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Introdução 

Ação: Mobilização dos colaboradores CEVA, Motoristas Agregados e Fornecedores de Transporte CEVA, no 

enfrentamento a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras.

Período: Junho de 2009 até o presente momento

Diretor Responsável: Sr. Ricardo Melchiori

Responsável pela ação: Sr. Fábio  Nobre

E-mail: fabio.nobre@cevalogistics.com

Telefone de contato: (011) 3556-2533 / (011) 7635-9878 

Público alvo: Parceiros comerciais (Empresa e Agregado)

Número de pessoas beneficiadas: ≅ 350



Objetivo

A CEVA Logistics é signatária do Programa Na Mão Certa desde de Junho de 2009 e temos os respectivos objetivos:

• Difundir amplamente o programa dentro da empresa,  especialmente para os nossos motoristas da frota/agregados e 

nossos fornecedores de transporte;nossos fornecedores de transporte;

• Aplicar um programa de educação continuada para todos os nossos fornecedores de transporte;

• Incentivar e apoiar nossos parceiros comerciais para estender essa ação aos seus motoristas e agregados.

• Acompanhar a evolução das iniciativas adotadas pelos nossos fornecedores de transporte, premiando as melhores 

iniciativas.



Ações realizadas

2009: Adesão ao Programa na Mão Certa:

• A adesão ao Programa na Mão Certa foi concretizada em  nossa  6ª.Convenção de Fornecedores de 
Transporte realizada em  Junho de 2009. Transporte realizada em  Junho de 2009. 

Assinatura do Pacto Empresarial

Assinatura do Pacto Empresarial

A CEVA Abraça essa Causa ...



Ações realizadas – “Início do Processo”

2009: Adesão ao Programa na Mão Certa – 6ª. Convenção de Forn. de Transporte:

Assinatura do Pacto Empresarial

Assinatura do Pacto Empresarial

A CEVA Abraça essa Causa ...
Adesão ao Pacto:

Ricardo Melchiori – Diretor CEVA Ground

Compromisso Firmado: 

A CEVA Abraça essa Causa ...

Adesão ao Pacto:

Ana Maria Drumond - Diretora Executiva da Childhood



Ações realizadas

2010: Programa de educação continuada para nossos fornecedores de transporte:

• Em Abril de 2010 realizamos a 1ª. Oficina “In Company” para formação dos multiplicadores e ponto focal, 
conforme compromisso acordado na 6ª. Convenção de Fornecedores de Transporte em 2009: conforme compromisso acordado na 6ª. Convenção de Fornecedores de Transporte em 2009: 
Participaram dessa oficina, 16 empresas (aproximadamente 36 pessoas).

Assinatura do Pacto Empresarial

Assinatura do Pacto Empresarial

A CEVA Abraça essa Causa ...



Ações realizadas

2010: Incentivar e apoiar nossos parceiros comerciais para abraçar essa causa:

• Em Junho de 2010, realizamos a 7ª. Convenção de Fornecedores de Transporte CEVA Ground e nesse 
evento entregamos uma medalha de reconhecimento pelo engajamento e participação para todas as evento entregamos uma medalha de reconhecimento pelo engajamento e participação para todas as 
empresas de transporte que participaram da 1ª. Oficina In Company e aderiram ao Programa Na Mão 
Certa.

• A Oficina In Company foi uma união de esforços entre a CEVA Logistics e a Childhood Brasil, realizado 
nas instalações da CEVA em São Paulo/SP.

A CEVA Abraça essa Causa ...



Ações realizadas

2010: Ampliação do programa dentro da empresa (motoristas da frota/agregados)

• Em Outubro, realizamos treinamento para os nossos agregados

A CEVA Abraça essa Causa ...

• Em Outubro, realizamos treinamento para os nossos agregados

para explicação Geral sobre o Programa;

• Realizamos a distribuição de material complementar (Guias

informativos sobre o Programa);

• Desenvolvemos o “Termo de Compromisso de Cidadão” para

que todos os novos agregados tenham conhecimento da causa e

da importância do tema, antes de iniciar suas atividades na CEVA.

• Após essa conscientização sobre o Programa na Mão Certa,

realizamos a distribuição dos uniformes de Trabalho, o qual

possui o logotipo do Programa.



Ações realizadas

2011: Ampliação do programa dentro da empresa (motoristas da frota/agregados)



Ações realizadas

2011: Incentivar e apoiar nossos parceiros comerciais para abraçar essa causa: 

• Lançamos um concurso de Responsabilidade Social intitulado como “1º. Prêmio de Sustentabilidade CEVA Ground:

“Construindo um Futuro Melhor”, o qual teve como objetivo principal reconhecer e premiar o nosso parceiro“Construindo um Futuro Melhor”, o qual teve como objetivo principal reconhecer e premiar o nosso parceiro

comercial que mais se destacou no ano de 2010 em temas voltados para a sustentabilidade, especificamente nos

quesitos: Pessoas, Planeta e Desenvolvimento Econômico.

• O projeto vencedor foi apresentado na 8ª. Convenção de Fornecedores de Transporte

A CEVA Abraça essa Causa ...

Vencedora :1º. Prêmio de Sustentabilidade:

Transportadora Ema



Ações realizadas

2012: Incentivar e apoiar nossos parceiros comerciais para abraçar essa causa: 

• Em Julho de 2012, realizamos o nosso “2º. Prêmio de Sustentabilidade CEVA Ground: “Construindo um Futuro

Melhor”, o qual teve como objetivo principal:Melhor”, o qual teve como objetivo principal:

• Reconhecer e premiar o nosso parceiro comercial e as empresas do segmento de transportes em geral que queiram

compartilhar trabalhos sobre temas voltados para a sustentabilidade.

A CEVA Abraça essa Causa ...Prêmio de Sustentabilidade:
Fornecedor CEVA: Transportadora Americana
Mercado em geral: CIRLOG



Ações realizadas

2012: Incentivar e apoiar nossos parceiros comerciais para abraçar essa causa: 

• Em Julho de 2012, em nossa 9ª. Convenção de Fornecedores de Transporte, reforçamos a importância do Programa

para os nossos convidados (aproximadamente 250 pessoas) e distribuímos um Folder Institucional Na Mão Certa compara os nossos convidados (aproximadamente 250 pessoas) e distribuímos um Folder Institucional Na Mão Certa com

o resumo do Programa e uma Carta Convite em nome de nossa diretoria, para convidá-los a abraçar essa causa junto

com a CEVA:

A CEVA Abraça essa Causa ...



Ações realizadas

2012: Incentivar e apoiar nossos parceiros comerciais para abraçar essa causa: 

• Fotos dos convidados que receberam a Carta Convite: 9ª Convenção de Fornecedores de Transporte

A CEVA Abraça essa Causa ...



Resultados esperados 

• Realizar amplos trabalhos dentro da empresa, para divulgação do Programa na Mão Certa com 

o objetivo de conscientizar  a importância de cada funcionário, motorista e agregado para 

sustentação do Programa como um todo;

• Através da Educação Continuada, objetivamos  somar mais empresas do segmento de 

transporte na Proteção da Infância e Adolescência, Contra o Abuso e a Exploração Sexual;

• Desenvolver iniciativas para Incentivar e apoiar nossos parceiros comerciais para  abraçar essa 

causa junto com a CEVA Logistics.



Resultados alcançados

• Treinamento de Multiplicador e Ponto Focal para os colaboradores diretamente envolvidos com 

motoristas e agregados;

• Treinamento contínuo de motoristas e agregados  que já trabalham com a CEVA ;

• Assinatura do Termo de Compromisso de Cidadão juntamente com seu contrato de prestação de 

serviço;

• Reforçar a importância do motorista na luta pela proteção da infância (antes da entrega do uniforme 

de trabalho);

• No caso de novas contratações, é feito esse processo antes do inicio das atividades;



Resultados alcançados

• Através da Educação Continuada, objetivamos  somar mais empresas do segmento de transporte na 

luta pela Proteção da Infância e Adolescência Contra o Abuso e a Exploração Sexual;

• Desenvolver iniciativas para Incentivar e apoiar nossos parceiros comerciais para  abraçar essa causa 

junto com a CEVA Logistics.junto com a CEVA Logistics.

• Realização de treinamento “ In Company” para formação de multiplicador e ponto focal (parceiros 

comerciais) ;

• Desenvolvimento do Concurso de Responsabilidade Social, com base no Triple Bottom Line ( People, 

Planet and Profit)

• Em nosso Programa de Avaliação de Fornecedores consideramos um diferencial as empresas que são 

signatárias do Programa na Mão Certa;



Monitoramento e Avaliação

• Em nosso Concurso de Sustentabilidade anual “Construindo um Futuro Melhor” , observamos que a maioria de 

nossos parceiros, se inscreveram na Categoria Pessoas e  expõem em seus projetos, as ações/iniciativas que 

fizeram  em prol do Programa na Mão Certa na luta pela proteção da Infância de crianças e adolescentes;

• Em 2012, começamos a monitorar quais de nossos parceiros comerciais são signatários do Programa  na Mão 

Certa e estipulamos uma meta de adesão trimestral;

• Realizamos trabalhos de conscientização de forma contínua com os motoristas da frota e agregados;



Dicas importantes

• Dar o primeiro passo;

• Somar forças com parceiros  e empresas do segmento de transporte em geral 

para ampliar o Programa e a conscientizar maior número de pessoas;para ampliar o Programa e a conscientizar maior número de pessoas;

• Desenvolver ações para ser visto como exemplo;

• Monitorar as ações dos parceiros comerciais para servir como incentivo e 

sustentar nossos objetivos com o Programa na Mão Certa;

• Contribuir  para proteger  nossas crianças e adolescentes  contra o abuso e a 

exploração sexual.

• Mostrar cada vez mais aos nossos parceiros, que pequenas ações

remetem a grandes resultados.  



Conclusão
Desde 2009, a CEVA Logistics firmou seu compromisso com o Programa Na Mão Certa , no enfrentamento a  Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes nas estradas brasileiras.

O trabalho não é fácil, nos debatemos com a cultura das empresas e das pessoas, falta de conhecimento da causa e até 

mesmo falta de conhecimento da gravidade do problema que atos como este podem causar, fisicamente e 

psicologicamente neste público que sofre abusos.

O mais surpreendente disto é ver que ao mesmo tempo que temos pessoas que não conhecem e não querem conhecer o 

problema, a quantidade de pessoas que numa simples palestra demonstram uma total adesão ao processo, discutir o tema 

não é fácil, mas também não é impossível. Pude constatar na conversa com alguns motoristas agregados CEVA, relatos que não é fácil, mas também não é impossível. Pude constatar na conversa com alguns motoristas agregados CEVA, relatos que 

aconteceram no seu bairro e até na sua própria família e percebi um ar de alívio, por estas pessoas poderem saber que 

agora, possuem meios de denunciar estes fatos sem se expor ou causar conflitos.

Do lado do empresariado, percebi a real importância que este público deu a esta causa e percebi a vontade dos mesmos de 

contribuírem, contudo, a grande preocupação de todos é sempre a mesma: “Como fazer para realmente defender esta 

causa, com um dia-dia tão atribuído a resolução de outros problemas, como as novas legislações de transporte que estão 

fazendo com que muitas empresas reinventem a forma de trabalhar.

Temos um futuro promissor pela frente em temas voltados a sustentabilidade e nossa visão como companhia é ser a 

empresa mais admirada no segmento logístico, e para que isto realmente aconteça, queremos também ser admirados pelo 

que fazemos as pessoas que são inerentes a nossa atividade.

Nós da CEVA Logistics, além do compromisso com a empresa, temos nosso compromisso pessoal de saber que estamos 

fazendo a diferença, e de uma alguma forma, estamos mudando para melhor, a vida de algumas pessoas.

Muito Obrigado

Fábio Nobre



"A sustentabilidade é uma condição de existência que permite que a geração 

atual dos seres humanos e outras espécies aproveitem o bem-estar social, uma 

economia vibrante e um ambiente saudável, bem como a experiência de beleza, 

realização da alegria, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de 

seres humanos e outras espécies para aproveitar o mesmo. "

Guy Dauncey


