
 

 

 

 

Sindicato das Empresas 

de Transportes de Carga 

e Logística no Estado do 

Rio Grande do Sul – SETCERGS. 

  

 

 
 



Introdução  

 

Ação: Grupo de Trabalho Programa Na Mão Certa 

 

Período: 14 de abril de 2011 (reuniões mensais) 

 

Responsável pela ação: Janete da Fontoura 

         Coordenadora Programas Sociais 

 

E-mail: projetossociais@setcergs.com.br 

Telefone de contato: (51) 3326.2908 

 

Público alvo: Transportadoras do RGS associadas ao SETCERGS. 

 

Número de pessoas beneficiadas:  

11.157 diretamente 

(funcionários, motoristas) 

Indiretamente familiares destas 11.157 pessoas 

  

 



Objetivo 

 

Apoiar as empresas de transporte e logística no RGS, realizando 

um encontro mensal para debater sobre o assunto e planejar 

ações de abordagem ou capacitação junto aos motoristas e 

funcionários, para o combate da exploração sexual das crianças 

e adolescentes nas estradas. 

 

 

 

Referência Compromisso Pacto Empresarial 
 

Nosso objetivo tem relação com os compromissos números: 

1, 2, 3, 4, 6, 7 

 
 

 

 



Ações realizadas 

 

Os compromissos são tendidos com: 

 
Compromisso 1 - Atuação GT Na Mão Certa, são 15 empresas que atingem diretamente 

11.157 funcionários e motoristas, suas famílias, fornecedores, clientes e concorrentes 

e 550 empresas associadas são impactados pelas nossa ações. 

 Apoio para a realização semestral do Workshop Regional no RGS. 

 

Compromisso 2 - GT, Site 100.00 acessos mensais, Feira 11.000 visitantes 2012, Informe 
Eletrônico semanal 13.000 e-mail´s, Revista Mensal 1.500 endereços e redes sociais. 

 

Compromisso 3 - Ações empresas GT, Feira  

 

Compromisso 4 - GT, Site, Feira, Informe Eletrônico semanal, Revista Mensal e redes 

sociais. 

 

Compromisso 6 – GT, Site, Feira, Informe Eletrônico semanal, Revista Mensal e redes 

sociais. 

 

Compromisso 7 - GT e Feira. 

 



Resultados 
 

Metas: 

 

1. Sensibilização e conscientização das empresas. 

2. Estímulo às ações junto dos motoristas, familiares, clientes, fornecedores, 

concorrentes e comunidade. 

3. Divulgação ao mercado do transporte e logística no RGS e no Brasil. 

4. Disseminação da causa. 

 

  

 

Resultados qualitativos: 

 

 Adesão de motoristas profissionais, funcionários, familiares  

       e comunidade nas ações. 

 Interação com instituições e empresas como PRF, Polícia Civil, SEST SENAT e 

       Braskem para troca de dados e informações. 

 Prêmio Instituto do Desenvolvimento do Fornecedor  

       em Responsabilidade Social em 2011/2012. 

 Medalha de honra ao mérito do Prêmio de Responsabilidade Social da 

Assembléia legislativa do RGS – 2011/2012. 

 

 



Resultados alcançados 

 
 Participação de mais de 15 empresas no GT. 

 

 11.157 pessoas atingidas diretamente (motoristas, funcionários e famílias das 

       empresas do GT). 

 

 Divulgações: Site 100.00 acessos mensais, Feira 11.000 visitantes 2012, Informe 
Eletrônico semanal 13.000 e-mail´s, Revista Mensal 1.500 endereços. Redes sociais: 

Facebook e Twitter. 

 

 Adesão de motoristas profissionais, funcionários, familiares e comunidade nas ações. 

 

 Interação com instituições e empresas como PRF, Polícia Civil, SEST SENAT e 

Braskem. 

 

 Realização de ações focadas diretamente nos motoristas. 

 

 Divulgação da causa nas capacitações e integrações envolvendo clientes e 

fornecedores. 

 

 

 

 

 



Monitoramento: 

 
 Planejamento das ações e análise do material utilizado. 

 

 Envio dos formulários de divulgação das ações e dos relatórios das empresas 

para divulgação nos meios de comunicação do SETCERGS. Divulgados no Site, 

InformeEletrônico, Facebook, Twitter, Revista, redes sociais. 

 

 Ações nas edições anuais da feira – 14ª TranspoSul – 11.000 visitantes 2012. 

 

 Número de materiais distribuídos nas ações. 

 

 

Avaliações: 

 
 Depoimentos dos representantes das empresas em reunião e debate no grupo. 

 

 Em geral positivas, pois há uma boa aceitação e adesão nas empresas. 

 

 Observamos um caso de rejeição em uma ação. 

 
 

 

 



Dicas importantes: 
 

  “A união faz a força”. 

 

Pontos fortes: 

 

 A participação das empresas e o envolvimento dos funcionários, motoristas, 

       familiares, clientes, fornecedores e concorrentes nas ações. 

 

 Participação na Transposul – 11.000 visitantes em 2012. 

 

 Planejamento e criatividade para cada reunião. 

 

 Criatividade gerada na reunião com o grupo, exemplo: ações feira 2011/2012. 

 

 As ações estão sendo realizadas em filiais de outros estados pelas empresas e até em 

outros países da fronteira. 

 

 Apoio para a realização do Workshop Regional do RGS. 

 

Pontos fracos: 

 

 Dificuldade das empresas para produzir materiais. 

 

 



Conclusão: 

 

O GT Na Mão Certa, através de suas reuniões mensais, está 

atingindo seus objetivos. 

Estamos sensibilizando, conscientizando e motivando as 

empresas para que capacitem seus motoristas como agentes da 

Causa, através das ações. 

 

Com este trabalho o SETCERGS está cumprindo os compromissos  

estabelecidos no Pacto Empresarial e contribuindo de forma eficaz 

no combate à exploração sexual infantil de crianças e 

adolescentes nas rodovias gaúchas e brasileiras. 






















