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CARTA DO PRESIDENTE
Caminhar com segurança
“A melhor forma de prever o futuro

O risco é o negócio da Pamcary®, marca líder de mercado operada pela
GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S.A e GPS Corretora e Administradora de Seguros S.A. Tem como objetivo prevenir e mitigar riscos
em toda cadeia logística. “Nós estamos sempre atentos ao cenário para
enxergar oportunidades de atender às necessidades do mercado, até
mesmo antes do mercado demandar alguma solução”, ressalta o presidente executivo da Pamcary, Ricardo Miranda.
Um exemplo de ameaça como foi a crise financeira que abalou as
estruturas da economia mundial em meados de 2008, mostra que o
risco é indissociável. A Pamcary, como toda a economia mundial, sofreu os impactos dessa crise e fez importantes mudanças nos últimos
dois anos. Passamos por uma fase difícil e nos ajustamos à realidade
global. Enfrentamos uma concorrência ainda mais perversa no nosso
já competitivo mercado, quando a produção industrial brasileira diminuiu, a sinistralidade aumentou e foi necessário buscar novas fórmulas para atenuar as conseqüências desse momento, fortalecendo
nossa musculatura para os novos tempos.
Mas toda a crise traz também oportunidades e, como a Pamcary é
uma empresa inovadora que sabe enxergar as possibilidades de crescimento com pioneirismo, revimos conceitos e práticas e saímos desse
furacão, mais fortalecidos.
Para isso, foi fundamental a participação e o empenho dos nossos colaboradores, que são a maior força da Pamcary. Operamos uma verdadeira revolução na empresa, com a revisão da política de remuneração
da área comercial, a implantação de uma gestão focada em resultados
e, com isso, otimizamos recursos e reestruturamos diversas áreas.

é construí-lo.”
Peter Drucker

Estamos sempre prontos para novos desafios, diferenciamo-nos e
mantivemos a liderança no mercado graças a uma gestão eficiente,
produtos e serviços inovadores e em perfeita sinergia. Sabemos que
vivemos em um ambiente em constante transformação, mas a busca
por soluções capazes de gerar valor para o futuro é, sem dúvida, o
melhor meio de garantir a perpetuação do negócio.
A receita de sucesso da Pamcary é intervir positivamente no clima organizacional, energizando e envolvendo todos os colaboradores para
que se tornem diferenciais competitivos no nosso setor de atuação,
adotando a estratégia de incentivo ao crescimento profissional inicialmente individual, favorecendo sua ampliação para toda a empresa,
gerando assim, oportunidades ilimitadas.
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INTRODUÇÃO
O presente relatório reflete o compromisso da
Pamcary® com a sustentabilidade, assumido em
meados de 2007 com a criação do Instituto Cuidando do Futuro (ICF) e a publicação da Revista
Caminhar em 2008, com o objetivo de resgatar
o histórico de ações de responsabilidade social
praticadas pela empresa.
Em 2010 a Pamcary delegou ao Instituto Cuidando
do Futuro, o desafio de desenvolver um relatório de
sustentabilidade com um modelo próprio, para tanto, o ICF sugeriu a formação de um grupo de trabalho, composto por profissionais de todas as áreas da
empresa, ampliando e enriquecendo a discussão.
Inicialmente a construção do modelo dava-se concomitante a de medidas urgentes para diminuir os
efeitos da crise em curso, e a base de sua formalização durante esse período proporcionou os insumos para o planejamento do ano seguinte.
6

No primeiro workshop foi proposta a estrutura organizacional para a criação de um comitê visando
a implantação de um modelo sustentável. Contemplamos os temas mais relevantes para a sustentabilidade na Pamcary, dividindo-os em 5 áreas, sendo,
Operações, Mercado, Colaboradores, Sociedade e
Governança. A abordagem partiu de uma análise
dos desafios da sustentabilidade para as empresas,
passou por uma análise do setor, resultando em
uma visão compartilhada da companhia.
Assim, o modelo desenvolvido e aplicado pela
Pamcary extravasa a formulação básica da revista,
que incluía apenas seus recursos humanos, para
agora abarcar todo o sistema de valores de sua
cadeia produtiva, assim como aprofundar essa integração na sociedade.
No segundo workshop, os temas foram mais trabalhados e detalhados como desafios e indicadores.

/
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Após a validação desse material pelo Comitê - Relatório Sustentabilidade, definiu-se que a forma de
apresentação do relatório seria em 3 capítulos e
4 anexos.

Para complementar o conteúdo deste relatório e
oferecer mais subsídios de como o processo se
inicia e naturalmente ganha cultura empresarial,
incluímos 4 anexos, a saber:

Os 3 capítulos retratam dificuldades impostas
pela crise do final de 2008. O capítulo 1 apresenta o cenário que o setor enfrentou e as ações
que a Pamcary implementou nas áreas de Governança, Colaboradores, Operações e Mercado.
De acordo com os princípios do modelo de sustentabilidade elaborado, este capítulo demonstra o real valor do investimento nesse conceito
sustentável.

Anexo 1, como as empresas podem redefinir sua
cultura e criar seu próprio ambiente competitivo.

No capítulo 2 o item Colaboradores indicado no
Mapa de Sustentabilidade aprofunda as medidas
realizadas e descritas no capítulo 1 e as consolida
ás demais determinações do item colaboradores
geradas nas atividades dos workshops, fundamentando o modelo proposto.
O capítulo 3 evidencia como os esforços da direção em estabelecer reais alianças com a sociedade
e o mercado, foram fundamentais para inovar seus
produtos e serviços, alavancando suas operações
e consolidando o crescimento profissional de seus
colaboradores. Esse capítulo aborda também o investimento no Instituto Cuidando do Futuro (ICF)
e os acordos com instituições governamentais,
como por exemplo, o Governo de Minas Gerais,
tendo como beneficiário o motorista autônomo.
Essas ações e programas refletem o modelo sugerido pela Pamcary oferecendo ganhos a todos,
quando implementado de forma responsável e
colaborativa.
8

Anexo 2, como o ICF contribui com o segmento de
transporte e logística, construindo um futuro melhor.
Anexo 3, destaca como a partir de um produto a
Pamcary influencia os agentes políticos por meio
da geração de desenvolvimento social baseado
em ganhos de rentabilidade para todos.
Anexo 4, a visão do Prof. Dr. Paulo Resende sobre
os potenciais e percalços do setor de logística.
Temos a convicção que o modelo proposto, assim como tudo relacionado à sustentabilidade,
está em constante evolução e em sinergia com
a trajetória de inovação da Pamcary, ratificando
que bons resultados são gerados através de experiências compartilhadas, por isso agradecemos
aos que colaboraram com este trabalho.

/
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CRISE
2008-09
os mercados
derrapam e a
Pamcary
acelera

A primeira atitude das empresas
ao enfrentar uma crise é ajustar
rapidamente seus custos, mas
a Pamcary foi além, fez da gestão da crise uma oportunidade
em agregar seus colaboradores
para a empresa fazer mais com
menos recursos, preservando a
qualidade dos resultados econômicos e seus investimentos em
sustentabilidade
O setor de transportes é o integrador de quase a totalidade das
atividades de um país, sempre
afetado de imediato por crise ou
expansão dos mercados, o que
modifica as relações de trabalho
e comerciais de toda uma economia. Durante a crise financeira
mundial de 2008, a insegurança
do mercado nacional e internacional trouxe a noção urgente de
que as empresas deveriam cortar
custos e investimentos em tudo
que não fosse primordial às operações de produção.
Nesse período, a Pamcary, seus
clientes e fornecedores também
sob forte impacto da crise instalada e propagada como ‘’a pior
desde 29’’, não destoaram das
demais empresas e lançaram-se à
realização de fortes mudanças na

10

gestão de seus negócios. A Pamcary ajustou seus
custos integrando seus colaboradores, clientes e
fornecedores na adequação das novas realidades,
proporcionando que todo seu sistema de valores
trabalhasse alinhado na redução dos custos, manutenção das entregas, otimização das receitas e,
principalmente, que os benefícios alcançados nos
resultados desses fatores fossem compartilhados
por todos e cada qual remunerado de acordo com
seu desempenho.
Mudou o mundo? Mude o olhar da governança e inove transformando seu mercado
Em 2009 e 2010, a empresa deu uma grande virada na sua própria gestão, conta o Diretor de Negócios e Produtos, Felipe Dick. “Passamos a olhar
mais para o que acontecia aqui dentro, e não apenas para o negócio. Isso fez com que os próprios
colaboradores discutissem mais e buscassem soluções para os problemas”, afirma.
No final de 2009, em decorrência da crise, o mercado geral de seguros apresentava um resultado
pouco positivo. O número de viagens diminuiu em
função da queda da produção industrial e a sinistralidade aumentou. Nesse período, foi implantada
uma política firme de redução e controle de custos,
promovendo geração de receita, focada em resultados, enfrentando com coragem um processo de
maior direcionamento de seus esforços comerciais,
que impactou sua carteira de clientes.
A qualidade conquistada com a revisão da carteira
fez com que outras seguradoras que não trabalha-

“Passamos a olhar mais
para o que acontecia aqui
dentro, e não apenas para
o negócio. Isso fez com
que os próprios colaboradores discutissem mais e
buscassem soluções para
os problemas”

Felipe Dick
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vam com a Pamcary começassem a se interessar
pela parceria. “Foi uma ação inusitada, mas muito
bem vista pelo mercado. Mantivemos a preocupação com a rentabilidade dos nossos parceiros
e fornecedores”, observa o Diretor Técnico, Walter Venturi. Além deles, também os clientes foram
beneficiados com mais segurança e a manutenção de preços competitivos.
A área comercial fez uma reestruturação qualitativa com o Vale Quanto Pesa (VQP), projeto que
mudou a forma de remuneração dos corretores e
executivos de vendas.
Operações mais flexíveis e leves, colaboradores mais ágeis e engajados
As transformações focadas na redução de custos
não ficaram restritas apenas ao Centro Administrativo em São Paulo. No início de 2010, a Pamcary
realizou uma análise de custo-benefício e decidiu
implantar o conceito de home office em algumas
filiais de menor porte. Os profissionais que trabalham no atendimento a acidentes nas estradas foram mantidos e se adaptaram à nova estrutura. A
empresa ofereceu os recursos necessários, possibilitando assim, além da redução de custos, maior
eficiência e capilaridade na prestação desse serviço,
inclusive melhorando a qualidade de vida dos profissionais. Considerando que, o home office é positivo também para o meio ambiente, já que evita
viagens de casa para o trabalho, poluindo menos”,
observa o Diretor de Operações, Cleri Mozzer. A
iniciativa foi bem aceita pelos colaboradores que,
após as mudanças efetivadas no modelo de re12

muneração, passaram não só a se preocupar mais
com os custos, como se tornaram parceiros proativos nas iniciativas para sua redução.
Com a implantação de 13 estações de home office, os profissionais não precisam se localizar necessariamente na mesma cidade e podem ficar
distribuídos na mesma jurisdição, de acordo com
o epicentro dos acontecimentos. Isso é extremamente importante, já que o aumento da capilaridade permite que o tempo de chegada ao local
do acidente seja reduzido e também as possíveis
perdas decorrentes, ou seja, a Pamcary ganha e o
colaborador também.
A otimização dos custos de telecomunicações
foi outro importante passo dado pela Pamcary. A
área de TI elaborou um estudo das contas de telecomunicações que viabilizou a redução de mais
de 20% em nos custos com telecomunicações”,
afirma Jonas Siquieri, Diretor de Tecnologia.
Assim como toda a economia brasileira, a Pamcary
saiu da crise fortalecida e pronta para enfrentar
novos desafios. A gestão eficiente, os produtos e
serviços inovadores, capazes de gerar valor para o
futuro, são os maiores responsáveis por garantir a
perpetuação da empresa num ambiente em constante transformação. Porém, isso só foi possível
graças às seguintes adequações:
• Integração e engajamento de todos os
colaboradores
• Remuneração justa e baseada em resultados

• Ampliação da qualidade dos serviços oferecidos
• Adequação na gestão de seus profissionais
visando melhor qualidade de vida
• Melhoria constante na utilização dos recursos
tecnológicos
O compromisso da Pamcary com o Instituto Cuidando do Futuro e suas ações internas contribuíram para
a superação da crise externa.

“Assim como toda a
economia brasileira, a
Pamcary saiu da crise
fortalecida e pronta
para enfrentar novos
desafios”
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Política de
desenvolvimento
humano:
Compartilhando
conhecimento

A transparência e equidade
na definição das políticas de

Ações de retenção e potencialização de talentos durante
e pós-crise 2008-09

desenvolvimento do conhecimento, gerou uma atuação
mais colaborativa dos profissionais nos processos produtivos e, principalmente, eficácia
nos resultados da empresa
através do compartilhamento
das ações planejadas
A Pamcary tem como fatores de
sucesso o atendimento sob medida
aos clientes, investimento contínuo
em tecnologia de informação e
processos de gestão. A área de
desenvolvimento declara sua missão como, “Valorizar o potencial
de talentos da empresa, aprimorando a atração e retenção do
capital intelectual, através de uma
proposta de desenvolvimento que
garanta o plano de negócios da
organização e sua estratégia de
perpetuação”.

A área de Desenvolvimento Humano tem um desafio para os
próximos anos que é reestruturar
e desenvolver novos programas
considerando o cenário econômico do Brasil, do mercado de
seguros especificamente, e a estratégia de desenvolvimento e
sustentação da empresa.
A Pamcary agiu rapidamente
para mitigar os reveses da crise,
adequando o quadro de colaboradores. Porém, sem desviar-se
da missão, conduziu sua gestão
de recursos humanos para potencializá-los e otimizar os resultados comerciais, como já vimos
no capítulo 1.
Assim, em 2010, ainda sentindo
efeitos da crise de 2008-09, mas
motivada pelos índices de crescimento, a Pamcary refletiu na sua
declaração de missão e principais
diretrizes para uma reestruturação da área, considerando transparência, equidade e eficiência.
A reestruturação contemplou aspectos importantes, tais como:
15

Condições de trabalho:
Para melhor entender, avaliar, estabelecer políticas e priorizar programas, a Pamcary adota como
ferramentas a Pesquisa de Clima Organizacional e
a atualização do seu Mapeamento Social, ambos
realizados a cada dois anos. Em 2010, além disso,
foi elaborado um Diagnóstico de Qualidade de
Vida e o Projeto de Cargos e Salários teve início.

COLABORADORES POR FAIXA ETÁRIA

2010

2009

MENOS DE 18 ANOS

91

18 ANOS A 35 ANOS

541

520

35 ANOS A 60 ANOS

304

390

ACIMA DE 60 ANOS

91

1

2010

2009

CATEGORIA

NÚMERO

GASTOS COM REMUNERAÇÃO

NÚMERO

GASTOS COM REMUNERAÇÃO

EMPREGADOS

877

59.591.671

1100

61.218.367

ESTAGIÁRIOS

3

58.991.75
20.949,95

9
3

114.730.42
20.949,95

TERCEIROS

188

30.959.417

177

29.948.226

TOTAL

1068

90.551.088

1286

91.166.593
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Oportunidades de treinamento e
desenvolvimento:
A Pamcary incentiva e apóia seus colaboradores
para que busquem capacitação que atenda seus
interesses. Para isso disponibiliza alternativas de
treinamento à distância, com acompanhamento e
avaliação de participação e que abrangem desde
cursos técnicos até comportamentais. Além disso,
mantemos parcerias com associações que disseminam conhecimentos dos mais variados temas. Em
2010, 220 colaboradores participaram de treinamentos por meio das instituições parceiras ABTD,
AAPSA e Catho On-line
No mesmo ano o Programa de Integração foi reestruturado, contemplando não apenas os novos
colaboradores, mas também aqueles com interesse
em atualizar-se a respeito de produtos e serviços
18

da empresa. O Programa de Integração acontece
mensalmente, com o objetivo de ampliar a visão
sistêmica dos negócios e já passaram por ele 244
colaboradores.
O diferencial desse programa foi a participação
de representantes de todas as áreas de negócio
da empresa, que juntos, discutiram, analisaram e
organizaram uma apresentação geral, abordando
seus principais produtos e negócios, sua organização, missão e valores.
Com uma proposta rápida e dinâmica, através da
coordenação da área de Desenvolvimento Humano, profissionais compartilham suas experiências
e visão da empresa.
O convênio com a Fundação Getulio Vargas, firmado em 2010, possibilitou que 37 colaboradores

participassem do curso de MBA In Company.
A Pamcary oferece a seus colaboradores oportunidades de convênios com Universidades. Essa
iniciativa ainda está restrita a São Paulo, onde se
concentra o maior número de colaboradores. É
uma preocupação da empresa estender o programa a todas as filiais.
No segundo semestre de 2010 foram reavaliados
outros programas:
• Estágio Universitário: oferece aos estudantes
de Ensino Superior a criação de ações empreendedoras com acompanhamento de orientadores em projetos de intervenção, propiciando
o desenvolvimento e a retenção de talentos
potenciais.
• Trainees: promove o desenvolvimento profissional prático de recém-formados com potencial
para atuar como futuros líderes na organização,
buscando a atração e a retenção de jovens
talentos.
• Avaliação de Desempenho: trata-se de um processo de avaliação compartilhado, reconhecido
como ferramenta importante para o alinhamento
de objetivos e o desenvolvimento de talentos.
• Treinamento Corporativo: ministrado por líderes
ou profissionais por eles preparados, ocorre
trimestralmente.
Após implantação desses programas o próximo
desafio será desenvolver módulos de especialização para capacitar colaboradores com competências e especializações técnicas que atendam

às exigências de qualidade e desenvolvimento na
prestação de serviços.
Remuneração Justa
O resultado da Pesquisa de Clima Organizacional
aplicado em 2010 revela um quadro onde o maior
percentual de colaboradores encontra-se na faixa salarial até R$ 2.000,00. Podemos observar,
também, que nos anos de 2009 e 2010 houve
aumento do quadro de líderes, o que reflete investimento da empresa em profissionalização.
O ano de 2009 exigiu ajustes na empresa que tiveram impacto direto tanto no número de colaboradores como na média salarial. Essa situação começa a
normalizar-se em 2010, como podemos verificar na
evolução do salário médio dos três últimos anos:

2010
R$ 2.188,22

2009
R$ 2.080,65

2008
R$ 2.122,54

No segundo semestre de 2010, outro projeto da
área de Desenvolvimento Humano, foi o de Cargos e Salários. Com ele pretende-se criar uma
infra-estrutura de gestão de pessoas que assegure
condições propícias para atrair, reter e motivar talentos. Esse projeto também terá como produto o
Mapa de Carreiras da empresa, dando clareza aos
colaboradores sobre as oportunidades e alternativas de crescimento que podem ser consideradas
por cada um, conforme competências e aptidões
exigidas nas diversas opções de carreiras.
19

O Programa de Remuneração Variável teve início em
2008 e, ao final de 2010 estava implantado em três
grandes diretorias da empresa. A estratégia da implantação por áreas foi escolhida adotando-se uma
adaptação do conceito de participações nos lucros.
O modelo adotado considera o exercício individual
de avaliação de desempenho, além do alcance de
metas qualitativas e quantitativas estabelecidas. Essa
metodologia aprimora a gestão evidenciando talentos e direcionando oportunidades de crescimento.
Movimentação Responsável
A Avaliação de Desempenho é uma das ferramentas
utilizadas para a definição de movimentação de pes-
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soal e, por isso, deve prioritariamente ser implantada
em todas as áreas. Além disso, a Pamcary tem o Programa de Oportunidades Internas, para concorrer a
uma vaga, o candidato deve ter no mínimo um ano
de empresa ou na função, salário igual ou inferior
ao cargo oferecido e atender aos pré-requisitos expostos na divulgação. A área de Desenvolvimento
Humano prioriza, sempre que possível, o preenchimento de vagas através desse programa.
Em 2009, 33 colaboradores participaram dos processos internos, em 2010, devido ao sucesso do
ano anterior, foram 79 colaboradores, somando 13
vagas preenchidas. Esses processos também resultaram na identificação de 14 colaboradores com perfil
compatível para assumir funções em diferentes áreas, possibilitando crescimento profissional.

Benefícios
Com base no resultado da Pesquisa de Clima e
Mapeamento Social, observa-se que 92% dos
colaboradores consideram o Seguro Saúde o
mais importante benefício oferecido pela empresa. Em relação ao índice de satisfação, é avaliado
como ótimo por 26 % dos colaboradores e, como
bom, por 52% dos mesmos. Além dos benefícios
cuja obrigatoriedade é estabelecida conforme os
acordos coletivos dos diferentes estados, a Pamcary revisa suas políticas e critérios de benefícios
espontâneos, propondo melhoria.
Abaixo verificamos a proporcionalidade das despesas referentes a alguns dos benefícios oferecidos, nos anos de 2009 - 2010:
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Saúde e Segurança
As questões relativas à saúde e segurança do trabalhador também merecem destaque nas ações
desenvolvidas pela empresa. No decorrer de 2009
e 2010 oferecemos programas de promoção do
bem estar, com conscientização sobre hábitos
saudáveis, acompanhamento e orientação por
profissionais capacitados.
No Centro Administrativo onde há a maior concentração de profissionais, está a disposição durante
o horário do expediente ambulatório médico, enfermeira, nutricionista, fisioterapeutas e assistente
social.
O serviço social é oferecido 24h por dia em caráter confidencial e extensivo aos cônjuges e filhos
até 18 anos. O colaborador conta com esse serviço em situações de falecimentos, problemas no
relacionamento familiar ou conjugal, desequilíbrio
orçamentário, dependência química, orientação
jurídica, previdência social e incidentes críticos.
O canal da Ouvidoria possibilita a identificação de
conflitos e insatisfações, onde a análise dos fatores
apontados promove soluções que buscam o melhor desempenho da empresa na resolução de problemas gerando a satisfação de todos. Este canal
também está aberto a elogios e sugestões.
Em 2010 o Diagnóstico de Qualidade de Vida que
apontou o seguinte perfil dos colaboradores: 60%
em suas horas de lazer dedicam o tempo à família; 70% realizam consultas para avaliação geral
da saúde; 43% estão com o IMC (índice de massa
corporal) dentro da faixa de peso normal e 60%
consideram a sua qualidade de vida de maneira
geral como boa e apenas 0,7% considera sua
qualidade de vida ruim. Esse levantamento orientará a implantação de ações futuras.

22
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Diversidade
A empresa busca atender a legislação relativa à
contratação de pessoas com deficiência mas enfrenta, assim como a maioria das empresas, dificuldade em contratá-las pois o mercado não prepara
essas pessoas para assumir funções específicas.
O grande desafio para 2012 é reestruturar o programa Acesso Livre visando ampliar as oportunidades e contribuir socialmente.
Inserção de jovem no mercado de trabalho
Para participar da formação e desenvolvimento de
jovens talentos, a Pamcary cumpre a Lei 10.097/00
e Decreto 5.598/05. Formará a terceira turma de
Jovens Aprendizes, em agosto de 2011, oferecendo mais do que a legislação exige. Desde a primeira
edição, são oferecidas aulas de inglês, espanhol e
informática, além das oficinas de teatro e leitura.
Considera-se, também, a importância de desenvolver nesses jovens consciência do seu papel na
sociedade, como cidadãos, com direitos e deveres. Sendo assim, todos são incentivados a participar do Programa de Voluntariado Empresarial
“Pamcary em Ação” onde, dentre inúmeras possibilidades, elaboram e cadastram currículos de
mulheres participantes de um dos projetos sociais
apoiados pela Pamcary, através do Instituto Cuidando do Futuro.
Ao final desse ano, ajustes na estrutura da área
de Desenvolvimento Humano foram propostos,
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preparando-a para uma gestão estratégica de profissionais onde serão priorizados os programas de
retenção de talentos e formação de sucessores.
Concluindo, as ações combinadas e interligadas
para estruturar as condições de trabalho dos colaboradores são a fonte que proverá a sustentabilidade da Pamcary, pois sua liderança no setor em que
atua depende de inovação e, esse quesito, exige
profissionais capacitados e engajados.
Essa combinação entre as ações possibilita ao profissional condições de desenvolvimento dentro de
suas aptidões e ter seu valor reconhecido pelo esforço na empresa e na sociedade.

Integração
das ações
sociais da
Pamcary com
a sociedade
brasileira

Os dirigentes da Pamcary acreditam que uma gestão do risco
verdadeiramente eficiente deve
beneficiar a todos, das crianças
ao meio ambiente. E as iniciativas
para que isso ocorra contemplam
os produtos da empresa, seus
programas e projetos sociais,
além da valorização em sua maneira de se relacionar com outros
atores do mesmo setor.
Entre as ações da Pamcary inspiradas pelos valores da sustentabilidade que envolvem agentes de
seu setor e a sociedade em que
está inserida, destacam-se seguro
Ambiental 3.1.1, o Programa Motorista Socialmente Responsável e
o Pacto Rodoviário Mineiro.
Um exemplo dessa preocupação
é o seguro Ambiental 3.1.1, lançado em 2008 e consolidado nos
últimos dois anos, tem claro viés
de responsabilidade ambiental e
destina parte de sua renda para o
Instituto Cuidando do Futuro que,
utiliza a verba para manter seus
programas, identificando oportunidades sociais que desafiam a
Pamcary em seu objetivo de atuar
em um setor mais justo e transparente.
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A atuação do ICF através do Programa Motorista Socialmente
Responsável, promove ações
educativas direcionadas ao caminhoneiro. Neste contexto,
através do ICF, a Pamcary e
a Federação das Empresas de
Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais (FETCEMG)
uniram-se e criaram o Pacto
Rodoviário Mineiro, com o objetivo de reduzir o número de acidentes nas rodovias do estado.
Seguro Ambiental 3.1.1
Se os acidentes causam muita dor de cabeça e prejuízos às
vezes irreparáveis, como a perda de vidas humanas, quando o
produto transportado é perigoso
ou poluente a situação pode ser
ainda mais complicada.
Pensando em diminuir os impactos gerados ao meio ambiente e
reduzir os riscos de seus clientes
por eventuais acidentes com produtos perigosos, a Pamcary lançou
no segundo semestre de 2008,
o Ambiental 3.1.1- 3 serviços, 1
interlocutor e 1 solução - um seguro exclusivo com assistência
ambiental integrada e, que enfatiza a prevenção e o gerencia-

mento do atendimento a emergências. “O mesmo
seguro cobre não só a carga, mas a mão-de-obra
especializada, a remoção e a destinação correta do
resíduo. E como isso é feito pelo mesmo seguro,
o processo se torna mais ágil, diminuindo assim
o passivo ambiental”, explica o Diretor de Operações, Cleri Mozzer. De acordo com o Presidente
Executivo, Ricardo Miranda, “esse conceito revolucionário, que é verdadeiramente sustentável,
transformou-se no nosso maior sucesso de vendas
dos últimos anos”.
Motorista Socialmente Responsável
O Programa Motorista Socialmente Responsável,
do Instituto Cuidando do Futuro (ICF) promove
ações educativas para que o caminhoneiro, um
dos principais parceiros da Pamcary, se torne um
agente consciente de sua cidadania, evitando acidentes e combatendo a utilização de drogas, toda
forma de exploração de crianças e adolescentes
nas rodovias e a poluição ambiental.
A partir da iniciativa de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias, surgiu a importante parceria com a World Childhood
Foundation (WCF) no programa “Na Mão Certa”.
Os voluntários do ICF falam sobre o combate a
exploração sexual de crianças e adolescentes
(ESCA), tema nas palestras do Programa Motorista Socialmente Responsável, ressaltando a urgência de eliminar a exploração sexual de crianças e
adolescentes nas rodovias brasileiras. A questão
é abordada no Guia do Motorista Socialmente

“O mesmo seguro cobre não
só a carga, mas a mão-de-obra
especializada, a remoção e a
destinação correta do resíduo.
E como isso é feito pelo mesmo
seguro, o processo se torna
mais ágil, diminuindo assim o
passivo ambiental”
Cleri Mozzer
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Responsável, distribuído aos caminhoneiros. Os
pontos de riscos de exploração foram incorporados ao rotograma da Pamcary, instrumento que
indica ao motorista as rotas mais seguras e onde
estão os pontos perigosos das estradas. O vicepresidente do ICF, Darcio Centoducato, reforça
ainda o cuidado de não condenar o caminhoneiro
ou transformá-lo em um “vilão”, mas sim trazê-lo
para o Programa de forma que ele se sinta valorizado por ajudar na causa, tornando-se um ativo
agente de proteção.
Pacto Rodoviário Mineiro
O Instituto Cuidando do Futuro (ICF) e a Pamcary
foram os primeiros parceiros a aderirem ao esforço da Federação das Empresas de Transportes de
Carga do Estado de Minas Gerais (FETCEMG) para
livrar o estado da liderança do ranking de acidentes e vítimas de acidentes rodoviários. No dia 23
de março de 2010, foi assinado o Pacto Rodoviário Mineiro que busca, por meio de ações preventivas e educativas, a redução em 40% do número
de ocorrências no estado nos próximos três anos.
O Diretor de Gerenciamento de Riscos e Vice-presidente do ICF, Darcio Centoducato, afirma que a
principal causa dos acidentes é o motorista cansado, dirigindo em uma velocidade incompatível
com o trecho sinuoso.
“O Pacto prevê a produção e a distribuição de
cartilhas e banners, além da exibição de vídeos
em pontos estratégicos nas estradas, alertando os
motoristas quando passarem pelas áreas de maior
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risco”, explica Centoducato.
Para identificar tais pontos, primeiramente a campanha teve como base o diagnóstico da Pamcary
sobre os acidentes na malha rodoviária mineira,
apontando nove trechos mais perigosos em oito
rodovias. A FETCEMG decidiu pela pesquisa em
função do sólido embasamento estatístico utilizado em sua elaboração e agilidade de apuração
dos resultados, requisito fundamental para acompanhar os efeitos do plano de ação.
Em seguida, a Pamserv, unidade de logística de
operações da Pamcary, delegou um comissário de
avarias para mapear as particularidades de cada
um desses nove trechos, como curvas sinuosas e
sinalizações precárias, além de identificar os postos autorizados para receber e distribuir o material
de divulgação.
As filiais envolvidas no estudo foram Belo Horizonte, Uberlândia, Governador Valadares, Muriaé e Vitória da Conquista.
A participação do comissário de avarias no Pacto
Rodoviário Mineiro é de suma importância para
o sucesso do programa. Esse profissional atende
diariamente sinistros no local do evento, providencia o resgate, a destinação da mercadoria e
apura o prejuízo, atividades cotidianas que permitem reunir conhecimento aprofundado sobre a
realidade das estradas.

Pamcary e sociedade contra a indesejada liderança de “recordes em acidentes”
De acordo com os indicadores apresentados trimestralmente pela Pamcary e pela FETCEMG, Minas Gerais é responsável por 19% dos acidentes nacionais
e por 30% das vítimas. São Paulo apresenta 21% e
17%, respectivamente; e o Paraná e a Bahia estão
empatados com 9% nas duas categorias.
(Fonte: Viagens e sinistros atendidos pela Pamcary, outubro de 2010).

Esses dados mostram que o estado de Minas
Gerais deixou a liderança na participação de acidentes, ocupada agora por São Paulo. Quando o
Pacto foi lançado, as estradas mineiras apresentavam 22% das ocorrências, enquanto as paulistas
apontavam 20%. No entanto, MG continua ocupando o 1º lugar em vítimas, com quase 1/3 das
mortes em todo o país.
As razões dessa relativa melhora podem ser atribuídas à sensibilização dos usuários das rodovias,
mas é possível perceber que as consequências
dos acidentes ainda são bastante severas. A incidência de vítimas em Minas Gerais é quase duas
vezes maior que em São Paulo, segundo lugar no
ranking. Essa triste realidade mostra que há um
longo caminho a ser percorrido.

No segundo trimestre de 2010, enquanto o Brasil
apresentou 2% de redução no número de acidentes rodoviários, Minas Gerais mostrou 22%. E o
terceiro trimestre apontou números mais otimistas
33% de redução de acidentes nas estradas mineiras e 15% em todo o território nacional.
Pamcary e FETCEMG defendem que o sucesso
dessa empreitada depende da iniciativa de cada
cidadão e de convencer a sociedade que os acidentes de trânsito não devem ser vistos como
acontecimentos normais ou corriqueiros. Ações
simples e educativas, como as propostas pelo Pacto, mostram que é possível transformar essa realidade e tornar as rodovias de todo o país lugares
mais tranquilos e por consequência mais seguros.
Concluindo, para a Pamcary inovação e segurança
sempre andam juntas. Essa preocupação se ratifica
através da nossa trajetória, sempre desenvolvendo
produtos que se antecipam às demandas do mercado, com tecnologia para garantir segurança nas
estradas. Conscientizamos pessoas a aderirem à
responsabilidade socioambiental através de propostas simples e significativas.

Em meio a uma realidade difícil, com elevado número de mortes e grandes prejuízos para a sociedade, a evolução dos indicadores mostra que o
Pacto Rodoviário Mineiro está no caminho certo.
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Considerações
finais

Estão contempladas no relatório
ações e propostas implementadas
ao longo do biênio 2009-10, reiteramos que o desenho do nosso
Modelo de Sustentabilidade não
é estanque. Desde já, seus resultados estão sendo reavaliados e
os procedimentos revistos, pois
sabemos que o modelo está em
constante evolução.
Portanto, a mensagem é, não
temos todas as respostas e nem
todos os caminhos para construir
o futuro que idealizamos, mas
estabelecemos uma trajetória
de conquistas através da vontade diária de fazer mais e melhor,
beneficiando a empresa, a sociedade e os demais envolvidos na
nossa cadeia de valores.
O próximo relatório consolidará,
a partir dos resultados ora apresentados, o compromisso que
assumimos com a inovação e a
participação das empresas, seus
colaboradores, agentes sociais,
políticos e econômicos que fazem parte de nosso mercado.
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1. A trajetória da
Pamcary e as
tecnologias do setor
Atuando sempre no
competitivo mercado de
transporte rodoviário de
cargas e logística, a
Pamcary evoluiu
mantendo sempre a
sua marca mais forte:
o DNA de inovação.
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Hoje a Pamcary é provedora de soluções integradas de seguros, gerenciamento de riscos, informações logísticas e gestão de pagamentos das
despesas inerentes ao transporte de cargas. Para
chegar até aqui, a empresa utilizou sua visão de
mercado e trilhou o caminho da inovação, encarando os obstáculos que surgiam à sua frente
como oportunidades de negócio. Para a Pamcary
isso significa atender além das demandas e necessidades dos clientes, antecipando-se a elas, identificando processos que ainda estão embrionários,
começando a aparecer no cenário da logística e
propondo soluções visando sempre os ganhos
recíprocos para parceiros, prestadores de serviço,
clientes e para a própria empresa, que ganha em
competitividade.
O foco da Pamcary é a logística, atividade extremamente complexa que envolve todos os processos de transporte, armazenamento e estoque de
bens materiais. A atividade logística é hoje responsável pela geração de 12% do PIB brasileiro,
o que corresponde a R$ 364 bilhões. O objetivo
desta atividade complexa e cara, no entanto, parece bastante simples: fazer com que o produto
chegue ao seu destino no prazo certo e com o
menor custo possível.
O Diretor de Gerenciamento de Riscos, Darcio
Centoducato, explica que a logística tem três principais vetores: o fluxo de mercadorias, ou seja, o
transporte; o fluxo de informações, pois é preciso
saber onde o produto está e em que condições; e
o fluxo financeiro, que inclui os pagamentos feitos
ao transportador, motorista e outros envolvidos.
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A inovação dos serviços
da marca Pamcary
A marca Pamcary em sua trajetória, sempre esteve vinculada a
serviços inovadores. Numa época
em que os principais problemas
enfrentados pelas transportadoras eram os acidentes e a falta
de assistência comercial e técnica, quando ocorria um sinistro o
segurado era obrigado a resolver
tudo sozinho, desde o atendimento ao sinistro à gestão de todo o
processo para conseguir o ressarcimento da mercadoria. A seguradora não tinha uma estrutura para
dar suporte aos seus segurados,
gerando demora no recebimento
da indenização, o que impactava
significativamente no negócio.
“Nessa época, não havia estrutura
nenhuma no atendimento a acidentes. Se o caminhão tombava
no interior do Pará, por exemplo,
os riscos de roubo e avaria da carga eram enormes, pois nenhuma
corretora assistia esses eventos”,
observa Centoducato.
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Diante dessa realidade, sob a insígnia da marca
Pamcary foram criados serviços inovadores no
atendimento de sinistros. A ideia era intermediar a relação seguradora-segurado de maneira
que ambos os lados saíssem ganhando: O segurado poderia continuar focando no seu negócio,
pois a Pamcary assumiria todo o atendimento e
regulação do sinistro, agilizando o processo de
pagamento e a seguradora melhoraria sua sinistralidade, já que haveria de fato um atendimento
ao sinistro no local do evento, o que minimizaria
os prejuízos e garantiria o pagamento de indenizações comprovadamente devidas. Então nesse
processo foi detectada uma oportunidade e criou
a assistência 24 horas no local do acidente, a Pamserv, considerada hoje um ícone por seu pioneirismo. A Pamserv tem como missão, assessorar o
cliente na redução de suas perdas e sinistralidade e suas consequências (furtos, saques, roubos,
etc), dando maior qualidade às carteiras do ramo
de transporte das seguradoras, bem como segurança aos seus processos de ressarcimento.
Com a evolução do transporte rodoviário, este
modal passou a ser um dos principais distribuidores da riqueza nacional, atraindo atenção dos
criminosos, surgindo assim um novo risco, denominado desvio de cargas.
Este delito era praticado de maneira simples, bastando que o criminoso se fizesse passar por um cami37

nhoneiro e assim desviava da rota e desaparecia com
a carga. Esse problema se tornava ainda mais grave
para as transportadoras, pois ainda não existia seguro para o risco de desaparecimento de carga. Em
contribuição à SUSEP (Superintendência de Seguros
Privados) desenvolvemos o seguro de responsabilidade civil facultativo por desaparecimento de carga
(RCF-DC), outra novidade importante para o setor,
que representava mais segurança para os clientes e
uma nova oportunidade para a seguradora.
Para minimizar os riscos de ocorrência desse tipo
de delito, foi criada a ferramenta Telerisco, um
banco de dados dinâmico que possibilita a avaliação de diversos tipos de informações sobre profissionais de transporte, caminhões, sinistros, cargas
e etc., atribuindo diferentes perfís aos caminhoneiros envolvidos com a operação do cliente, segundo seu histórico de atuação.
A criação do Telerisco marca uma mudança de
foco, representando mais uma inovação ligada a
marca Pamcary. O novo objetivo era a redução de
perdas, e a partir de então passamos a ser proativos, pensando na prevenção de perdas. Esse é
um marco importante, uma mudança de visão do
negócio e de postura no mercado que deu novo
rumo aos negócios, abrindo um largo horizonte
de oportunidades.
Houve então uma transformação no cenário de
riscos: a antiga estratégia do criminoso em se fazer passar por caminhoneiro se tornou mais difícil,
porém o crime organizado já havia percebido que
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o roubo de carga era de grande rentabilidade. Assim, começaram a surgir os assaltos nas estradas.
Por outro lado, os seguros estavam se tornando
deficitários porque as seguradoras começaram a
ter tantos prejuízos com o roubo de carga que
nenhuma delas se interessava em fazer esse tipo
de cobertura.
Antes da estabilização da economia brasileira com
os altos índices inflacionários, tínhamos um cenário instável onde o lucro estava diretamente ligado
ao aumento de preço dos produtos com grandes
estoques e na ciranda do mercado financeiro. A
partir do momento que acontece um choque de
gestão governamental que derruba a inflação, a
eficiência logística passa a ser um desafio importante para as empresas, que deviam evitar a formação de grandes estoques, que representam um
capital investido e parado.
Foi nesse momento que começamos a investir
na estruturação de projetos de Gerenciamento
de Riscos (GR) para embarcadores. “Passamos a
estudar a logística para fazer um plano de gestão
para a indústria com o objetivo de garantir que
o produto dela chegasse ao lugar certo na hora
certa, independentemente da transportadora.
Isso era feito por meio de diagnósticos elaborados a partir do estudo de cada negócio, como
um médico prescreve um tratamento específico
para cada paciente. Isso nos possibilitou ver o
risco no processo de transporte como um todo”,
observa Centoducato.

Para elaborar os planos de gerenciamentos de
riscos, contávamos com ferramentas adequadas como o Telerisco, a escolta armada e o sistema de rastreamento via satélite. Tivemos uma
importante atuação na inserção do sistema de
rastreamento no Brasil, onde essa tecnologia
era utilizada nos Estado Unidos apenas com o
enfoque em logística. A sua tropicalização, processo do qual a Pamcary participou ativamente,
teve como um dos objetivos ampliar o seu papel, agregando uma função de gerenciamento
de riscos. Foi definida uma nova configuração
da instalação de segurança, implementadas mudanças na concepção de dispositivos, sensores
e atuadores, e também foi desenvolvido o conceito de inteligência embarcada (lógicas de segurança). Todas essas inovações foram depois
submetidas a um processo de melhoria contínua,
pois eram fornecidos feedbacks visando evolução da tecnologia a cada ocorrência. Os projetos de Gestão de Riscos possibilitaram a oferta
de soluções integradas para o seu público, que
nesse momento eram aos embarcadores e novos
parceiros. Com isso, o custo total do risco para o
cliente diminuiu.
Posteriormente, face às novas necessidades do
mercado, agravou-se a pressão pela eficiência logística com a filosofia do Just in Time, que determina que nada deve ser produzido, transportado
ou comprado antes da hora exata. Nessa linha de
pensamento, o atraso passou a ser visto também
como uma inconformidade, assim como o roubo
ou o acidente. Por outro lado, conviver com cami-

“Passamos a estudar a
logística para fazer um
plano de gestão para
a indústria com o
objetivo de garantir
que o produto dela
chegasse ao lugar
certo na hora certa”
Darcio Centoducato
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nhões vazios ou parados se tornou um risco, ou
“dinheiro jogado fora”, principalmente num país
em crescimento que tem uma frota insuficiente
para atender a demanda do mercado.

só reduzir e prevenir perdas, porque isso era insuficiente para garantir vantagem competitiva. Ao
informar o cliente que um caminhão está parado
e vazio é possível ajudá-lo a reduzir seus custos.

Nesse cenário apareceu um novo ator: o operador logístico, empresa que presta serviço para
a indústria e cuida da contratação das transportadoras, dos depósitos, acompanha viagens,
enfim, viabiliza todas as demandas da logística
dessa indústria. O trabalho do operador logístico
é avaliado por meio da capacidade de fazer o
produto chegar ao destino determinado, no prazo e certo ao menor custo possível.

Assim completa-se o ciclo de evolução da marca
Pamcary. Primeiro, por meio dos seguros, ela reduzia as perdas de seus clientes. Depois além de reduzir, prevenia essas perdas, através da gestão do
risco. A partir da base de informações e da gestão
do conhecimento passou a assegurar maior eficiência no processo logístico, redução de custos e
aumento da competitividade de seus clientes.

Imediatamente identificamos essa tendência e
passamos a viabilizar o diagnóstico logístico, que
significa dar subsídio para que o cliente obtenha e
analise os tempos e movimentos de sua operação
de transporte de carga e enxergue as oportunidades para poupar dinheiro e agregar valor. Assim
surgiu o Infolog, ferramenta concebida para capturar informações das viagens e disponibilizá-las
via web em tempo real. Seu objetivo é a visibilidade da operação, melhorando o nível de serviço, aumentando a produtividade dos clientes,
apoiando a tomada de decisões e constante administração do processo logístico.
Além disso, é ferramenta importante de apoio aos
projetos de gerenciamento de riscos por permitir
o monitoramento da viagem.
A proposta da logística naquele momento era
agregar valor aos negócios. Ninguém queria mais
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Em um novo conceito de negócio começamos a
trabalhar com outros corretores em parceria. Passamos a fazer a chamada cocorretagem, oferecendo nossos serviços complementares ao seguro
para os clientes. Desta forma, ampliou-se o mercado e passamos a ter uma escala maior e acesso
a um volume de informações que ia além de sua
própria base de clientes.
Nos últimos anos o mercado de seguros começou a enfrentar um sério problema: a concorrência predatória. As seguradoras disputavam
os clientes oferecendo taxas que não gerariam
prêmios suficientes, nem mesmo para cobrir os
riscos assumidos. Ainda no setor de logística, o
Brasil assistiu a banalização do conceito de gestão de risco, pois qualquer empresa com sistema de rastreamento, se considerava capaz de
desempenhar a importante função de monitoramento das cargas transportadas.

A estratégia da Pamcary para garantir sua sustentabilidade foi identificar dentro de casa oportunidades de expansão de negócios, que surgiram a
partir da mudança da visão que se tinha do caminhoneiro, até então tido apenas como um dos
atores do processo de transporte rodoviário, e que
passa a ser visto como potencial cliente.
Analisando suas necessidades, percebemos que um
de seus principais problemas era o recebimento do
frete, feito por meio da carta-frete, um sistema danoso e ilegal, do qual o caminhoneiro era refém. Este
instrumento de pagamento de frete compromete
em até 15% o poder de compra do motorista.
Com a proposta de substituir a carta-frete a Pamcary inovou e transformou o Pamcard, até então
um cartão de identificação do motorista, em um
cartão de débito pré-pago onde o caminhoneiro
pode receber seus fretes, pedágios e despesas de
viagem por meio do sistema Pamcard, onde seu
contratante faz o processo de crédito destes valores online. Saiba mais sobre essa importante mudança na página 50.
A Pamcary passou a propor diversos produtos para
o caminhoneiro, como o Auto-Caminhoneiro, que é
um seguro do caminhão; o seguro de vida, que inclui
a concessão de diária por internação hospitalar em
decorrência de acidentes, garantindo um mínimo de
renda para a família; e ainda por meio de parceria
com a BV Financeira, oferece o financiamento ou
refinanciamento do caminhão. Esta ampliação de visão é estratégica para a empresa, porque se trata de
uma pulverização da carteira, reduzindo os riscos .
41

Para se comunicar com o caminhoneiro cliente,
passamos a utilizar uma Central de Atendimento exclusiva, e por meio de ligações gratuitas ele
pode obter informações sobre os produtos e serviços disponíveis, além de solicitar a inclusão ou
atualização de seus dados no Telerisco.
A partir de 2007 o Brasil passou a viver um importante crescimento econômico e o principal risco
era justamente o gargalo da logística. A oferta por
caminhões e motoristas qualificados tornou-se insuficiente para atender a demanda do mercado,
sendo fundamental a otimização dos recursos
existentes. Isto se traduz em uma operação de
transporte de alto desempenho, aquela em que
se garante o nível de serviço esperado a um custo
adequado e dentro dos padrões de segurança.
Neste cenário, as empresas entenderam que deveriam aproveitar este crescimento, porém, por
meio do uso consciente dos recursos necessários
e sem comprometer as futuras gerações. Assim,
o conceito de sustentabilidade passa a ser mais
abrangente focando a perenidade dos negócios e
não apenas a preservação do meio ambiente.
A Pamcary enxerga a importância da questão
da sustentabilidade há muitos anos o que pode
ser constatado em seus produtos e ações. Soli-
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dificou o seu compromisso com a sustentabilidade através da criação do Instituto Cuidando
do Futuro (ICF), entidade de direito privado sem
fins lucrativos, que tem como objetivo estender
e fortalecer a rede de parcerias de atores motivados pelo mesmo ideal de sustentabilidade no
setor de transporte de cargas, sejam motoristas,
transportadoras e embarcadores.
Com o amadurecimento da aprendizagem obtida
por meio das operações dos clientes com cargas
perigosas e poluentes e o fato de que até então
o seguro e assistência eram comercializados e gerenciados de maneira isolada, a Pamcary lançou
em 2008 o Ambiental 3.1.1, um seguro de carga
com cobertura e assistência ambiental integradas,
enfatizando a prevenção e o gerenciamento do
processo de atendimento a emergências.
Para contribuir com a eficiência da cadeia logística
a Pamcary lançou o GTR (Gestão de Transporte e
Risco), em parceria com o renomado ILOS (Instituto de Logística e Supply Chain), para planejar,
implantar e manter operações de transporte de
alto desempenho aos seus clientes. O ILOS é responsável pelo planejamento e aperfeiçoamento
logístico, durante e após a implantação do projeto. A Pamcary é responsável pela tecnologia de visibilidade, central de monitoramento de tráfego e

sua expertise em prevenção e redução de riscos.
A experiência do ILOS somada a da Pamcary mostram que o potencial de ganho ao se alcançar o
alto desempenho pode chegar a 8% do total de
gastos com transporte. Para atingi-lo no transporte, o GTR tem como base a construção de três
pilares: padrão, visibilidade e gestão pró-ativa.
Paralelamente ao GTR a Pamcary em parceria com
a Autofax lançou o Pamcert, um Sistema de controle de entregas com possibilidade de certificação e assinatura digital via web em tempo real,
por meio dos cartões e-CPF ou e-CNPJ, seguindo
os padrões do ICP-Brasil com o carimbo do tempo pelo observatório Nacional e com a localização
GPS em todo o território nacional, garantindo validade jurídica em todas as transações.

vidade deram à Pamcary um diferencial competitivo: o seu portfólio e a sinergia entre os seus diversos produtos e serviços. “Isso é uma característica
muito interessante da empresa, porque nós temos
soluções que conseguem levar oportunidades para
o mercado e, assim, nos renovamos continuamente superando qualquer crise ou obstáculo. O concorrente pode até copiar determinado produto ou
serviço, mas o portfólio da Pamcary ele não consegue copiar”, conclui o Presidente Ricardo Miranda.

“O Pamcert dá segurança para quem está entregando e para o motorista, pois ele formaliza a entrega da mercadoria, com visibilidade em tempo
real do cumprimento da tarefa e do prazo, acabando com a necessidade da devolução do canhoto
da nota fiscal. Esse produto coloca mais uma vez
a Pamcary na vanguarda”, ressalta o Diretor de
Negócios e Produtos, Felipe Dick.
As constantes inovações ao longo dos anos de ati-

43

2. Alinhado ao negócio, a Pamcary
estrutura sua função de responsabilidade social corporativa e
apoia a fundação do ICF
Nos dois últimos anos, o Instituto Cuidando do
Futuro cresceu e se estruturou. Hoje, além de
coordenar a atuação social da Pamcary, tornouse um importante parceiro da empresa para
identificar oportunidades no segmento de transporte e logística.
A Pamcary acredita que, praticando de forma
consciente e organizada a responsabilidade socioambiental e econômica, as empresas asseguram
a sustentabilidade dos negócios e por consequência a lucratividade. Para consolidar sua crença social em 2007 fundou o Instituto Cuidando do Futuro, entidade sem fins lucrativos que tem como
missão desenvolver projetos socioambientais que
contribuam com a sociedade de forma geral, priorizando aqueles que geram benefícios para o segmento de transporte e logística ou lidam com impactos causados por ele.
O ICF é responsável por gerenciar o Investimento
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Social Privado da Pamcary, empresa mantenedora, por isso está atento aos principais desafios
do mercado em que ela atua, contribuindo na
identificação de riscos e oportunidades inclusive para o desenvolvimento de inovações em
produtos e serviços oferecidos pela Pamcary.
Além disso, o Instituto desenvolve, implementa
e acompanha os projetos direcionados especificamente para os colaboradores da empresa.  
O modelo de gestão responsável para a sustentabilidade do Instituto Cuidando do Futuro é representado pela figura a seguir:
Para realizar suas atividades, o ICF se organizou em nove comitês, que contam com a participação de mais de 80 colaboradores voluntários. Os comitês se reúnem periodicamente com
objetivos, pautas, tarefas e prazos definidos.  
Conheça os comitês e como atuam no desenvolvimento dos projetos e ações:  

como objetivo reavaliar a comunicação com os
associados e ampliar o entendimento interno sobre essa relação, a fim de obter novas parcerias.
Comitês que desenvolvem projetos para o ICF:
Planejamento e orçamento: visa implementar
processos de gestão para administração do orçamento e dos projetos e programas realizados
pelos demais comitês.
Comunicação: atua no desenvolvimento do modelo de comunicação para os demais comitês, abrangendo os projetos, monitorando e alimentando
fontes de comunicação (site, relacionamento com
associados e relacionamento com voluntários).
Comitês que desenvolvem projetos
para o mercado:
Motorista Socialmente Responsável: cuja missão é revisitar todas as ações em prol do saber e
bem estar do motorista e canalizar ao escopo do
programa Motorista Socialmente Responsável,
que abrange três módulos de Instrução, Motorista Seguro, Competente e Protetor.
Inclusão Socioeconômica do Caminhoneiro:
busca ampliar as ações de inclusão formal do caminhoneiro no mercado de trabalho, assegurando liberdade de escolha e aumento de seu poder
aquisitivo.
Associados ICF: clientes do seguro Ambiental
3.1.1 tornam-se associados do ICF. O Comitê tem

Comitês que desenvolvem projetos
para a Pamcary:
Neutralização de CO2: tem como objetivo propor estratégias para a redução e neutralização
do CO2 emitido no exercício das atividades da
organização.
Público interno: desenvolve programas e sistemas de gestão voltados aos colaboradores da
empresa, que promovam a conscientização sobre
a importância da preservação do meio ambiente
e da responsabilidade social, possibilitando melhoria na qualidade de vida para as pessoas e a
sociedade em geral.
Relatório de Sustentabilidade: seu desafio é
desenvolver um modelo de relatório baseado
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nas características das atividades da Pamcary e
do mercado de transportes de cargas.
Voluntariado: por intermédio do ICF, esse comitê possibilita a ampliação das adesões ao programa “Pamcary em Ação”, buscando entender as
possibilidades e os limites da comunicação, relação com colaboradores, política de voluntariado,
parcerias, interação com demais comitês.
O ICF se estruturou em um novo modelo de governança e começou a angariar novos e maiores
desafios. Marcos Teixeira, representante do Comitê Voluntariado afirma que “a evolução de todos
os comitês foi muito satisfatória nesse período,
em especial, a do Voluntariado, que ampliou o
número de adesões”.  
Abaixo, algumas das principais atividades realizadas por cada um dos comitês em 2010:
1. Associados ICF
• Realização de palestras e workshops para a divulgação do ICF em empresas do setor químico,
que realizam transporte de produtos perigosos.
• Palestras em associações, congressos e seminários.
• Participação total de aproximadamente 500
pessoas em eventos promovidos por associados do ICF.
2. Voluntariado
O programa “Pamcary em Ação” conta com a participação de colaboradores da empresa, que, seguindo a política corporativa atuam 8 horas mensais
em ações sociais, dedicaram-se em 2010 a traba46

lhar em projetos e programas do ICF ou apoiados
pelo ICF. Além da importância da atuação direta
desses profissionais como voluntários, é imprescindível a participação deles nas campanhas promovidas internamente. Ao disseminar as informações
e motivar novos colegas a aderirem às iniciativas,
os voluntários provocam um grande movimento
na empresa em benefício de causas importantes e
muitas vezes urgentes, tais como:
Campanha do dia das crianças: 870 brinquedos
foram encaminhados para quatro instituições e
uma comunidade.
Campanha do agasalho: arrecadou 1.247 peças
destinadas ao FUSSEP – Fundo de Solidariedade
e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de
São Paulo.
Campanha “O Rio de Janeiro continua lindo”: arrecadou 1.400 fraldas descartáveis, 73 kg de leite
em pó, 354 itens de higiene pessoal e 198 litros
de água potável.
“Adoção” de instituições durante o ano. Realização
de festa para crianças carentes e doação de brindes.   
Realização em 2010 da pesquisa “Perfil do Voluntariado” e do café de reconhecimento do
trabalho dos voluntários. O evento contou com
a participação da alta direção da empresa que
compõe o conselho de gestão ICF.
3. Público Interno
Promoção de palestras, em parceria com a Sa-

besp, sobre o uso consciente de recursos, e da
Fundação Procon sobre direitos do consumidor,
participaram cerca de 200 colaboradores e parceiros, que lotaram o auditório.
Definição de um novo modelo de coleta seletiva
a partir de pesquisas sobre o consumo de produtos recicláveis na empresa.
Realização de “feirinhas”, em datas comemorativas, objetivando parceria com instituições que promovam ou apoiem projetos sociais. Exemplo disso
é o Hospital Espírita Fabiano de Cristo, que reverte
o valor dos itens comercializados em doação de recursos para a manutenção de seus projetos.
4. Neutralização de CO2
Elaboração do Inventário das emissões de carbono
do Centro Administrativo e discussão das propostas
para os planos de ação de neutralização e redução
de CO2 que serão executados a partir de 2012.
5. Planejamento e Orçamento
Levantamento de gastos e investimentos do ICF
nos últimos anos para a elaboração do orçamento de 2011.
Desenvolvimento e divulgação bimestral do Boletim ICF contendo as atualizações dos programas
dos comitês.
6. Relatório de Sustentabilidade
Realização de dois workshops para definir os indicadores dos temas relevantes de acordo com o
negócio da Pamcary. Com base nos resultados dos
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workshops foram gerados dois produtos, o modelo de relatório e a rota para sua evolução, além do
relatório de lacunas que indicam os temas a serem
trabalhados pela empresa.
7. Motorista Socialmente Responsável.
Sensibilização de aproximadamente 320 motoristas
por meio de apresentações do programa. Distribuição de 21.955 unidades do Guia dos Caminhoneiros,
do Programa Na Mão Certa, promovido pela World
Childhood Foundation (WCF) em 29 empresas.
Apresentações do programa em diversos eventos
do setor: ABAD (abril/09), Abiclor (setembro/09),
Sindsan (novembro/09), ABIQUIM (junho/10),
WCF – Empresas de Gerenciamento de Risco
(abril/10), Rhodia (setembro/10), workshop Porto
Alegre (outubro/10).
Gravação e entrega do vídeo do Motorista Socialmente Responsável a 13 empresas.
Distribuição de 2.200 exemplares do Guia Prático do Motorista Socialmente Responsável em 16
contas gerenciadas.
Produção e distribuição de 100 mil cópias do panfleto
sobre o Pacto Rodoviário Mineiro para motoristas.
Ainda para o Pacto Rodoviário Mineiro, foram identificados 51 postos nos trechos de risco e nove rotogramas para esses postos.
O volume de material distribuído nos diversos even48

tos do Programa, embora expressivo, não mede sua
real disseminação, pois (guias, video etc.) encontram-se disponível no site do Instituto Cuidando do
Futuro. Sempre que possível, o ICF opta por direcionar o público para a versão digital, reduzindo o
volume de impressão e difundindo propriamente o
conhecimento por meio de diversas mídias, o que
reafirma a consciência e a responsabilidade socioambientais da empresa e do Instituto.  

8. Inclusão Socioeconômica do Caminhoneiro
A maior conquista do Programa em 2010 foi o fim da
carta-frete, detalhado neste relatório na página 50.
Ações de apoio à regulamentação do pagamento
do frete rodoviário junto a diversos órgãos como
o Ministério Público, Sindicato dos Caminhoneiros,
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),
entre outros.
9. Comunicação
Divulgação das ações de todos os comitês do ICF,
criação de materiais gráficos e gestão do site do
Instituto.
Além de acompanhar as atividades específicas de
cada comitê, o Instituto está diretamente envolvido
nas ações à Associação Paulista de Apoio à Família
(APAF) e demais instituições assistidas por meio do
Investimento Social privado da Pamcary.  
Associação Paulista de Apoio à Família
Por meio do seu programa de Investimento Social
Privado, a Pamcary é parceira da Associação Paulista de Apoio à Família (APAF), entidade sem fins
lucrativos, voltada à assistência de famílias em situação de vulnerabilidade social. Possui as creches
Aconchego I e II e o Espaço Iluminar, onde são
desenvolvidos os projetos sociais.   
As creches atendem crianças entre 0 e 4 anos,
com projeto pedagógico diferenciado, que visa
o desenvolvimento integral, em seus aspectos físicos, intelectuais e sociais. Já o Espaço Iluminar

promove a inclusão social de mulheres, por meio
de programas de apoio à saúde integral, além de
incentivar o desenvolvimento de habilidades e
competências que dêem condições de trabalho e
empregabilidade, por meio dos cursos de hospitalidade e empreendedorismo, contribuindo para a
formação profissional.
O programa de formação se divide em teórico
e prático. No primeiro momento, os voluntários
colaboradores da Pamcary, são palestrantes que
abordam temas como motivação, mercado de
trabalho, saúde financeira, valorização da mulher,
automaquiagem e empreendedorismo, entre outros. Os voluntários oferecem também aulas de
ginástica e artesanato.
Após o período teórico, inicia-se a Vivência, uma
parceria com empresas e associações para que recebam as participantes do curso por 10 dias, oferecendo oportunidade de atuação, sempre acompanhada por profissionais mais experientes. A
formatura dessas mulheres comprova de maneira
emocionante a contribuição do curso para um recomeço, é possível notar que sonhos transformam-se
em planos para o futuro.
A Pamcary e o ICF atuam junto à APAF em seus
principais projetos, e são parceiros de outras organizações, em iniciativas cuja atuação varia desde a
participação em campanhas de saúde até a consultoria em projetos sociais.
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3. Regulamentação
da Lei 11.442
organiza o mercado
e melhora condições
de trabalho para
todos
A proibição da carta-frete
por lei, grande vitória
para os Transportadores
Autônomos de Cargas
de todo Brasil, torna
mais claras as regras de
remuneração e viabiliza a
inclusão da categoria no
mercado de crédito.
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Os Transportadores Autônomos de Cargas (TAC)
brasileiros tiveram o que comemorar em 2010:
além da recuperação da crise econômica que voltou a acelerar os negócios no país, o pagamento do frete no transporte rodoviário de cargas foi
regulamentado por intermédio do artigo 5º-A,
inserido na Lei nº 11.442/2007 pelo 128 da Lei
12.249/2010, consequentemente foi decretado o
fim da carta-frete, instrumento de remuneração
sem previsão legal que permitia a cobrança de
ágio e a prática de venda casada, dentre outras
ilegalidades, em prejuízo dos TAC’s.
A carta-frete era um documento de crédito emitido pelos transportadores para viabilizar o pagamento de frete aos caminhoneiros autônomos.
Este documento era descontado nos postos de
combustível conveniados e era liberado o valor
do frete somente mediante a utilização de grande parte do valor no abastecimento, muitas vezes
por um preço muito mais alto que o de mercado.
Segundo a Lei sancionada fica proibido o pagamento do frete aos TACs por meio distinto dos
previstos no artigo 5º-, ou seja, deverá ser feito
por meio do crédito em conta de depósitos mantida em instituição financeira ou por outro meio de
pagamento regulamentado pela ANTT (Agência
Nacional de Transportes Terrestres). Esse fato foi
considerado pela categoria um instrumento disciplinador e moralizador para o segmento.
Um dos itens mais comemorados da Lei é o parágrafo 5º do artigo 5º-A, que estabelece que o
registro das movimentações da conta de depósi-

tos ou do meio de pagamento homologado pela
ANTT servirá para comprovação de renda do TAC.
Com isso, ele poderá obter crédito no mercado
para diversos fins, inclusive para o financiamento
de novos caminhões, o que vai possibilitar, por sua
vez, a renovação da frota nacional que, de acordo
com dados da ANTT, tem idade média superior a
20 anos, embora especialistas acreditem que ela
não deveria ultrapassar os 10 anos.
Condições gerais da estrutura do setor de
transportes no Brasil:
• No Brasil, segundo dados da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), mais
de 84% do transporte rodoviário de cargas é
feito por caminhoneiros autônomos. Apenas
15,8% são realizados por transportadoras e
0,1% por cooperativas. No total, os fretes estão nas mãos de 1,2 milhão de caminhoneiros
autônomos ou microempresas.
• Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), o governo brasileiro registra apenas R$ 16 bilhões por ano
como resultado da movimentação de frete realizada por caminhoneiros autônomos.
Mas conforme pesquisa realizada pela Deloitte, o setor movimenta R$ 60 bilhões por ano.
Isso significa que R$ 44 bilhões estariam na
informalidade.

de uso dos caminhões é de 11 anos. Há ainda
muitos caminhões com mais de 40 anos rodando nas rodovias.
Outro aspecto importante da proibição da carta-frete é que, por ser um documento sem nenhuma previsão legal, o sistema não se sujeitava a fiscalização
por parte dos poderes públicos. “De acordo com os
nossos cálculos, atualmente cerca de R$5 bilhões a
R$8 bilhões em impostos não são pagos ao governo
em função da marginalidade. E, com a regulação do
pagamento, esse dinheiro vai chegar aos cofres públicos”, afirma Jorge Miranda, Sócio e Membro do
Conselho de Administração da Pamcary.
O fim da carta-frete é considerado uma grande
vitória para o Instituto Cuidando do Futuro (ICF)
que, atento à injustiça social que representava o
instrumento, vinha lutando contra ele desde sua
fundação.
Uma visão geral sobre os benefícios que a extinção da carta-frete e a Resolução ANTT 3.658/11,
que regulamenta o Artigo 5o.A da Lei 11.442/07,
proporcionam aos caminhoneiros, proprietários
de postos de abastecimento e Governo, podem
ser conferidos na Tabela abaixo:

• A média de tempo em circulação dos caminhões utilizados por autônomos é de 23 anos
enquanto nas transportadoras o tempo médio
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Comparativo dos benefícios e dos beneficiários promovidos pela regulamentação.
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A Pamcary já está preparada para este momento,
pois oferece o Sistema Pamcard para o mercado
desde 2004 e seu modelo de negócios já nasceu
da idéia de garantir a liberdade de escolha do caminhoneiro, o que está perfeitamente em linha
com os objetivos desta lei.
“O Pamcard facilitou muito a forma de pagamento do frete. Com a carta-frete, você era obrigado
a colocar uma porcentagem de óleo, os postos
davam cheques pré-datados de troco, o valor do
combustível era mais alto e a viagem acabava
saindo muito mais cara. Eu acho que esse cartão
facilitou muito o nosso trabalho”, comenta o caminhoneiro Cristiano Eneas.
“Esse produto retrata a maneira de ser de nossa
empresa, que busca nos desafios a motivação para
crescer, fazendo da tecnologia um dos principais
fundamentos de seu negócio. Com ele transportadoras e embarcadores reduzem custos operacionais e administrativos, o que possibilita melhoria
nos resultados financeiros da atividade logística.
Os relatórios gerenciais, por sua vez, passam a
ser mais detalhados e precisos, viabilizando uma
gestão centralizada e tornando muito mais fácil e
transparente o controle do frete”, afirmou Felipe
Dick, Diretor de Negócios e Produtos.
Outra vantagem do Pamcard é a inclusão no mercado de crédito de uma classe antes marginalizada. Os caminhoneiros, que tinham dificuldade ou
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eram impossibilitados de abrir conta corrente em
banco, por não conseguirem comprovar renda,
passam a ter um cartão de crédito.
Com a lei que proíbe a carta-frete, os desafios da
Pamcary parecem aumentar, pois o Pamcard já
está sendo copiado pelos concorrentes, interessados nessa oportunidade de negócio. No entanto,
o Diretor de Operações da empresa, Cleri Mozzer
acredita que o DNA de inovação da empresa,
mais uma vez, pode ser considerado o seu diferencial competitivo. “Como a Pamcary olhou para
esse problema de frente e vislumbrou uma solução há alguns anos, sendo a pioneira em lançar
um cartão visando exatamente este segmento,
nós temos condições de sair na frente com uma
vantagem competitiva”, garante.
Entenda o papel de cada um dos agentes envolvidos no Sistema Pamcard:
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4. Entrevista
Prof. Dr. Paulo
Resende
A logística no
caminho certo
fornecida à Prof. Nísia Werneck
da fundação Dom Cabral

56

Apesar dos enormes gargalos enfrentados, o professor Paulo Resende afirma que a situação nas estradas
brasileiras está melhorando, mais importante, pela
percepção e visão de todos do setor – empresários,
caminhoneiros e governo – que proporcionam aos
investimentos em curso gerarem ganhos coletivos e
mais sustentáveis a longo termo.
1. Quais são os principais gargalos da logística
no Brasil hoje?
Paulo Resende – O maior problema hoje é o
percentual de investimentos feito pelo governo.
Atualmente, o país investe cerca de 2% de seu
PIB (Produto Interno Bruto) nas questões de escoamento e armazenamento de mercadorias por
ano. Enquanto isso, nações como a China e a Coréia do Sul investem mais de 6% de seus respectivos PIBs. Estima-se que, para a capacidade de
escoamento ser proporcional à capacidade produtiva brasileira, o investimento governamental
deveria girar em torno de R$ 300 bilhões anuais,
mas o montante atual é de apenas R$ 3 bilhões,
ou seja, apenas 10% do necessário.

2. E quais são as consequências principais
dessa falta de investimentos?
Paulo Resende – Diante deste contexto nada
favorável para a economia nacional, a área que
mais sofre é a de armazenamento. Hoje, nós temos pouca capacidade de guardar as mercadorias
e produtos produzidos e que precisam chegar ao
seu destino final, seja ele dentro ou fora do Brasil.
Isso provoca uma pressão muito grande sobre o
escoamento, já que essas mercadorias devem ser
transportadas imediatamente, pois não há condições de guardá-las por um período de tempo.
Essa pressão sobre o escoamento nos leva a um
segundo ponto crítico, consequente também da
escassez de investimentos em logística: a situação
de conservação das estradas. Hoje, do total de 1,6
milhão de quilômetros de estradas brasileiras, apenas 18% são asfaltadas. Além disso, o Brasil tem
500.000 quilômetros de rodovias que são os principais corredores por onde passam, diariamente,
80% das cargas. Metade desses corredores estão
em situação precária.

“o custo do transporte no
Brasil é 30% mais caro que
nos Estados Unidos“
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3. O que isso significa para a
economia brasileira?
Paulo Resende – Isso quer dizer que, por quilômetro, o custo do transporte no Brasil é 30%
mais caro que nos Estados Unidos, país que possui uma malha rodoviária tão extensa quanto a
nossa. Esse alto custo é resultado de gastos com
combustível, peças e pneus, elevados por causa
da má conservação das estradas.
Apesar desses elevados custos, as empresas transportadoras não podem aumentar muito o preço
do frete, pois existe uma dura concorrência no
setor. Isso acaba gerando um ciclo vicioso para
a economia brasileira: quanto menor a margem
de lucro das transportadoras, menores os investimentos que elas fazem em, por exemplo, renovação da frota, o que acaba por tornar o custo ainda mais elevado, pois os caminhões mais antigos
demandam mais manutenção.
Quando falamos em transporte rodoviário, que é
a principal matriz brasileira, também encontramos
um outro gargalo: a mobilidade urbana. Como as
grandes metrópoles investem pouco em transporte público, principalmente nos metrôs, o número
de carros circulando aumenta. Para desafogar o
trânsito saturado, as cidades se vêem obrigadas
a restringir o tráfego de caminhões pesados em
determinadas vias e horários. Por isso, é necessário muitas vezes trocar a carga de veículo, passando para um de menor porte, o que demanda
tempo e pode provocar danos nas mercadorias.
Tudo isso eleva ainda mais o custo da logística,
que acaba ficando muito cara.
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4. E o que as empresas, tanto transportadoras quanto embarcadoras, podem fazer
para minimizar esses custos?
Paulo Resende – Eu acredito que uma das formas de se minimizar esses problemas passa pela
profissionalização da gestão de frotas, ou pelo investimento em inteligência no gerenciamento dos
transportes. As empresas precisam buscar uma
locação mais eficiente com custo operacional proporcional. Isso ainda é pouco visto no Brasil, porque
ainda existe uma mentalidade que busca sempre o
menor preço acima de tudo, mas eu penso que as
organizações que começarem a pensar dessa forma desde já vão sair na frente.
Outro ponto importante é o investimento em segurança, já que se você está em uma estrada ruim, a
sua exposição ao risco aumenta. Esse investimento
passa por ações como rastreamento, treinamento
dos motoristas, revisão periódica dos veículos etc.

metade dos
caminhoneiros
entrevistados não
se sentem seguros
no trabalho

Uma outra saída possível é a formação de grupos
entre empresas do mesmo setor para a contratação e gestão dos transportes. Organizações da
mesma área têm necessidades e demandas parecidas e podem contratar uma mesma transportadora com um volume maior de viagens gerando
escala e volume, o que possibilitaria a essa transportadora uma margem maior para investir em
melhorias.
O retorno de qualquer uma dessas ações e investimentos para as empresas é garantido. Nós precisamos quebrar o paradigma negativo da busca pelo
menor preço acima de tudo, pelo menos quando
falamos sobre transporte. O relacionamento entre
clientes e transportadoras, entre transportadoras
e motoristas, enfim, entre todos os agentes, deve
ser de parceria, pois todos são responsáveis de alguma forma pela segurança nas estradas.
5. Na opinião do senhor, quais são as perspectivas para a logística no Brasil? A situação está melhorando?
Paulo Resende – As perspectivas são positivas.
Desde de 2007, com o lançamento do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo
Federal, o investimento vem aumentando. Ele ainda é pequeno, mas já apresenta o que eu chamo
de viés de crescimento. O que precisamos fazer
é aumentar essa inflexão e buscar cada vez mais
parcerias entre o governo e as empresas.
A mentalidade do empresariado brasileiro também
está evoluindo. A concorrência externa, a entrada
de organizações multinacionais no mercado na-

8% consomem
substâncias ilegais
para se manter
acordados durante
as longas horas de
direção
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cional e a chegada de executivos mais novos aos
postos de chefia das grandes corporações estão
provocando uma revisão de paradigmas e uma
mudança de cultura fundamental para estabelecer um gerenciamento de frotas mais profissional,
eficiente e seguro.
6. Quando falamos em transporte de cargas
no Brasil, o principal agente que nós temos
de pensar é no motorista caminhoneiro. Em
2010, a Fundação Dom Cabral realizou a Pesquisa Nacional Caminhoneiros. Qual é o retrato desse profissional feito por esse estudo?
Paulo Resende – Nós ouvimos 513 caminhoneiros que circulam pelas estradas do Brasil em viagens
de longa distância e chegamos ao seguinte perfil:
61% têm idade entre 30 e 49 anos, 98% são do
sexo masculino e a renda média gira em torno de
um a cinco salários mínimos. Cerca de 45% deles
dirigem de 10 a 12 horas no período diurno e 39%
têm de 4 a 6 horas de sono por dia.
7. E quais são os principais problemas enfrentados por esse profissional?
Paulo Resende – A questão chave é o tempo. O
estudo mostra que a pressão do tempo é a principal causa de estresse dos caminhoneiros. Como a
remuneração é baixa, ele se vê obrigado a fazer várias viagens para conseguir uma renda satisfatória.
E, para cumprir com todos esses compromissos, o
profissional acaba adotando comportamentos perigosos, como o abuso de velocidade e o sacrifício das horas de sono. Isso quando ele não acaba
entrando em situações ainda mais nocivas como o
consumo de drogas – a pesquisa estima que 8%
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consomem substâncias ilegais para se manter acordados durante as longas horas de direção.
A falta de apoio nas rodovias foi um outro ponto bastante mencionado. O caminhoneiro não
encontra nas estradas o suporte de que precisa
na rede de postos. Hospedagem, alimentação e
higiene são fatores sérios ainda mais quando levamos em conta que muitos desses profissionais
viajam com a família inteira. Isso agrava a sensação de desamparo dessas pessoas.
Outra questão importante é o fato de que mais
da metade dos caminhoneiros entrevistados não
se sentem seguros no trabalho, sendo que 38%
deles já se envolveram em acidentes na estrada e
43% já sofreram de um a três assaltos.
8. Na sua opinião, qual seria a solução para
esse cenário?
Paulo Resende – Sobre a questão da remuneração, eu acredito que a solução passa por uma revisão do modelo de pagamento feita não só pelas
empresas, mas também pelo governo. Acho ainda que o Brasil devia iniciar um movimento para
incentivar a estruturação de uma rede de apoio
maior e mais eficiente nas estradas para atender
o motorista e toda a sua família. Hoje, qualquer
caminhoneiro se sente mais seguro viajando pelas estradas concedidas, porque elas contam com
uma estrutura melhor em todos os sentidos. É
preciso que isso seja garantido em todos os 1.6
milhão de quilômetros de rodovias nacionais.
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