
do Esta do do Rio de Ja ne i ro) vem to -
man do para con ter a pro pa ga ção de Co -
vid-19?
Wal dir de Le mos: A Ce a sa pro mo veu
cam pa nhas de va ci na ção con tra a Influ en za 
en tre os co mer ci an tes, fun ci o ná ri os e cli en -
tes. Além dis so, che gou a se rem ins ta la dos
tú ne is de de sin fec ção, mas fo ram re ti ra dos
após sa ber mos que não é re co men da do
pela Anvi sa. A Ce a sa tam bém cri ou nor mas 
obri gan do o uso de más ca ras e a dis po ni bi -
li za ção de ál co ol em gel para to dos. A Ace -
gri tam bém fez um ma te ri al de di vul ga ção
es pe ci al para ori en ta ção as for mas de pre -
ven ção ao con tá gio da Co vid-19.

Waldir de Lemos, presidente da
Acegri

Ace gri su pe ra en tra ves
im pos tos pela pan de mia de
Co vid-19 para ga ran tir o
abas te ci men to do Esta do do Rio

EAM:  Hou ve al gum tipo de al te ra ção
no aten di men to na CEASA-RJ du ran te
a pan de mia?
Wal dir de Le mos: A Ce a sa con ti nu ou
com seu mo vi men to nor mal, re gis tran do
até mes mo au men to no nú me ro de cli en -
tes, ten do em vis ta que se tra ta de um ser -
vi ço es sen ci al. Fi ze mos um gran de
es for ço para man ter na sua má xi ma ple ni -
tu de o abas te ci men to do Esta do do Rio.
EAM:  Como a Co vid-19 atin giu a mo vi -
men ta ção da Ce a sa-RJ?
Wal dir de Le mos: Não so fre mos im pac to 
de mo vi men to, por que como a po pu la ção
es ta va com cir cu la ção res tri ta, o con su mo 
de ali men tos au men tou em todo o Esta -
do. Des sa for ma, o abas te ci men to dos
mer ca dos e hor ti fru tis ti ve ram au men to.
EAM:  A pan de mia de co ro na ví rus
trou xe gran des im pac tos na eco no mia
mun di al, afe tan do di re ta men te a ca de -
ia de su pri men tos. Qual o pre ju í zo re -
gis tra do até o mo men to?
Wal dir de Le mos: Algu mas em pre sas
vol ta das ex clu si va men te para for ne ci -
men to de es co las, por exem plo, sen ti ram
for te im pac to das res tri ções. Ou tras que
ti nham sua car te i ra de cli en tes for ma da
em gran de par te por res ta u ran tes, tam -
bém teve uma que da brus ca em suas
ven das.
EAM:  Que tipo de apo io os em pre sá ri -
os do se tor vêm re ce ben do dos ór gãos 
pú bli cos (fe de ral, es ta du al e mu ni ci -
pal)?
Wal dir de Le mos: Não ti ve mos qual quer
ação, além das re a li za das pela pró pria
Ce a sa-RJ.
EAM:  Como será a Ce a sa-RJ pós-pan -
de mia? 
Wal dir de Le mos: Acre di ta mos que pos -
sa ha ver uma mu dan ça cul tu ral no sen ti -
do de ma i or pre o cu pa ção com a hi gi e ne
pes so al de cada um. Não ti ve mos mu dan -
ças na ro ti na de tra ba lhos.

Campanha de vacinação o contra a
Influenza

O uso de máscaras é obrigatório no 
CEASA-RJ
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ANTT al te ra
ta be la de
pi sos

A Agên cia Na ci o nal de Trans -
por tes Ter res tres (ANTT) atu -
a li zou os co e fi ci en tes dos
pi sos mí ni mos, re fe ren tes à

Po lí ti ca Na ci o nal de Pi sos Mí ni mos do
Trans por te Ro do viá rio de Car gas, de
acor do com o que es ta be le ce o art. 5º, §
3º, da Lei nº 13.703/2018.

De acordo com a le gis la ção, sem pre
que ocor rer os ci la ção no pre ço do óleo di e -
sel no mer ca do na ci o nal su pe ri or a 10% em
re la ção ao pre ço con si de ra do na pla ni lha de 
cál cu los, para mais ou para me nos, nova
nor ma com pi sos mí ni mos de ve rá ser pu bli -
ca da pela ANTT, con si de ran do a va ri a ção
no pre ço do com bus tí vel.

A Lei nº 13.703/2018 es ta be le ce
que a pu bli ca ção dos pi sos ocor re rá
até os dias 20 de ja ne i ro e 20 de ju lho
de cada ano, e os va lo res se rão vá li dos 
para o se mes tre em que a nor ma for
edi ta da.

His tó ri co – A Po lí ti ca Na ci o nal de Pi -
sos Mí ni mos do Trans por te Ro do viá rio
de Car gas (co nhe ci da como Ta be la de
Fre te) foi es ta be le ci da pela Me di da Pro -
vi só ria nº 832/2018 e con ver ti da na Lei nº 
13.703/2018. Em cum pri men to às nor -
mas le ga is, a ANTT pu bli cou, por meio
da Re so lu ção ANTT nº 5.820/2018, as
ta be las com os pi sos mí ni mos re fe ren tes 
ao qui lô me tro rodado na realização de
fretes, por eixo carregado.

De acor do com a agên cia, as ta be las
de pi sos mí ni mos têm na tu re za vin cu la ti -
va e fo ram ela bo ra das con for me as es -
pe ci fi ci da des das car gas, sen do
di vi di das em: car ga ge ral, a gra nel, fri go -
ri fi ca da, perigosa e neogranel.

As pri me i ras ta be las, cons tan tes do
Ane xo II da Re so lu ção ANTT nº
5.820/2018, fo ram atu a li za das pelo Índi -
ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor
Amplo (IPCA) em ja ne i ro/2019, além das 
atu a li za ções de cor ren tes de os ci la ção
do pre ço do óleo diesel, conforme
determinação legal.

A Lei nº 13.703/2018 ain da es ta be le -
ceu que a pu bli ca ção dos pi sos e da pla -
ni lha de cál cu lo ocor re rá até os dias 20
de ja ne i ro e 20 de ju lho de cada ano, e os 
va lo res se rão vá li dos para o se mes tre
em que a nor ma for edi ta da. Adi ci o nal -
men te, a re fe ri da Lei re for ça que o pro -
ces so de fi xa ção dos pi sos mí ni mos
de ve rá ser téc ni co, ter am pla pu bli ci da de 
e con tar com a par ti ci pa ção dos re pre -
sen tan tes dos em bar ca do res, dos con -
tra tan tes dos fre tes, das co o pe ra ti vas de
trans por te de car gas, dos sin di ca tos de
empresas de transportes e de
transportadores autônomos de cargas.
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O se tor de trans por te ro do viá rio bra si le -
i ro é con si de ra do um dos prin ci pa is pi la res
da eco no mia na ci o nal. É res pon sá vel por
ma i or par te do flu xo de bens que cir cu lam
pelo Bra sil. Ati vi da de es sen ci al, não foi in -
ter rom pi da com as me di das de iso la men to
so ci al em fun ção da pan de mia do novo
COVID-19, o que não im pe diu a os ci la ção
da de man da por trans por tes ro do viá ri os ao
lon go des ses me ses.

De acor do com pes qui sa, do De par ta -
men to de Cus tos Ope ra ci o na is da
NTC&Lo gís ti ca, que ve ri fi ca di a ri a men te os 
ní ve is de de man da no se tor des de me a dos
de mar ço, quan do os im pac tos eco nô mi cos 
da pan de mia co me ça ram a se acen tu ar, a
de man da por trans por tes ro do viá ri os de
car gas no Bra sil vol tou a me lho rar, atin gin -
do o ma i or ní vel des de o fi nal de mar ço e se 
apro xi man do dos re sul ta dos que an te ce de -
ram uma que da brus ca em fun ção da pan -
de mia de co ro na ví rus. A 16ª se ma na - de 29 a 5 de ju lho – ter mi nou
com va ri a ção ne ga ti va de 30,42% em re la ção aos ní ve is pré-pan de -
mia, me lhor re sul ta do des de a se ma na de 24 a 29 de mar ço --quan do
teve ba i xa de 26,9%. 

A úl ti ma se ma na de mar ço ha via an te ce di do uma for te der ro ca da
que atin giu seu ápi ce em me a dos de abril, em meio às me di das de
iso la men to so ci al para con ten ção da Co vid-19, quan do a de man da
ba teu va ri a ção ne ga ti va de 45,2%. Na com pa ra ção com a se ma na
an te ri or, o ín di ce teve me lho ra de 3,5 pon tos per cen tu a is. Os re sul ta -
dos fo ram im pul si o na dos por uma alta sig ni fi ca ti va na de man da por
car gas fra ci o na das, que con têm pe que nos vo lu mes.

Além do re sul ta do po si ti vo para a de man da, o per cen tu al de em -
pre sas do se tor que apre sen ta ram que da de fa tu ra men to du ran te a

cri se sa ni tá ria e eco nô mi ca vol tou a
cair para 88%, ante 91% na se ma na
an te ri or. Nes se pe río do, o per cen tu al 
de em pre sas com que da de fa tu ra -
men to che gou a atin gir 94% em abril.

Na pes qui sa apre sen ta da pelo
DECOPE para car gas fra ci o na das,
hou ve uma for te me lho ra de pou co
mais de 7,5 pon tos na com pa ra ção
se ma nal, atin gin do va ri a ção ne ga ti -
va de 23,56% fren te aos ní ve is
pré-pan de mia. Já para car gas lo ta -
ção, que ocu pam toda a ca pa ci da de
dos ve í cu los e são uti li za das prin ci -
pal men te nas áre as in dus tri a is e
agrí co las, a re tra ção che gou a
34,34% na se ma na, ante 36,27% na
se ma na an te ri or.

Res pon sá vel pela pes qui sa, o
as ses sor téc ni co da NTC&Lo gís ti ca,
en ge nhe i ro Anto nio La u ro Val di via

Neto, ex pli ca que o ob je ti vo é acom pa nhar como o se tor vem se com -
por tan do na cri se eco nô mi ca pro vo ca da pelo COVID-19.  Para isso,
se de ci diu iden ti fi car o quan to as em pre sas se rão afe ta das, em que
mo men to, quan to vai du rar e como sa i rão des se pro ces so. O es tu do
tem como base o vo lu me de car ga por es tar li ga do ao fa tu ra men to, a
ocu pa ção e a pro a ti vi da de das em pre sas.

“Este é um mo men to mu i to di fí cil. Se com pa rar mos o se tor com
ou tros até que está um pou co me lhor, por que não pa rou, igual su per -
mer ca do, far má cia, mas uma que da com o va lor ma i or de 40% de
mé dia é mu i ta co i sa. Além dis so, é di fí cil uma em pre sa con se guir se
adap tar com essa que da, prin ci pal men te do dia para no i te, não foi
acon te cen do ao lon go do tem po, foi de uma se ma na para ou tra”, de -
sa ba fa.

PESQUISA REVELA MELHORA NA DEMANDA
POR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

Lauro Valdívia
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La u ro Val di via re cor da que con ver sou com uma pes soa numa se -
gun da-fe i ra so bre o im pac to da pan de mia na em pre sa. Esta ga ran tiu
que ain da não ha via sido afe ta da. Qu an do che gou na sex ta-fe i ra, afir -
mou ter re gis tra do uma que da de 70%, em ape nas cin co dias.

“Eu fa lei na se gun da, aí na sex ta li guei para ele de novo e caiu
70%”. De po is vol tou e me lho rou, mas foi co i sa de uma se ma na. É di fí -
cil, por que o trans por te tem um cus to fixo mu i to alto, prin ci pal men te
es sas em pre sas ma i o res com fi li a is, fun ci o ná ri os, uma fo lha pe sa da e
ca mi nhões. Então o cus to é mu i to alto e para se adap tar é um pro ble -
ma, por que como cor tar cus to fixo as sim?”, in da ga.

A pri me i ra pro vi dên cia to ma da para con ter a que da, con ta o as -
ses sor, foi co lo car to dos os fun ci o ná ri os que po di am no sis te ma de
tra ba lho re mo to, o cha ma do home of fi ce, prá ti ca ado ta da por di ver sas 
em pre sas como uma for ma de ate nu ar a pro pa ga ção do ví rus, já que
es cri tó ri os aglo me ram um gran de nú me ro de pes so as.

“Cla ro que o mo to ris ta não dá para por em home of fi ce, mas eles
de ram fé ri as, a par te ad mi nis tra ti va foi toda para home of fi ce. Eles
tam bém an te ci pa ram as fé ri as para quem po dia”, re ve la.

Ao ser ques ti o na do so bre de mis sões no se tor do TRC, o as ses sor 
téc ni co da NTC&Lo gís ti ca dis se que a en ti da de não está fa zen do le -
van ta men to so bre o tema. No en tan to, com base nos con ta tos man ti -
dos com as em pre sas, que res pon de ram ao ques ti o na men to so bre a
de man da no se tor, ar ris ca um per cen tu al em tor no de 20%.

“O pes so al se gu rou ao má xi mo. Co lo ca em fé ri as co le ti vas, ado ta
tudo o que pode ado tar. O pro ble ma da em pre sa é o ca chê, é di nhe i ro,
por que ela tem que pa gar a fo lha todo mês, os im pos tos e o com bus tí -
vel pra ti ca men te diá rio. E isso, com cer ca de 40% a me nos de fa tu ra -
men to, é com pli ca do”, opi na.

As em pre sas tam bém en fren tam ou tro pro ble ma que sur giu no
se tor de trans por te: o re tor no, pois aque la ci da de que o ca mi nho ne i ro
ia e an tes tra zia uma mer ca do ria, ago ra não traz nada, en tão só tem
car ga na ida. Como exem plo cita Ma na us, no Ama zo nas, que pra ti ca -
men te fe chou de vi do ao novo co ro na ví rus.

“A ci da de pra ti ca men te fe chou, to das as fá bri cas de lá fe cha ram.
Só que a ci da de con ti nua fun ci o nan do, o pes so al con ti nua co men do,
com pran do co i sas, en tão tem que abas te cer a ci da de. O ca mi nhão
vai para abas te cer, mas não tem nada para tra zer de vol ta, por que as
fá bri cas con ti nu am fe cha das. Pen san do em São Pa u lo, são três mil
qui lô me tros. Como é que você vol ta? Alguém tem que pa gar esse
cus to, é um cus to mu i to alto. A ida tem que ga ran tir o cus to da vol ta”,
ava lia.

Se gun do La u ro Val di via, ou tra ques tão é a ina dim plên cia que su -
biu bas tan te. Teve cli en te que pe diu para pror ro gar pra zo de pa ga -
men to de fre te re a li za do em ja ne i ro/fe ve re i ro para mar ço/abril.

“Tudo isso con so me todo o ca chê. Na hora que aca ba o ca chê da
em pre sa não tem como pa gar o com bus tí vel. São pou cas as dis tri bu i -
do ras que dão, no má xi mo, três dias de pra zo”.

As em pre sas en fren tam ain da a bu ro cra cia para li be ra ção dos re -
cur sos anun ci a dos pelo go ver no fe de ral para fa zer fren te ao im pac to
da pan de mia de co ro na ví rus, de di men sões cres cen tes e ain da in cer -
tas, que tem pa ra li sa do ati vi da des no mun do todo e ele va do os te mo -
res de re ces são. Den tre as me di das, fle xi bi li za ção das leis tra ba lhis tas 
para ma nu ten ção de em pre gos; pror ro ga ção do pa ga men to de tri bu -

tos e re du ção de con tri bu i ção; am pli a ção da li qui dez nos mer ca dos, e
aju da do BNDES e ban cos pú bli cos.

“No Bra sil te mos al guns pro ble mas: mu i to anún cio e pou ca prá ti -
ca. Anun cia à li be ra ção de um mon te de di nhe i ro, você vai ao ban co e
não que rem te em pres tar. Então se con se guir trans for mar tudo que se 
anun ci ou em prá ti ca, acho que é mais aju da, dá mais fô le go para as
em pre sas”, ex pli ca.

La u ro Val di via aler ta tam bém so bre as me di das tra ba lhis tas, que
gera ins ta bi li da de, já que mu i tas des sas fle xi bi li za ções po dem, no fu -
tu ro, se rem ques ti o na das. Para ele, a fal ta de ex pec ta ti va para o fim
da cri se di fi cul ta uma li nha de atu a ção:

“Uma co i sa é ter uma ex pec ta ti va de aca bar a cri se se ma na que
vem, mas ou tra co i sa é não sa ber quan do vai aca bar. Não sa ber se
se gu ra mais um tem po, se man da em bo ra, se vai aca bar da qui há
dois, três me ses. Então, nes se caso, é obri ga do man dar a pes soa
em bo ra, por que não vai ter di nhe i ro para pa gar”, co men ta.

No meio de toda esta cri se, ain da há a re vi são do piso mí ni mo da
ta be la do fre te. A Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres (ANTT)
abriu a Con sul ta Pú bli ca nº. 1/2020 para re ce ber con tri bu i ções so bre a 
pro pos ta de nor ma al te ran do a Re so lu ção nº 5.867, de 14 de ja ne i ro
de 2020, que es ta be le ce as re gras ge ra is, a me to do lo gia e os co e fi ci -
en tes dos pi sos mí ni mos, re fe ren tes ao qui lô me tro ro da do na re a li za -
ção do ser vi ço de trans por te ro do viá rio re mu ne ra do de car gas, por
eixo car re ga do, ins ti tu í do pela Po lí ti ca Na ci o nal de Pi sos Mí ni mos do
Trans por te Ro do viá rio de Car gas (PNPM-TRC).

“Esta mos na ter ce i ra eta pa da re vi são da ta be la e os pro ble mas
per sis tem. Eles fi ze ram uma ta be la para o au tô no mo, aque le que tra -
ba lha even tu al men te. O va lor mu i to alto pre ju di ca uma sé rie de ca te -
go ri as, por exem plo, os agre ga dos, aque les que têm tra ba lho di re to
com uma em pre sa que dá o ser vi ço para ele o ano in te i ro. O va lor está 
mu i to alto e faz com que o em pre sá rio opte por ca mi nhão pró prio”,
con ta bi li za. 

O as ses sor téc ni co da NTC&Lo gís ti ca le van ta mais uma ques tão: a
po lí ti ca de iso la men to para con ter a pro pa ga ção da COVID-19. Na ter -
ce i ra se ma na de ju nho, quan do se ini ci ou a fle xi bi li za ção da qua ren ta
em di ver sos es ta dos, com a re a ber tu ra gra du al de al guns se to res da
eco no mia, se gun do o Mi nis té rio da Sa ú de, o nú me ro de mor tes no Bra -
sil ul tra pas sou 50 mil pes so as e de in fec ta dos a casa de 1 mi lhão.

“O Bra sil é um país bas tan te com pli ca do. A Espa nha es ta va pior,
na Itá lia es ta va mor ren do gen te ado i da do. Eles já vol ta ram e  tudo
acon te ceu em dois me ses, 60 dias. Aqui já pas sam dos três me ses e
não está nem no pico. Di zem que será em ju lho, ou tros em agos to”, la -
men ta.

Mas, no meio des se caos, La u ro Val di via des lum bra uma ex pe -
riên cia po si ti va para o em pre sa ri a do do se tor:

“Toda cri se traz algo po si ti vo, que é fa zer com que o em pre sá rio
olhe com lupa aqui lo que ele está fa zen do, o que ele gas ta. Todo mun -
do está re vi san do con tra to, o que é re al men te ne ces sá rio. O em pre -
sá rio saiu da que la zona de con for to, ele tem que olhar a em pre sa com 
mais de ta lhes. O que ele con se guir ago ra de re du ção de me lho ria da
em pre sa vai ser vir pra ti ca men te para sem pre. Mas acre di to que mu i -
tas em pre sas vão fi car pelo ca mi nho tam bém, prin ci pal men te por que
essa cri se não aca ba tão cedo”, fi na li za.
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Com as res tri ções exi gi das para
con ter a pro pa ga ção do novo
co ro na ví rus, e a ne ces si da de
de con ti nu ar nas es tra das para

ga ran tir o abas te ci men to, a tec no lo gia foi 
a sal va ção. Com ape nas um mês de
ope ra ção, o apli ca ti vo SOS TRUCK já al -
can çou mais de um mil down lo ads e uma 
base de mais de 80 mil ca mi nho ne i ros
ca das tra dos. A pla ta for ma on li ne foi de -
sen vol vi da para ofe re cer aos ca mi nho -
ne i ros ser vi ços de bus ca de pe ças,
ofi ci nas me câ ni cas, bor ra cha ri as, auto
elé tri cos, pos tos de abas te ci men to, além 
de cer ti fi ca do ras por todo Bra sil.

De acor do com Gus ta vo Tam bas co,
CEO da S.O.S TRUCK, com a cur va
cres cen te em nú me ro de usuá ri os e o
his tó ri co de ex pe riên ci as po si ti vas por
par te dos es ta be le ci men tos ca das tra dos 
e de ca mi nho ne i ros em tão pou co tem -
po, já é pos sí vel pre ver mais de 100 mil
usuá ri os ati vos uti li zan do o APP até o fi -
nal des te ano.

O sis te ma fun ci o na por ge o lo ca li za -
ção e per mi te que os mo to ris tas pos sam
fa zer co ta ções a par tir dos da dos dos
seus mo de los e mar cas de ca mi nhões
ca das tra dos no sis te ma. O App pode ser
ba i xa do gra tu i ta men te pe los ca mi nho ne -
i ros nas lo jas vir tu a is do Go o gle e da
Apple.

“A ide ia sur giu após es tu dar mos as
ten ta ti vas dos pro fis si o na is de ven das de 
pe ças pe sa das, que ti nham di fi cul da des
em ven der por ca na is di gi ta is. Foi a par tir 
des ta cons ta ta ção que, há dois anos, co -
me ça mos a de se nhar um sis te ma que
pu des se en ten der como tor nar sim ples e 
as ser ti va a lo ca li za ção de pe ças e ser vi -
ços pe los ca na is di gi ta is, ali an do a fun ci -
o na li da de da ge o lo ca li za ção à
in te li gên cia ar ti fi ci al do sis te ma”, con ta.

Um exem plo des sa Inte li gên cia e da
pres ta ção de ser vi ços que é pos sí vel
atra vés des sa tec no lo gia está nos aler -
tas que o sis te ma pode emi tir aos ca mi -
nho ne i ros.Todo ca mi nhão pos sui

Gustavo Tambasco, CEO da S.O.S TRUCK

cer ti fi ca ções, al gu mas são ge ra is, ou tras 
bem es pe cí fi cas e a par tir do ca das tro na 
pla ta for ma, to dos os lem bre tes fi cam por 
con ta do App. Além dis so, o apli ca ti vo da 
S.O.S Truck ofe re ce a es ses mo to ris tas
o pa ga men to des se ser vi ço den tro da
pla ta for ma, com to tal se gu ran ça e cre di -
bi li da de.

A in te li gên cia pre sen te no sis te ma
tam bém pos si bi li ta que o ca mi nho ne i ro
en con tre as au to pe ças ou ser vi ços mais
pró xi mos e com as me lho res con di ções
de pre ço. O exe cu ti vo ex pli ca que a pla -
ta for ma não tem a fun ção de ven der as
pe ças, mas sim de en tre gar a in for ma -
ção cor re ta so bre o pro du to ne ces sá rio
no mo men to da con sul ta.

“Mes mo que os par ce i ros ca das tra -
dos não con si gam aten der o mo to ris ta
pron ta men te, exis te uma equi pe pre pa -
ra da e es pe ci a li za da para aju dá-lo ime di -
a ta men te, as sim que o App for
aci o na do”, ex pli ca.

Gus ta vo acre di ta que a im por tân cia
do App é es tar do lado do ca mi nho ne i ro
na hora que ele mais pre ci sa.  Além de
aju dar os mo to ris tas por todo Bra sil, o
App co nec ta o com pra dor ao ven de dor.

Com isso traz tam bém uma óti ma opor -
tu ni da de de ne gó ci os para os o va re jo de 
au to pe ças, ofi ci nas me câ ni cas, en tre ou -
tros. O S.O.S Truck atua como um ca nal
de ven das qua li fi ca do para as au to pe ças 
e pres ta do res de ser vi ços, uma vez que
tem a ca pa ci da de de co tar de ma ne i ra
as ser ti va, a par tir de da dos dos ve í cu los
ca das tra dos na pla ta for ma.

“Pen san do no que si to se gu ran ça, cri -
a mos tam bém um bo tão de pâ ni co em
nos sa tela ini ci al do App, que pode ser
aci o na do com ape nas dois cli ques a
qual quer mo men to e co lo ca rá o mo to ris -
ta em con ta to com a po lí cia mi li tar lo cal
ou ro do viá ria fe de ral, sem que seja ne -
ces sá rio dis car qual quer nú me ro”, acres -
cen ta Gus ta vo Tam bas co.

De acor do com Gus ta vo, por ser um
apli ca ti vo ino va dor e com uma in te li gên -
cia agre ga da to tal men te dis rup ti va, boas
par ce ri as já es tão sen do fe cha das com
gran des pla yers da área de ca mi nhões e
im ple men tos ro do viá ri os.

 “Nos sa es tra té gia é sem pre aten der
o ca mi nho ne i ro da me lhor for ma pos sí -
vel e para isso es ta mos avan çan do com
no vas par ce ri as”.

Cres ce nú me ro de ca mi nho ne i ros ca das tra dos
em App de rede de ser vi ços e ven da de pe ças 
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Estu do da Con fe de ra ção Na ci o -
nal do Trans por te – CNT apon ta
que no mês de maio úl ti mo fo -
ram fe cha das 20.852 va gas

com car te i ra as si na da no se tor de trans -
por te, o quar to pior ín di ce da sé rie his tó -
ria. A ma i or per da foi re gis tra da no
trans por te ro do viá rio de pas sa ge i ros,
com 12.342 (59,2%) va gas fe cha das, se -
gui da do seg men to de car gas, com
7.955 (38,1%) em pre gos for ma is per di -
dos. Os nú me ros cons tam no bo le tim
Eco no mia em Foco, di vul ga dos no co -
me ço des te mês pela en ti da de e con si -
de ram o sal do en tre ad mis sões e
de mis sões for ma is que ocor re ram no pe -
río do, de acor do com o Novo Ca ged (Ca -
das tro Ge ral de Empre ga dos e
De sem pre ga dos), do Mi nis té rio da Eco -
no mia.

O mês de maio per de ape nas para
abril de 2020 (-34.946), de zem bro de
2015 (-27.879) e de zem bro de 2016

(-22.063), es tes úl ti mos dois me ses cor -
res pon den tes à lon ga re ces são de
2014-2016. Do iní cio da pan de mia,
anun ci a da em mar ço, até maio, fo ram
per di dos 56.117 pos tos – va lor pró xi mo
das 60.541 va gas que a ati vi da de trans -
por ta do ra per deu ao lon go de um ano
com ple to de re ces são eco nô mi ca no
país, em 2015. 

Para a re a li za ção da Ter ce i ra Ro da da
da Pes qui sa de Impac to no Trans por te
Co vid-19, a CNT en tre vis tou 619 em pre -
sas de car gas e de pas sa ge i ros de to das
as mo da li da des de trans por te, no pe río do
de 5 a 10 de ju nho. O ce ná rio re ve la do no
es tu do é de ba i xa de man da, ele va do nú -
me ro de fun ci o ná ri os de mi ti dos (ou co lo -
ca dos em uma das al ter na ti vas pre vis tas
pela MP n.º 936), di fi cul da de de aces so
ao cré di to e pes si mis mo em re la ção à re -
to ma da efe ti va das ati vi da des.

Van der Cos ta, pre si den te da CNT,
aler ta que a cri se que afe ta o se tor

Se tor do trans por te
per de mais de 20
mil em pre gos
for ma is

Qu an ti da de de em pre ga dos de mi ti dos em vir tu de da pan de mia do Co vid-19

FONTE NTC

ain da pode se agra var. Se gun do ele,
com base no do cu men to, “não se
pode des car tar um ce ná rio de no vas
de mis sões nos pró xi mos me ses, da -
das as di fi cul da des fi nan ce i ras que
vêm sen do apon ta das por um gran de
nú me ro de em pre sas do se tor em pes -
qui sas re a li za das pela CNT para ava -
li ar o im pac to da Co vid-19 no
trans por te”.

O re sul ta do da pes qui sa cons ta ta a
ma nu ten ção dos efe i tos am plos e pro -
fun dos da pan de mia nas em pre sas de
trans por te de car gas e pas sa ge i ros.
Evi den cia tam bém que, até o mo men to,
o se tor não vis lum bra al ter na ti vas que
pos sam con tri bu ir para a mi ti ga ção dos
re fle xos ne ga ti vos da cri se, com pro me -
ten do sua ca pa ci da de de con ti nu ar a
ope rar, até por que mu i tas de las en con -
tram-se sem me ca nis mos ro bus tos.
Além dis so, a pro mes sa de ações anun -
ci a das, es pe ci fi ca men te para o se tor,
pe los go ver nos (fe de ral, es ta du a is e
mu ni ci pa is) no sen ti do de apo i ar o se tor
não saiu do pa pel. 

Se gun do a aná li se da CNT, a quan -
ti da de de de mis sões po de ria ter sido
ain da ma i or se não fos sem as al ter na ti -
vas de sus pen der tem po ra ri a men te os
con tra tos de tra ba lho e de re cor rer à
re du ção tem po rá ria pro por ci o nal de
jor na da e sa lá ri os – dis po ni bi li za das
pelo go ver no fe de ral às em pre sas por
meio da me di da pro vi só ria n.º 936 – du -
ran te a pan de mia do novo co ro na ví rus.
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Re ce i ta Fe de ral exi ge
ca das tro para aces sar
e-CAC x Cer ti fi ca do Di gi tal 

O ca das tra men to é re a li za do uma úni ca vez

A par tir de ago ra, o Por tal e-CAC re -
ce be mais uma op ção de aces so aos di -
ver sos ser vi ços vir tu a is da Re ce i ta
Fe de ral. Além do Có di go de Aces so e
das op ções Cer ti fi ca do Di gi tal e Cer ti fi -
ca do em Nu vem, é pos sí vel en trar no
Por tal e-CAC atra vés do Aces so Gov.Br.
O pro ce di men to foi es ta be le ci do pelo
De cre to nº 8.936, de 19 de de zem bro de
2016, que institui a Plataforma de
Cidadania Digital.

A Re ce i ta Fe de ral in for ma que o
aces so di re to ao Por tal e-CAC por cer ti fi -
ca do di gi tal ou em nu vem fi ca rá dis po ní -
vel so men te até 31 de agos to des de ano, 
e que a par tir de 1º de se tem bro so men te 
será pos sí vel en trar via Có di go de Aces -
so ou via Aces so Gov.br. Des sa for ma, o
aces so por meio do cer ti fi ca do di gi tal
pre ci sa rá de ca das tro pré vio e atri bu i ção
do respectivo selo de confiabilidade no
Portal Gov.br.

Essa mu dan ça na for ma de au ten ti -
ca ção não im pli ca rá qual quer al te ra ção
nas pro cu ra ções di gi ta is (Pro cu ra ção
Ele trô ni ca e Pro cu ra ção RFB) que per -
ma ne ce rão vá li das, po rém, para ter
aces so a essa fun ci o na li da de, é ne ces -
sá rio efe tu ar o lo gin no Gov.br por meio
do cer ti fi ca do di gi tal ou cer ti fi ca do em
nu vem e pos su ir selo de confiabilidade
do tipo Certificado Digital.

Com sua con ta já cri a da, ao se le ci o -
nar "Entrar com gov.br", você será di re ci -
o na do para o Por tal Gov.br onde po de rá
aces sar o Por tal e-CAC atra vés das op -
ções de lo gin dis po ní ve is, den tre elas:
cer ti fi ca do di gi tal, cer ti fi ca do em nuvem
ou CPF/Senha. 

Vale lem brar que o ca das tra men to é
re a li za do uma úni ca vez. Para mais in -
for ma ções so bre o pas so a pas so, aces -
se < https://re ce i ta.eco no mia.gov.br/
in ter fa ce/aten di men to-vir tu al/ar qui vos

-e-ima gens/pas so-a-pas so-para-cri a -
cao-de-con ta-no-por tal-gov-br-para-pf-
e-pj-com-cer ti fi ca do-di gi tal-e-atri bu i cao
-de-selo.pdf>. 

Ser vi ços dis po ní ve is no Por tal
e-CAC com lo gin no Gov.br

A Lis ta de Ser vi ços do e-CAC é dis -
po ni bi li za da con for me o tipo de lo gin uti li -
za do (CPF/Se nha ou Cer ti fi ca do Di gi tal)
e o(s) tipo(s) de selo(s) de con fi a bi li da de
que pos su ir no mo men to do lo gin. Você
terá aces so a to dos os ser vi ços dis po ní -
ve is para PF ou PJ caso efe tue o lo gin no 
Gov.br por meio do Cer ti fi ca do Di gi tal ou
Cer ti fi ca do em Nu vem e pos sua selo de
confiabilidade do tipo Certificado Digital.

So bre o Lo gin Úni co e o Por tal Gov.br
O Por tal Gov.br com põe a Pla ta for ma 

de Ci da da nia Di gi tal, ins ti tu í da pelo De -
cre to nº 8.936/2016, onde os ser vi ços
pú bli cos pres ta dos pelo Go ver no fe de ral
se rão dis po ni bi li za dos de ma ne i ra cen -
tra li za da. O Lo gin Úni co é um meio de
aces so di gi tal do usuá rio aos ser vi ços
pú bli cos di gi ta is. Este Lo gin ga ran te a
iden ti fi ca ção de cada ci da dão que aces -
sa os ser vi ços di gi ta is do go ver no. Mais
in for ma ções, aces se:  http://faq-lo gin-uni -
co.ser vi cos.gov.br/ en/la test/
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Enquan to mais de 800 mi lhões de
pes so as pas sam fome no mun -
do, um ter ço dos ali men tos pro -
du zi dos é des per di ça do

di a ri a men te, se gun do da dos da Orga ni -
za ção das Na ções Uni das para Ali men ta -
ção e Agri cul tu ra– FAO. Pelo
le van ta men to, o Bra sil está en tre os dez
pa í ses que mais des per di çam ali men tos
no mun do. De tudo que se pro du zi do para 
o con su mo, apro xi ma da men te 30% é
des car ta do, ge ran do um pre ju í zo na or -
dem de 940 bi lhões de dó la res por ano.

Aten tos a esta ques tão, o Insti tu to
Esta tís ti co para o De sen vol vi men to Tec -
no ló gi co do Abas te ci men to de Hor ti fru ti -
gran je i ros - Da ta hor ti e a Asso ci a ção dos 
Enge nhe i ros Agrô no mos do Esta do do
Rio de Ja ne i ro – AEARJ as si na ram, no
úl ti mo dia 8 de ju lho, ter mo de par ce ria,
vi san do co o pe ra ção téc ni ca das en ti da -
des para o de sen vol vi men to e pos sí vel
exe cu ção con jun ta de pro je tos,
ambicionando a melhora na qualidade
do abastecimento do Estado do Rio.

 “Inte gra mos uma co mis são da FAO
que es tu da os mer ca dos abas te ce do res 
aqui do Bra sil e da Amé ri ca La ti na, como
um todo, onde se dis cu tem os pro ble mas 
de emer gen tes e si tu a ções dra má ti cas.

A as si na tu ra do ter mo de par ce ria faz
par te de uma sé rie de con vê ni os já es ta -
be le ci dos, no sen ti do do nos so seg men -
to in cre men tar pes qui sas e pro je tos que
de mo cra ti zam a uti li za ção de es pa ços
pú bli cos de ven das de ali men tos fres cos, 
adi an ta Lé lio Beja Ro dri gues, di re tor ad -
mi nis tra ti vo-fi nan ce i ro da Datahorti.

Ele ex pli ca que na uni da de Gran de
Rio do Ce a sa-RJ, lo ca li za da no Ira já, su -
búr bio do Rio, há um es pa ço co nhe ci do
como Pe dra. Nes te lo cal, es tão os ver da -
de i ros pro du to res, mas que os mes mos
têm pou co aces so às in for ma ções.

“Esta mos ten tan do apro xi mar este
seg men to à Uni ver si da de Fe de ral Ru ral
do Rio de Ja ne i ro para atu a li zá-los.
Eles es tão mu i to de sas sis ti dos tan to
de tec no lo gia como de ino va ção em
ge ral. Então, o Da ta hor ti, que é um ins -
ti tu to da so ci e da de ci vil or ga ni za da,
vem bus can do par ce ria pú bli cas para
me lho rar a qua li da de da ques tão do
abas te ci men to do es ta do do Rio”, es -
cla re ce.

Além de Lé lio Beja Ro dri gues, as si -
na ram o ter mo de par ce ria, o pre si den -
te do Da ta hor ti, Wal dir de Le mos e a
pre si den te da AEARJ, Ana Pa u la Gu i ma -
rães de Fa ri as.

Enti da des fa zem par ce ria pela
me lho ra da qua li da de do
abas te ci men to do Esta do do Rio

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

A ADERJ – Asso ci a ção de
Ata ca dis tas e Dis tri bu i do res do
Esta do do Rio de Ja ne i ro com ple -
tou no úl ti mo dia 20 de maio, 34
anos des de a sua fun da ção. A
tra je tó ria da ADERJ nos en si na
que ne nhum re sul ta do é de cor -
ren te do es for ço de uma úni ca
pes soa, mas de mu i tas que
buscam um objetivo comum. 

Nos sa en ti da de man tém o
mes mo com pro mis so de sem pre
co la bo rar com união, ino va ção e
com pro me ti men to para com nos -
sas as so ci a das. De sua fun da ção 
aos dias atu a is, a ADERJ sem pre 
se des ta cou como uma entidade
forte e atuante.

Du ran te todo o pe río do da
pan de mia ca u sa da pelo novo Co -
ro na ví rus (COVID-19), a ADERJ
se man têm fir me e tra ba lhan do
em re gi me de home of fi ce, em
prol de man ter nos sas as so ci a -
das in for ma das com no tí ci as re le -
van tes e ve ri fi ca das. Te mos a
cer te za de que com es for ço e de -
ter mi na ção, ire mos ven cer mais
esse pe río do di fí cil que tem as -
sus ta do muitos empresários no
Estado do Rio de Janeiro.

A ADERJ – Asso ci a ção de
Ata ca dis tas e Dis tri bu i do res do
Esta do do Rio de Ja ne i ro re i te ra
seu com pro mis so em con ti nu ar a
cres cer e transpor to dos.

Co lu na ADERJ

Joilson Maciel Barcelos Filho,
presidente da ADERJ
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Mer ce des-Benz Ca mi nhões lar ga na fren ta na Copa Truck

Após três me ses pra ti ca men te
sem ati vi da des, de vi do ao Co -
vid-19, a Copa Truck - ca te go ria 
do au to mo bi lis mo bra si le i ro,

com pos ta de ca mi nhões pre pa ra dos para 
cor ri da – re tor nou, nes te mês de ju lho, no
Au tó dro mo Zil mar Beux, em Cas ca vel
(PR). Quem está na fren te da com pe ti ção
pelo tí tu lo en tre as mon ta do ras é a Mer ce -
des-Benz Ca mi nhões, que con quis tou o
tí tu lo da Copa 1, que en vol veu a ro da da
du pla de dis pu tas. A con quis ta é fru to da
par ce ria com a equi pe AM Mo tors port, ca -
pi ta ne a da pelo pi lo to André Mar ques, que 
con quis tou 50% dos tro féus que es ta vam
dis po ní ve is, com o pró prio André Mar -
ques, Wel ling ton Ci ri no, Val de no Bri to e
Dé bo ra Ro dri gues.

O re gu la men to da dis pu ta apon ta
que ape nas os dois me lho res ca mi nhões 
de cada mar ca na pis ta con ta bi li zam
pon tos para o cam pe o na to das mon ta do -

ras. Po rém, o time de André Mar ques co -
lo cou a mar ca cin co ve zes no pó dio das
cor ri das e mais duas ve zes no pó dio do
cam pe o na to, fa zen do his tó ria com um
trio da Mer ce des-Benz nas três primeiras 
posições de uma corrida.

“Esta mos mu i to con ten tes em po der
ce le brar este tí tu lo da copa jun to com a
Mer ce des-Benz, que é uma gran de par -
ce i ra des de que ini ci a mos a mon ta gem
dos ca mi nhões em 2017. Bus ca mos o
de sen vol vi men to dos ca mi nhões e te -
mos o res pal do de uma par ce i ra que
quer le var o me lhor para quem está com
o seu ca mi nhão na es tra da. Isso nos dá
mu i ta res pon sa bi li da de, mas tam bém a
cer te za de que te mos um par ce i ro for te
que ca mi nha jun to”, con ta André
Marques, que garantiu três troféus neste
fim de semana.

Com 20 anos de ex pe riên cia pi lo tan -
do um ca mi nhão Mer ce des-Benz, Wel -

ling ton Ci ri no con quis tou três tro féus na
eta pa, um de les de vi tó ria, e ce le brou o
re sul ta do em homenagem à parceria.

“Estou com ple tan do 20 anos que só
ando de Mer ce des-Benz. Ofe re ço a pole, 
a vi tó ria e a con quis ta da vaga na fi nal do 
cam pe o na to para ce le brar tudo o que a
mon ta do ra já me ofe re ceu e se gue ofe -
re cen do com qua li da de e par ce ria de
verdade”, conta Cirino.

A pró xi ma eta pa da Copa Truck ain da
não está con fir ma da por con ta da pan de -
mia, mas exis te a pre vi são de que seja re a -
li za da na se gun da quin ze na de agosto.

Cam pe o na to das Mon ta do ras

1. Mer ce des-Benz, 80

2. Volk swa gen/MAN, 65

3. Ive co, 23

4. Vol vo, 10

Copa Truck re tor na e Mer ce des-Benz
li de ra en tre as mon ta do ras
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A ver são di gi tal do Cer ti fi ca do
de Re gis tro e Li cen ci a men to
de Ve í cu lo (CRLV), mais co -
nhe ci do como do cu men to do

ve í cu lo, já está dis po ní vel em todo o
país. Com a ade são do es ta do do Pará,
to das as 27 uni da des fe de ra ti vas ago ra
dis po ni bi li zam aos con du to res, pelo apli -
ca ti vo Car te i ra Di gi tal de Trân si to (CDT),
os dois prin ci pa is do cu men tos de por te
obri ga tó rio no trân si to: o CRLV e a Car te -
i ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção (CNH).

“Essa é uma re vo lu ção de dé ca das,
uma ver da de i ra trans for ma ção di gi tal
pro pos ta pelo Go ver no Fe de ral, que vai
tra zer mu i ta fa ci li da de ao ci da dão bra si -
le i ro, per mi tin do que ele pos sa ter, na
pal ma da mão, os do cu men tos ele trô ni -
cos com o mes mo va lor ju rí di co dos fí si -
cos. É uma me di da que des bu ro cra ti za
pro ces sos e re duz cus tos com mu i ta agi -
li da de e pra ti ci da de”, ressaltou o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

Atu al men te, já exis tem 4.083.150 de
CRLV di gi ta is no Bra sil. A dis po ni bi li za -
ção da ver são ele trô ni ca do do cu men to
teve iní cio no fim de 2018, mas foi in ten -
si fi ca da em 2019, com a ade são de 15
es ta dos, por uma ini ci a ti va do Mi nis té rio
do Infra es tru tu ra, por meio do De par ta -
men to Na ci o nal de Trân si to (De na tran),
em par ce ria com o Ser pro. Este ano, fo -
ram mais 4 es ta dos, além do Pará. De
acor do com a Re so lu ção do Con se lho
Na ci o nal de Trân si to (Con tran) nº 788,
de 18 de ju nho de 2020, todo o ter ri tó rio
na ci o nal de ve ria ade rir ao sistema para
disponibilização do CLRV-e até o dia 31
de julho de 2020.

A ver são ele trô ni ca do CRLV traz,
além das in for ma ções do do cu men to im -
pres so, ou tros da dos im por tan tes, como
a atu a li za ção so bre uma pen dên cia de
re call, por exem plo. O do cu men to pode

CRLV di gi tal
já está
dis po ní vel em 
todo o Bra sil

ser aces sa do mes mo que o pro pri e tá rio
es te ja sem aces so à in ter net, já que o
apli ca ti vo gera um ar qui vo PDF com uma 
as si na tu ra di gi tal, que ga ran te a au ten ti -
ci da de do do cu men to. A emis são é in te i -
ra men te on li ne e não é ne ces sá rio
comparecer ao Detran local para obter o
documento digital.

Tam bém é pos sí vel ob ter o do cu -
men to fí si co em qual quer im pres so ra ca -
se i ra, caso seja ne ces sá rio. O pa pel tem
a au ten ti ci da de da im pres são ga ran ti da
por um QR Code, que pode ser apre sen -
ta do e con sul ta do pe los agen tes de trân -
si to em uma even tu al fis ca li za ção. Essa
au ten ti ci da de, in clu si ve, tan to do CRLV
di gi tal quan to da CNH di gi tal, já pode ser
ve ri fi ca da em qua se to dos os pa í ses da
Amé ri ca do Sul, com ex ce ção das Gu i a -
nas e do Su ri na me, que não pos su em lo -
jas pró pri as da App Sto re e do Go o gle
Play para dis po ni bi li za ção do apli ca ti vo.
A ve ri fi ca ção é fe i ta pelo apli ca ti vo Vio,
que ga ran te a le gi ti mi da de 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 car te i ra de ha bi li ta ção foi
dis po ni bi li za da an tes na CDT. Hoje, já
são 6.866.957 mi lhões de CNH ele trô ni -
cas. Para a li be ra ção da ver são di gi tal da 
CNH, é ne ces sá rio que o do cu men to te -
nha sido emi ti do a par tir de 1º de maio de 
2017. Isso por que o usuá rio, além de ter
que pre en cher o ca das tro, deve es ca ne -
ar o QR Code lo ca li za do no ver so da
CNH de pa pel.

Ago ra os con du to res po dem aces sar o CRVL por apli ca ti vo
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E stu do re a li za do pela Cen tral System
apon ta que mais de 40% das em pre -
sas do se tor de trans por te ro do viá rio
de car gas ain da usam pla ni lhas como 

prin ci pal fer ra men ta na hora de con tra tar au tô -
no mos e 23% das trans por ta do ras não usam
ne nhu ma apli ca ção (TMS) para ge ren ci ar as
de man das de fre tes. E mais: 25% dos só ci os e
CEOs nas em pre sas pes qui sa das não sa bem
qua is fer ra men tas es tão sen do uti li za das.

Par ti ci pa ram da pes qui sa apro xi ma da -
men te 400 pes so as. Des ses, 70% – só ci os, do -
nos, CEOs, di re to res ou ge ren tes das
em pre sas trans por ta do ras – ti ve ram como
prin ci pal ob je ti vo en ten der o com por ta men to,
ati tu des, mo ti va ções e pers pec ti vas des se se -
tor em todo ter ri tó rio na ci o nal.

De acor do com o le van ta men to, uma gran -
de pre o cu pa ção dos em pre sá ri os do se tor de
lo gís ti ca é se as em pre sas não evo lu í rem para
uma ges tão in te li gen te, atra vés de um ex ce -
len te TMS (Trans por ta ti on Ma na ge ment
System) ou Sis te ma de Ge ren ci a men to de
Trans por te e con ti nu a rem lan çan do seus pla -
ne ja men tos em pla ni lhas de Excel, pos si vel -
men te irão per der mer ca do para con cor rên cia
nes te ano de 2020.

Com mais de 8 anos de ex pe riên cia, a
Cen tral System sur giu do em pre en de do ris mo
dos seus só ci os, con si de ran do as sig ni fi ca ti -
vas ex pe riên ci as e re sul ta dos ob ti dos nos seg -
men tos de tec no lo gia, ser vi ços, fi nan ce i ro,
in dús tria, lo gís ti ca e co mer ci al, tan to no mer -
ca do do més ti co, quan to no mer ca do in ter na ci -
o nal.

A Cen tral System uti li za os di ver sos co -
nhe ci men tos e, so bre tu do, os di fe ren tes ra -
mos de atu a ção de nos sos com po nen tes, para
aten der de for ma cus to mi za da às ne ces si da -
des dos cli en tes, por meio do ofe re ci men to de
so lu ções tec no ló gi cas e pro ces sos, de for ma
di ver si fi ca da e am pli a da. Seus cli en tes são
con tem pla dos com ex ce lên cia no aten di men -
to, na pres ta ção de ser vi ços de EDI, no ras tre -
a men to, na se gu ran ça e na au to ma ção em
tem po real.

Por uti li zar uma ro bus ta in fra es tru tu ra, tra -
ba lha com em pre sas dos mais va ri a dos seg -
men tos e ta ma nhos de mer ca do. 

Co nhe ça ago ra, em de ta lhes, os qua tro
pas sos fun da men ta is que a Cen tral System
ori en ta im pul si o nar qual quer lo gís ti ca, atra vés
de uma ges tão Inte li gen te

Os 4 pas sos para
im pul si o nar qual quer
lo gís ti ca, atra vés de
uma ges tão Inte li gen te

1 – Con tro le de Pá tio

Um efi ci en te con tro le de flu xo de ca mi nhões, 
gera ga nhos re pre sen ta ti vos nas ope ra ções lo -
gís ti cas, além de au men tar a efi ciên cia e ra pi -
dez, per mi tin do que haja pla ne ja men to para
ajus tar e iden ti fi car gaps de me lho ria na ope ra -
ção.

O sis te ma de so lu ção de con tro le de pá tio,
per mi te que os ope ra do res aler tem ime di a ta -
men te os mo to ris tas que es tão em es pe ra em
seus ca mi nhões no pá tio. De ma ne i ra ati va, o
sis te ma cria aler tas in di can do para qual doca o
ca mi nhão de ve rá ir. Atra vés de pa i nel de aler tas,
é pos sí vel ver em tem po real onde se en con tra
cada ve í cu lo no pá tio.

Prin ci pa is Be ne fí ci os:

• Re duz atra sos por fal ta da pre sen ça do mo to -
ris ta;

• Ma i or ra pi dez e efi ciên cia no em bar que e de -
sem bar que de car gas;

• For ne ce re la tó ri os ge ren ci a is de tem po de es -
pe ra, en tre ou tros (on-line);

• Eli mi na o uso de mi cro fo ne e alto-fa lan te;

• Eli mi na a ne ces si da de de um fun ci o ná rio
para aci o nar os mo to ris tas;

• Iden ti fi ca ge o lo ca li za ção do ve í cu lo es ta ci o -
na do e lo ca is va gos;

• Infor ma qua is ve í cu los es tão fora de uso, em
ma nu ten ção;

• Con tro le de vo lu me tria e cus to: sa i ba qual o
ve í cu lo apro pri a do para cada tipo de en tre ga.

2 – Mo ni to ra men to da Ges tão de Entre ga

Mo ni to rar qual quer en tre ga, sa ben do em
tem po real pro ble mas como: ex tra vi os, atra sos,
ava ri as, la cre vi o la do, tem pe ra tu ra do baú fora
do pa drão, en tre ou tros. Um bom sis te ma per mi -
te que se te nha to das es sas in for ma ções, en tre
tan tas ou tras, re du zin do os cus tos, per das e au -
men tan do a pro du ti vi da de da em pre sa.

Prin ci pa is Be ne fí ci os:

• Entre gas por mo bi li da de (ce lu lar ou ta blet);

• Ocor rên ci as nos pon tos de en tre ga cus to mi -
zá ve is;

• Assi na tu ra do re ce be dor na tela do ce lu lar/ta -
blet;

• Con fir ma ção de en tre ga de vo lu mes por le i tu -
ra de có di go de bar ras;

• Fo to gra fia do lo cal, de ava ri as, de ca nho tos,
ou qual quer ne ces si da de de ocor rên ci as;

• Envio de no vas co le tas du ran te o tra je to e
para o ve í cu lo mais pró xi mo;

• Con tro le de km/h, pa ra das, tra je tos, per no i te,
cer ca ele trô ni ca e aler tas con fi gu rá ve is;

• Trac king do tra je to do ve í cu lo por GPS, po -
den do ser com pa ra do com o ro te i ri za dor;

• Lo gís ti ca re ver sa (acom pa nhe tudo que está
sen do em bar ca do para de vo lu ção).

3 – Manutenção de Frotas

Em uma ope ra ção de lo gís ti ca o cus to de ter
a fro ta pa ra da é mu i to alto. É fun da men tal para
ges tão ter in di ca do res e aler tas que as se gu rem
que o ve í cu lo faça suas mais di ver sas ma nu ten -
ções pe rió di cas na hora cer ta, como: ro dí zio de
pne us, tro ca de óleo, con tro le de con su mo. Você
cus to mi za li vre men te.

Prin ci pa is be ne fí ci os:

• Aler tas pré vi os para ma nu ten ção pre ven ti va
de qual quer item (de tro ca de óleo a ro dí zio de
pne us);

• A qual quer mo men to de uma en tre ga, o mo to -
ris ta po de rá aler tar para uma ne ces si da de de
ma nu ten ção ou si na li zar pe que nas ou gran des
ava ri as no per cur so;

• Mó du lo adi ci o nal op ci o nal para con tro le de
pe ças, al ça da de li be ra ção e co ta ção de com pra;

4- Gestão de Equipe

• Com o con tro le das vá ri as eta pas gera um au -
men to de pro du ti vi da de e re du ção dos cus tos de
en tre ga.

• Con tro le de Pon to, eli mi nan do ho ras ex tras,
pa ra da não au to ri za da, per no i te e in ter va los; 

• Ve lo ci da de mé dia que o ve í cu lo está tra fe -
gan do;

• Con tro le da equi pe que está fa zen do a en tre -
ga (mo to ris ta e aju dan tes);

• Con tro le de mul tas, ava ri as e aci den tes, vin -
cu la dos ao mo to ris ta (his tó ri co com ple to);

• Con tro le de tra je to e cer ca ele trô ni ca da en -
tre ga;

• His tó ri co de ocor rên ci as vin cu la do ao mo to -
ris ta (ava ri as de en tre ga, fal ta de vo lu mes);

• Con tro le e aler tas para o Check-in e
Check-out de cada en tre ga (iní cio e tér mi no pre -
vis to);

• Atra vés de um pa i nel de con tro le to tal men te
cus to mi zá vel e leve que per mi te acom pa nhar em 
tem po real, a per for man ce e pro ble mas da fro ta,
en tre gas e equi pe.

• Re la tó ri os ana lí ti co e sin té ti co da rão de ta lhes 
que po de rão au xi li ar no con tro le e si na li zar opor -
tu ni da des de me lho ria na ope ra ção.

Para co nhe cer mais so bre como ge rar bons
re sul ta dos na sua ope ra ção de lo gís ti ca, aces se
o site <www.cen tralsystem.com.br> e veja como
a tec no lo gia tra ba lhan do por você, trans for ma
da dos em re sul ta dos. 
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Fe li pe Me de i ros*

GESTÃO EM MEIO À PANDEMIA

Há me ses es ta mos vi ven do uma si tu -
a ção nun ca vis ta em nos sa his tó ria. Uma 
do en ça de ori gem chi ne sa vem se alas -
tran do o mun do de di ver sas for mas pos -
sí ve is. Até o mo men to, qua se cin co
mi lhões de pes so as já se in fec ta ram com 
a Co vid-19 no mun do, mas, em con tra -
par ti da, mais de 1,7 mi lhão já se re cu pe -
ra ram. Em to dos os as pec tos, os
im pac tos do sur to da do en ça do novo co -
ro na ví rus ain da são in cal cu lá ve is. No en -
tan to, é cer to que isso al te rou a di nâ mi ca 
de tra ba lho, co bran do novos hábitos das
corporações, inclusive modelos de
gestão diferenciados.

Além de atin gir nos so es ta do so ci al e
nos sas re la ções in ter pes so a is, a pan de -
mia atin ge com for ça o se tor eco nô mi co,
afe tan do em pre gos, em pre sas e, con se -
quen te men te, a si tu a ção fi nan ce i ra do
país. Ne nhu ma or ga ni za ção é in to cá vel
e as ame a ças são ine ren tes a to dos. Qu -

an do fa la mos so bre ris cos, exis tem
aque les que con se gui mos pre ver e evi tar 
os que nos sur pre en dem e nos for çam a
atu ar ra pi da men te para mi ni mi zar, ao
má xi mo pos sí vel, seus im pac tos nos ne -
gó ci os. A ino va ção nes ses mo men tos é
fun da men tal para uma em pre sa em meio 
à cri se. Pro mo ções e adap ta ções são
co i sas que podem fazer com que o
negócio mantenha um ritmo
considerável, ficando firme no mercado
até tudo passar.

No se tor de trans por te, as ope ra ções
de im por ta ção e de ex por ta ção fo ram di -
re ta men te atin gi das. Por se tra tar de
uma pan de mia de cla ra da, o en vio de
pro du tos fi cou com pro me ti do. Mes mo
com uma di mi nu i ção, nos so ser vi ço é es -
sen ci al para o abas te ci men to de pro du -
tos in dis pen sá ve is à po pu la ção:
ali men tos, me di ca men tos, com bus tí vel,
equi pa men tos. O pri mor di al que es ta -
mos fa zen do é cu i dar de nos sos co la bo -
ra do res com o for ne ci men to de

equi pa men tos de segurança e saúde,
como máscaras e álcool em gel, além de
revisão da frota. 

Essa cri se re for ça a im por tân cia de
co lo car mos em prá ti ca con ce i tos já bem
di fun di dos no mer ca do, mas ain da pou co
apli ca dos. É im por tan te que as em pre sas
bus quem um ali nha men to en tre o dis cur -
so e a prá ti ca, ou seja, que es ta be le çam
pla nos de ges tão de ris cos, e se jam co e -
ren tes, trans pa ren tes e efi ca zes.

A pan de mia do novo co ro na ví rus
trou xe e ain da tra rá im pac tos sig ni fi ca ti -
vos às em pre sas. O que vai de ter mi nar a 
sua per ma nên cia no mer ca do é a ca pa -
ci da de de se adap tar di an te das cir cuns -
tân ci as, de mo der ni zar os ser vi ços e de
oti mi zar os pro ces sos ape sar das bar re i -
ras fí si cas. Para tan to, é cru ci al apro ve i -
tar o mo men to para ple i te ar as
atualizações necessárias na estrutura
tecnológica.

* *Di re tor de Fi nan ças e Per for man ce da GVM
So lu ti ons Bra sil
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Por Cla ris sa Ma sul lo*

A pan de mia de Co vid-19, de es ca la
mun di al e sem pre ce den tes na his tó ria
re cen te, vem pro du zin do re per cus sões
tan to no âm bi to da sa ú de quan to no so ci -
al e eco nô mi co, o que en vol ve di re ta -
men te as re la ções de tra ba lho, e,
se gun do a Orga ni za ção Mun di al do Tra -
ba lho es ti ma-se que, no se gun do se -
mes tre de 2020, ha ve rá 195 mi lhões de
em pre gos com pro me ti dos, fato nun ca
an tes vi ven ci a do.

Em es tu do ela bo ra do pela equi pe do
es cri tó rio de ad vo ca cia Ayres e Ma sul lo,
tra ze mos al gu mas im por tan tes con si de -
ra ções dos re fle xos ha vi dos nas re la -
ções de tra ba lho, mor men te em ra zão da 
edi ção das Me di das Pro vi só ri as 927 e
936, cujo ob je ti vo foi pro mo ver fle xi bi li za -
ção de for ma a ga ran tir a ma nu ten ção de 
em pre gos, bem como au xi li ar as
empresas diante da crise financeira
causada pela pandemia.

A Me di da Pro vi só ria nº 927/2020,
pror ro ga da por mais 60 dias, tem como
prin ci pal ob je ti vo a pre ser va ção de em -
pre gos, es ta be le cen do, as sim, al gu mas
me di das as quais destacamos:
a) pos si bi li da de de an te ci pa ção dos fe ri -
a dos;
b) per mi tiu que, nos me ses de mar ço,
abril e maio, para de so ne rar a fo lha, o
em pre ga dor não faça o re co lhi men to do
FGTS, en tre tan to, ins ta res sal tar que
não se tra ta de isen ção do pa ga men to,
na me di da em que esse pa ga men to será
fe i to a pos te ri o ri. Essa re gra não se apli -
ca aos ca sos de res ci são do con tra to de
tra ba lho, sen do os va lo res de vi dos, não
ha ven do qual quer sus pen são;
c) a pos si bi li da de de re a li za ção de acor -
dos in di vi du a is en tre em pre ga dor e em -
pre ga dos, so bre pon do-se aos de ma is
ins tru men tos nor ma ti vos, res pe i tan -
do-se os li mi tes cons ti tu ci o na is. Nes se
pon to, o STF re co nhe ceu a cons ti tu ci o -

OS IMPACTOS DA PANDEMIA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

na li da de da pre pon de rân cia dos acor dos 
in di vi du a is;

d) te le tra ba lho, per mi tin do ao em pre -
ga dor a trans fe rên cia do em pre ga do
para o sis te ma re mo to, com no ti fi ca ção
prévia de 48 horas;

e) al te ra ção da con di ção das fé ri as,
po den do ser an te ci pa das me di an te no ti -
fi ca ção pré via de, pelo me nos, 48 ho ras,
ain da que o pe río do aqui si ti vo não te nha
ocor ri do, po den do o em pre ga dor pa gar o 
adi ci o nal de 1/3 até dia 20 de dezembro;
f) cri a ção de re gi me es pe ci al de ban co
de ho ras, no qual o em pre ga dor po de rá
in ter rom per suas ati vi da des e pro mo ver
a com pen sa ção por meio de ban co de
ho ras, de ven do ser es ta be le ci do atra vés
de acor do co le ti vo ou in di vi du al for mal;
d) se gu ran ça e me di ci na do tra ba lho:
com ex ce ção dos exa mes de mis si o na is,
fica sus pen sa a re a li za ção dos de ma is
exa mes ocu pa ci o na is, clí ni cos e com ple -
men ta res, bem como tre i na men tos obri -
ga tó ri os pe rió di cos e even tu a is dos
em pre ga dos, pre vis tos nas nor mas re -
gu la men ta do ras de se gu ran ça e sa ú de
no trabalho.

A Me di da Pro vi só ria nº 936/2020,
tam bém pror ro ga da por mais 60 dias, es -
ta be le ce, como uma das prin ci pa is me di -
das a re a li za ção de acor dos re a li za dos
en tre em pre ga dos e em pre ga do res para
re du ção da jor na da de tra ba lho e sa lá rio, 
bem como a suspensão do contrato de
trabalho.

Entre tan to, im por ta res sal tar que,
essa pror ro ga ção não au to ri za as em -
pre sas a re a li za rem um novo acor do de
sus pen são do con tra to de tra ba lho por
mais 60 dias, caso a em pre sa já te nha
optado anteriormente.

Den tre as prin ci pa is me di das ado ta -
das com a MP nº 396/2020 res sal ta mos
a se guin tes:
a) pos si bi li da de de acor do in di vi du al en -
tre o em pre ga dor e o em pre ga do para re -
du ção da jor na da de tra ba lho e o sa lá rio,

sem pre na mes ma pro por ção, es ta be le -
cen do três fa i xas de ne go ci a ção: 25%,
50% e 70% de re du ção. A du ra ção má xi -
ma é de 90 dias;
b) sus pen são pro vi só ria do con tra to de
tra ba lho pelo pe río do de 60 dias, po den -
do ser fra ci o na do em 2 pe río dos de 30
dias;
c) es ta bi li da de pro vi só ria: os em pre ga -
dos que fi ze rem jus ao Be ne fí cio Emer -
gen ci al de Pre ser va ção do Empre go e
da Ren da te rão a ga ran tia de im pos si bi li -
da de de dis pen sa sem jus ta ca u sa du -
ran te o pe río do de re du ção da jor na da ou 
de sus pen são do con tra to e, após o re -
tor no das ati vi da des la bo ra ti vas em pe -
río do nor mal, pelo mes mo pra zo em que
hou ve a sus pen são ou re du ção da jor na -
da de tra ba lho.

No to can te aos acor dos in di vi du a is
de tra ba lhos, nos ter mos da Me di da Pro -
vi só ria nº 936/2020, o STF, atra vés da
ADI 6363, de ci diu que os mes mos po -
dem ser re a li za dos sem a in ter fe rên cia
sin di cal, ca ben do à ins ti tu i ção sin di cal
tão so men te to mar co nhe ci men to dos
acor dos ce le bra dos para con fe rên cia do
cumprimento dos requisitos previstas na
norma.

Nes se con tex to, en ten de mos que os
im pac tos da cri se nas re la ções de tra ba -
lho são (e se rão) con si de rá ve is, sen do
cer to que o mais efe ti vo re mé dio, nos ter -
mos das nor mas de fle xi bi li za ção, é o
diá lo go so ci al en tre em pre ga do res e em -
pre ga dos, de for ma a se bus car so lu ções 
con jun tas para o bem co mum e, prin ci -
pal men te, amenizar os males
decorrentes dessa pandemia.

* Advo ga da só cia do es cri tó rio Ayres & Ma sul lo
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Para con tri bu ir com a fal ta de EPI 
(Equi pa men to de Pro te ção
Indi vi du al) que mu i tos hos pi ta is 
es tão en fren tan do, a fun da do ra 

da Con fi an ce log, Ro se mary Pa nos si an,
cri ou a cam pa nha in ter na “Más ca ra So li -
dá ria”, com a ide ia de au xi li ar para a pro -
te ção ade qua da dos pro fis si o na is que
es tão na li nha de fren te com a do a ção de 
apro xi ma da men te 400 más ca ras pro du -
zi das por seus pró pri os co la bo ra do res.

“Qu e re mos con tri bu ir com esse mo -
men to tão de li ca do. As más ca ras em
ace ta to são mais um com ple men to na
pro te ção. Te mos fun ci o ná ri os de di ca dos
na con fec ção”, afirma Rosemary.

Por fa zer par te de um se tor es sen ci al 
para a so ci e da de nes se mo men to, eles
não po dem pa rar. Assim, Ro se mary -
pre o cu pa da com a sa ú de e se gu ran ça
dos fun ci o ná ri os - to mou uma sé rie de
me di das para ga ran tir a hi gi e ni za ção do
am bi en te de tra ba lho.

“Nós es ta mos con tro lan do a tem pe ra -
tu ra de to dos os co la bo ra do res. Tam bém
es ta mos man ten do o dis tan ci a men to no
re fe i tó rio, ins ta la mos ál co ol em gel em to -
das as de pen dên ci as, dis po ni bi li za mos
EPI (más ca ras e lu vas) para to dos, além
de con tra tar mos fun ci o ná ri os es pe ci a li za -
dos para a de sin fec ção dos de par ta men -
tos, ma te ri a is e ca mi nhões. Ofe re ce mos
ain da o home of fi ce, nos ca sos em que é
pos sí vel tra ba lhar de casa.”

Além da ação “Más ca ra So li dá ria”, a
Con fi an ce log tam bém par ti ci pa, todo sá -
ba do, em par ce ria com a ONG Be i ja-Flo -
res So li dá ri os, de uma cam pa nha
es pe ci al de ali men ta ção. Des de abril, a
em pre sa já realizou mais de 300
refeições. 

“Te mos mu i to or gu lho em par ti ci par
de ações como essa, ain da mais em um
mo men to tão de li ca do.”

A ONG dis tri bui as mar mi tas, além de 
rou pas e ma te ri a is de pri me i ra ne ces si -

Empre sa de lo gís ti ca
cria cam pa nha in ter na
“Más ca ra So li dá ria”

da de em abri gos e tam bém para pes so -
as em situação de rua.

 "É mu i to im por tan te sa ber que es ta -
mos con tri bu in do de al gu ma ma ne i ra
para tra zer mais ale gria para to dos em
um ce ná rio tão com ple xo”, finaliza
Rosemary.

So bre a Con fi an ce log

Pre sen te des de 2005 na lo gís ti ca da
ca de ia do frio e se di a da em São Pa u lo, a
Con fi an ce log é um ope ra dor lo gís ti co
que vem ga nhan do cada vez mais es pa -
ço no mer ca do e ex pan din do suas ati vi -
da des em um se tor bas tan te con cor ri do.

O know-how da Con fi an ce log é con -
so li da do na ar ma ze na gem e na dis tri bu i -
ção de pe re cí ve is para re des va re jis tas
de su per mer ca dos e tam bém apre sen ta
im por tan te atu a ção nos de ma is
segmentos da cadeia do frio.

Re cen te men te, a Con fi an ce log ina u -
gu rou um novo cen tro de dis tri bu i ção
com ca pa ci da de para 12 mil to ne la das
de mo vi men ta ção, dez do cas, câ ma ras
re ver sí ve is con ge la das e res fri a das, es -
tru tu ras ver ti ca li za das mis tas e operação 
24 horas, na Zona Norte de São Paulo.
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Ose cre tá rio-Exe cu ti vo do Mi nis -
té rio da Infra es tru tu ra (MInfra),
Mar ce lo Sam pa io, par ti ci pou,
no úl ti mo dia 14 de ju lho, de

we bi nar pro mo vi do pelo Sin di ca to Na ci o -
nal da Indús tria da Cons tru ção Pe sa da
(Si ni con). Du ran te o en con tro vir tu al,
Sam pa io de ta lhou as prin ci pa is ações do 
Go ver no Fe de ral para fo men tar a re to -
ma da eco nô mi ca do país pós-co vid, o
pro gra ma Pró-Bra sil, a con ti nu i da de do
cro no gra ma de con ces sões e os es for -
ços do Go ver no Fe de ral para trans for -
mar o MInfra em um ór gão do go ver no
100% di gi tal.

Go ver no Fe de ral fo men ta a
re to ma da eco nô mi ca do país
pós-pan de mia

Du ran te o de ba te, o se cre tá rio re i -
te rou a im por tân cia do pro gra ma
Pró-Bra sil para a in fra es tru tu ra fo ca -
do nos dois pi la res: ‘or dem e pro gres -
so’. Se gun do o se cre tá rio, o pi lar
‘or dem’ está es tru tu ra do em apri mo rar 
o ar ca bou ço le gal e in fra le gal na des -
burocra ti za ção e mo der ni za ção, de
for ma que o am bi en te de ne gó ci os seja 
fa vo rá vel e atra ti vo para in ves ti men tos
pri va dos. “A car te i ra de pro je tos pre vê
in ves ti men tos de con ces sões de R$
250 bi lhões no se tor e, em con tra par ti -
da, os in ves ti men tos pú bli cos se rão de
R$ 30 bi lhões”, des ta cou.

Sam pa io tam bém fa lou um pou co
so bre o pi lar ‘pro gres so’, que é o port -
fó lio de pro je tos com par ce ria do se tor 
pri va do e in ves ti men tos pú bli cos do
Orça men to Ge ral da União. “O ob je ti -
vo do pro gra ma é apri mo rar a re gu la -
ção e a fis ca li za ção, cri an do um
am bi en te de ne gó ci os mais fa vo rá vel
para in ves ti do res es tran ge i ros”, res -
sal tou.

No we bi nar, Sam pa io tam bém fa -
lou so bre a trans for ma ção di gi tal de
to dos os pro ce di men tos do Mi nis té rio
da Infra es tru tu ra. "Já te mos 187 ser vi -
ços pú bli cos 100% di gi ta is”, des ta cou. 
“Para ci tar um exem plo, te mos o do cu -
men to ve i cu lar ele trô ni co. É uma tec -
no lo gia que, so zi nha, vai ge rar uma
eco no mia de apro xi ma da men te R$
500 mi lhões anu a is para o es ta do bra -
si le i ro”, fi na li zou Sam pa io.
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Pris ci la Za net te*

Pas sa dos qua se qua tro me ses
des de a che ga da e dis se mi na ção do
novo co ro na ví rus pelo Bra sil, per ce -
be mos sig ni fi ca ti vos im pac tos na re la -
ção en tre em pre sa e pro fis si o na is.
Mu i tas or ga ni za ções pre ci sa ram (e
con ti nu am pre ci san do) fa zer va ler de
sua ca pa ci da de cri a ti va e de adap ta -
ção para li dar com o pro ble ma da me -
lhor for ma pos sí vel. O Trans por te
Ro do viá rio de Car gas, re co nhe ci do
como ser vi ço es sen ci al em mar ço,
não pa rou e mes mo com a que da no
vo lu me de car gas, vem se es ta bi li zan -
do e apren den do a vi ven ci ar o novo
nor mal.

Algu mas es tra té gi as ado tas pe las
em pre sas trou xe ram no vas ma ne i ras
de se re la ci o nar, com pú bli co e co la -
bo ra do res. Ape sar de dis tan tes em al -
guns ca sos (via re u niões on li ne) ou
pre sen ci al men te, per ce bo que as or -
ga ni za ções fi ca ram mais hu ma nas
para en ten der a dor e as di fi cul da des
do pró xi mo. Por mais que cada or ga ni -
za ção te nha suas co bran ças, re sul ta -
dos e me tas para se rem atin gi das,
vejo que fi ca mos mais fle xí ve is e en -
ten de mos que o mo men to ne ces si ta -
va de um cu i da do es pe ci al.

O sen ti men to de em pa tia e so li da -
ri e da de está mais aflo ra do e hou ve
tam bém um res ga te do pro pó si to e va -

lo res das em pre sas. Antes da cri se vi -
vía mos uma cor ri da do ime di a tis mo,
onde nada era to le rá vel, os acon te ci -
men tos dos úl ti mos me ses vi e ram
para dar uma fre a da nes sa ma ne i ra de 
vi ver e cri ar um lado mais hu ma no
para to dos nós.

Fa lan do como em pre sa, a Ouro
Ne gro não sen tiu se ve ra men te os im -
pac tos da pan de mia, de po is da que da
no vo lu me de car gas nos pri me i ros 15
dias de qua ren te na, os ín di ces vol ta -
ram a su bir e hoje es ta mos ape nas
10% aba i xo do vo lu me apre sen ta do
no pré-pan de mia. Po rém, ou tro pon to
que deve ser ob ser va do é o au men to
no cu i da do com a hi gi e ne pes so al e de 
toda a em pre sa. Des de a H1N1, es ta -
be le ce mos o ál co ol gel nos cor re do res 
e me sas da or ga ni za ção, po rém, o
mo men to cons ci en ti zou mais a to dos
com es sas ques tões, fa zen do com
que cada in di ví duo es te ja mais cu i da -
do so e pre o cu pa do com sua pró pria
hi gi e ne e a do pró xi mo.

O tra ba lho home of fi ce foi es ta be -
le ci do, essa prá ti ca será uma re a li da -
de para al guns se to res da nos sa
em pre sa, com al gu mas fer ra men tas
de pro du ti vi da de já exis ten tes no mer -
ca do, a ges tão de al guns se to res fi ca -
rá vi sí vel mes mo à dis tân cia, po rém
per ce bo que o pro fis si o nal ain da está
se adap tan do a tra ba lhar em casa,
não é fá cil. A pre sen ça fí si ca agi li za a

to ma da de de ci são na ro ti na do dia a
dia, por tan to, ape sar de im por tan te, o
tra ba lho re mo to nun ca subs ti tu i rá por
com ple to o tra ba lho pre sen ci al em al -
gu mas ati vi da des.  Além dis so, as pla -
ta for mas de re u niões on li ne que já
vi nham sen do in cor po ra das em mu i -
tas ati vi da des das or ga ni za ções, fo -
ram ofi ci al men te im ple men ta das. Se
uti li za das ade qua da men te, es sas pla -
ta for mas tra zem pro du ti vi da de, ve lo -
ci da de, con for to, re du ção de cus to e
apro xi ma ção nas re la ções.

Por fim, acre di to que a cri se veio
para mo di fi car e afir mar al gu mas for -
mas como es tá va mos acos tu ma dos a
tra ba lhar. A par te tec no ló gi ca evo lu iu
ra pi da men te, al gu mas re sis tên ci as
com as re u niões on li ne se fo ram, e as
re la ções hu ma nas se for ta le ce ram. 

* Di re to ra da Ouro Ne gro
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A Orga ni za ção Mun di al da Sa ú -
de (OMS) evi ta usar o ter mo
pan de mia com fre quên cia
para não ca u sar pâ ni co ou

uma sen sa ção de que nada pode ser fe i -
to para con tro lar uma en fer mi da de. Mas,
no úl ti mo dia 11 de mar ço, de cla rou que
vi ve mos uma pan de mia do novo co ro na -
ví rus, uma do en ça in fec ci o sa que atin giu 
esse pa ta mar por afe tar um gran de nú -
me ro de pes so as es pa lha das pelo mun -
do. 

Para en fren tar es ses dias in qui e tan -
tes, já que os mais oti mis tas es pe ram a
cri a ção de uma va ci na para de zem bro, a
pa la vra so li da ri e da de tor nou-se má gi ca
para o en fren ta men to do ví rus. Em ju lho,
o nú me ro de ca sos de Co vid-19 no mun -
do já ha via ul tra pas sa do 10 mi lhões e
pro vo ca do a mor te de mais de 500 mil
pes so as. Só no Bra sil haviam mais de
1,4 milhão casos confirmados.

O em pre sá rio da área gour met, João
Ri car do de Sou sa, mais co nhe ci do
como, João do Bem, um dos ide a li za do -
res do gru po Co ra ções So li dá ri os, cri a do 
há mais de oito anos, não po de ria cru zar
os bra ços nes se mo men to tão di fí cil para 
a hu ma ni da de. Com o apo io de em pre -
sá ri os e de gru pos de vo lun tá ri os, co or -
de nou, de mar ço à ju nho, a dis tri bu i ção
de ces tas bá si cas, to ta li zan do mais de
cin co to ne la das de ali men tos, ar ti gos de
hi gi e ne pes so al, de lim pe za e más ca ras
de pro te ção para pes so as em si tu a ção
de vul ne ra bi li da de, como população em
situação de rua, moradores de regiões
carentes e entidades sociais.

João do Bem lem bra que a in ten ção
da cri a ção do Co ra ções So li dá ri os era le -
var so li da ri e da de às cri an ças e ido sos
atra vés de ações so ci a is. Ao lon go des -
ses anos, or ga ni za ram inú me ras ati vi da -
des, como even tos na Pás coa, Dia das

SOLIDARIEDADE:
UM ATO DE DOAR AMOR E TEMPO

João do Bem, um dos idealizadores do Corações Solidários
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Distribuição de quentinhas para os necessitados durante a pandemia

Projeto leva esperança para as famílias,

Grupo Corações Solidários em
atividade na favela da Maré

Doação é garantia de
alimentação aos necessitados

Cri an ças e a tra di ci o nal Na tal So li dá rio,
sem pre com a pre sen ça do Pa pai Noel.
Des sa for ma, atra vés de ati vi da des lú di -
cas, pro por ci o nam a me lho ria da qua li -
da de de vida de pes so as, fa mí li as,
ins ti tu i ções e co mu ni da des ca ren tes.
Mas, com o sur to do novo co ro na ví rus,
hou ve uma de man da enor me, obri gan -
do-os a se re in ven tar:

Com a pan de mia, ex pli ca o em pre -
sá rio, hou ve uma de man da ma i or. Mu i -
tas pes so as sem po der tra ba lhar e
con se quen te men te sem di nhe i ro para o
seu sus ten to

“Nós já dis tri bu ía mos de 50 a 60
ces tas bá si cas por mês. Com a
COVID-19, pas sa mos a ofe re cer mais
de 300 ces tas por mês, to ta li zan do cin -
co to ne la das de ali men tos, para gru pos
so ci a is, co mu ni da des, am bu lan tes, pro -
fis si o na is li be ra is po pu la ção em si tu a -
ção de rua”.

Entre as pes so as aten di men tos no
Rio, con ta João do Bem, mo ra do res da
fa ve la da Maré, do Ti rol, em Ja ca re pa -
guá e na Ba i xa da Flu mi nen se em Jar -
dim Gra ma cho.

Para dar con ti nu i da de ao tra ba lho,
João do Bem diz que o gru po está ace i -
tan do do a ções de ali men tos não pe re cí -
ve is e fral das ge riá tri cas. A en ti da de
tam bém está de sen vol ven do um tra ba -
lho or ga ni za ções de pro te ção aos ani -
ma is. Por isso, tam bém são bem vi das
as do a ções de ra ções para ga tos e ca -
chor ros.

“Esta mos aber tos a to dos que que i -
ram aju dar. Di a ri a men te dis tri bu í mos
300 quen ti nhas para mo ra do res em si -
tu a ção de rua e ra ção para os ca chor ros 
que vi vem com eles. O úni co pré-re qui -
si to exi gi do para con tri bu ir é a von ta de
de fa zer o bem. Quem ti ver in te res se
em par ti ci par como vo lun tá rio ou fa zer
do a ção, pode en trar em con ta to co nos -
co atra vés de nos sa Fan pa ge, cujo en -
de re ço é
<https://www.fa ce bo ok.com/co ra co es -
so li da ri os co ma mor>
ou pelo te le fo ne (21) 99801-1704. Essa
é uma opor tu ni da de que te mos de es pa -
lhar o amor e a so li da ri e da de”, afir ma
João do Bem.




