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APRESENTAÇÃO DO PROJETO – FICHAS SETORIAIS GRACE
Está na génese, no ADN, na missão e nas operações diárias do GRACE a reflexão
e a partilha de boas práticas em matéria de sustentabilidade e responsabilidade
social corporativas.
As reuniões informais entre os membros fundadores, para discutir a cidadania
ambiental no início dos anos 2000, são agora encontros temáticos trimestrais
muito concorridos e participados e a publicação de guias e manuais é uma
constante no esforço continuado de reflexão e partilha no GRACE.
O Primeiros Passos: Guia para a Responsabilidade Social das Empresas
(publicado em 2004, com revisão e reedição em 2011) é um instrumento basilar
para qualquer empresa que queira estruturar de modo coerente a sua
abordagem à sustentabilidade e à responsabilidade social. É, desta forma, um
documento útil a todos mas que, por isso mesmo, é necessariamente genérico.
Para quem já deu os primeiros passos, o Guia dos Primeiros Passos é já
insuficiente. E ainda bem, é sinal que as empresas evoluem cada vez mais e
sofisticam a sua abordagem ao tema.
Foi a pensar nessas empresas que já iniciaram a sua caminhada rumo à
sustentabilidade e à renovação permanente da licença social para operar, que o
GRACE decidiu avançar com a elaboração das Fichas Setoriais.
Nesta iniciativa, as empresas associadas do GRACE (e outras não associadas cuja
atuação nesta matéria seja reconhecida como relevante) são convidadas a
identificar os principais riscos e oportunidades associadas à sustentabilidade,
na ótica exclusiva do respetivo setor de atividade. Os membros do Grupo de
Trabalho constituído para o efeito partilham a sua experiência, formulando
pistas e recomendações úteis para as empresas que se deparem com estes
mesmos desafios e oportunidades. Finalmente, cada qual partilha ainda o seu
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caso de estudo, ilustrando pragmaticamente a forma como um dado risco foi
gerido ou uma dada oportunidade foi aproveitada.
Pretende-se que estas fichas sejam de consulta fácil e leitura imediata, que
sirvam para provocar e despertar a consciência para os temas debatidos. A sua
leitura não dispensa, por isso, a consulta de outras referências bibliográficas e
a partilha e troca de experiências entre peritos e especialistas.
O GRACE planeia publicar doze fichas setoriais correspondendo à solicitação dos
seus associados, e estarão sempre abertas a receber contribuições de todas as
empresas, associadas e não associadas, particularmente no formato de partilha
de boas práticas (casos de estudo).
Fica o desafio.

Paula Guimarães
Presidente do GRACE em representação
da Fundação Montepio
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INTRODUÇÃO

A mobilidade é um dos grandes desafios do desenvolvimento sustentável. O
setor dos transportes, encerra em si o problema e a solução. As tecnologias de
informação, embora tenham diminuído as distâncias e criado alternativas às
deslocações, deram origem também a novas formas de negócio e aumentaram
exponencialmente o comércio internacional de longa distância. Assim sendo,
este setor continua a ser alvo de preocupações mundiais em virtude do respetivo
impacte ambiental e da importância fulcral no desenvolvimento das economias
e na luta contra a pobreza.
Neste sentido, este Grupo de Trabalho, coordenado pelo GRACE e pela Bureau
Veritas e composto por empresas representantes do setor, especialmente o
rodoviário (no qual se focou esta ficha setorial), teve como objetivo abordar os
principais desafios que o setor enfrenta ao nível da responsabilidade social
corporativa e as principais oportunidades que poderão aproveitar.
Em grupos de duas ou três empresas, os participantes redigiram os textos que
se encontram agora vertidos nesta ficha, tendo estes sido amplamente
comentados e revistos por todos os membros.
Simultaneamente, os membros do GT forneceram também os casos de estudo,
ilustrativos das práticas adotadas nas respetivas empresas.
O GT Transportes identificou os seguintes desafios e oportunidades associados
à sustentabilidade, relativamente aos quais se partilham os casos de estudo
respetivos:
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DESAFIOS

CASOS DE ESTUDO

Condições de Trabalho

DHL Express

dos colaboradores

Portugal

OPORTUNIDADES
Criação /
Consolidação de
reputação

Níveis de Serviço /

Responsabilidade

Expetativa do cliente/

Social Interna

Resposta do mercado
CARRIS

Dumping de preços

CASOS DE ESTUDO

DHL Express
Portugal

URBANOS

Segurança e redução

CARRIS

da pegada ecológica

URBANOS

Nesta ficha encontraremos uma breve caracterização do setor, a identificação
de desafios, respetivas propostas de abordagem e casos de estudo e a
identificação de oportunidades, respetivas propostas de abordagem e casos de
estudo.
Sendo que os desafios que se colocam aos diferentes tipos de transporte (aéreo,
marítimo, rodoviário e ferroviário) são bastante distintos e, tendo em conta que
diferem também no que diz respeito aos transportes rodoviários de mercadorias
e de passageiros, o Grupo de Trabalho decidiu limitar esta ficha aos transportes
rodoviários e, quando aplicável, espelhar separadamente a realidade dos dois
tipos de transporte rodoviários referidos.
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ENQUADRAMENTO DO SETOR DOS TRANSPORTES

Transporte Rodoviário de Mercadorias
A globalização e, em particular, a eliminação de fronteiras e barreiras
alfandegárias na União Europeia são um importante motor para o crescimento
do setor dos transportes, ao mesmo tempo que este se assume indispensável
para a estratégia de crescimento da Europa. No entanto, esta aposta nos
transportes rodoviários tem impactes bastante significativos tais como os
congestionamentos, a poluição, os acidentes e a dependência dos combustíveis
fósseis provocados.
A nível europeu, a Comissão conclui que se não forem tomadas as medidas
adequadas a situação continuará a piorar, com consequências cada vez mais
marcantes para a competitividade da Europa e para o ambiente.
Neste sentido, a Comissão Europeia propõe que se aposte na modernização da
logística, de modo a aumentar a eficácia das várias formas de transporte e das
suas

combinações,

pretendendo,

nomeadamente,

realizar

uma

melhor

repartição do tráfego, mediante a sua transferência para modos de transporte
com menores impactes no ambiente, mais seguros e mais eficazes do ponto de
vista energético em relação à quantidade de mercadoria transportada.
No que diz respeito a Portugal, o transporte rodoviário de mercadorias é o meio
mais utilizado para fins de comércio internacional, representando quase 78% do
valor total deste tipo de comércio transacionado com outros países da União
Europeia.
Em relação ao comércio com outros continentes, esta realidade altera-se com
68% do valor de bens transacionados a ser realizado por via marítima.
A aposta portuguesa no transporte rodoviário é tão relevante que em termos de
posicionamento, num conjunto de 60 países, Portugal se encontra nos primeiros
20 lugares, no que diz respeito à densidade da rede de estradas por km2.
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Esta aposta num sistema fortemente apoiado no setor rodoviário desencoraja a
intermodalidade, tida como uma melhor prática do que a aposta num modo só.
Assim, de modo a que o setor dos transportes contribua decididamente para a
competitividade, eficiência e sustentabilidade do país, é preciso assegurar:


que a localização geoestratégica portuguesa se torna parte da aposta de
posicionamento

económico,

aproveitando

portos

com

terminais

especializados, adequados e competitivos;


a resolução das fragilidades em matéria de transporte ferroviário,
nomeadamente a inexistência de uma ligação ao porto de Aveiro e de
melhoramentos na ligação do porto de Sines a Espanha.

Relativamente à logística de transporte, o problema centra-se na falta de
terminais multimodais, assim, é necessário aumentar o número destes,
promovendo a intermodalidade.
O país evidencia alguma capacidade excedentária de armazenamento de
transporte face à capacidade económica atual, mas o atomismo do sistema
logístico/transporte tem consequências na formação dos seus agentes,
resultando na manutenção de esquemas de gestão menos eficientes e na
dificuldade de aproveitamento dos fatores escala e especialização.
É importante integrar a rede de transportes na rede ibérica, europeia e
transeuropeia, bem como apostar na vertente comercial e empresarial dos
nossos portos com o objetivo de sermos uma grande plataforma marítima da
Europa.
A eficiência do transporte marítimo deve ser maximizada e impulsionar os
outros, como os fluviais e o ferroviário nos percursos mais longos, mantendose o rodoviário no transporte de proximidade.
Paralelamente, a logística deve ser incorporada num modelo de gestão racional,
mais sustentável, no seguimento dos países mais desenvolvidos.
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Transporte Rodoviário de Passageiros
O crescimento económico, a expansão das áreas urbanas e fatores sociais
relacionados com a alteração da estrutura familiar são as principais razões do
crescimento da procura do transporte rodoviário, que se tem vindo a observar
de forma crescente. Este aumento da procura tem sido acompanhado por um
aumento da taxa de motorização e uma estagnação generalizada, se não menos
uma redução, do número de passageiros em transporte público (TP).
A utilização intensiva do transporte individual (TI), muitas vezes para além do
que seria racionalmente admissível, tem causas e consequências bem
conhecidas.
O uso intensivo do automóvel particular impacta com o aumento do
congestionamento, da sinistralidade rodoviária, da poluição gasosa e sonora e
do consumo de combustível, refletindo-se na diminuição da qualidade de vida
das pessoas e na perda de competitividade económica de certas zonas onde
estes problemas atingem uma maior dimensão.
Por outro lado, são reconhecidas as vantagens do TP relativamente ao TI,
particularmente no que se refere à eficiência da ocupação do solo, uma vez que
se consegue transportar mais pessoas usando menos espaço, e, portanto,
reduzem-se os congestionamentos, mas também os impactes ambientais e o
consumo de energia.
Um dos maiores desafios com que se depara o transporte rodoviário de
passageiros é a falta de articulação entre os vários tipos de transporte, sendo,
portanto, importante melhorar a nível da tecnologia e diminuir a burocracia
introduzindo sistemas de bilhética sem contacto, sistemas de videovigilância,
sistemas

de

orientação

do

público,

informação

facilmente

acessível

relativamente a horários, itinerários e intermodalidade, entre outros.
Os princípios chave para o bom funcionamento do sistema de transportes
passam, portanto, pela integração e a complementaridade dos diferentes modos
de transporte, de forma a dar a cada um o segmento da procura mais adequado.
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Os três pilares que sustentam o sistema de transportes para que as viagens se
efetuem de forma mais eficiente, mais segura e com menor impacte ambiental
são o ordenamento do território que condiciona fortemente o padrão de viagens
a realizar, o apoio ao transporte coletivo e a restrição ao TI.
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DESAFIO: CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS COLABORADORES

Descrição do Desafio
As empresas de transporte rodoviário prestam um serviço com características
muito específicas e com grandes implicações em termos das condições de
trabalho dos seus colaboradores.
Para além das questões comuns aos restantes setores de atividade, destacamse os horários de trabalho, a duração dos períodos de trabalho e a localização
dos postos de trabalho, como fatores específicos que podem ter grande impacte
na vida pessoal dos colaboradores da empresa, na medida em que:
- A necessidade de adaptar os turnos de trabalho às necessidades do negócio
leva a que, muitas vezes, os colaboradores tenham de desempenhar o seu
trabalho em horários noturnos e/ou rotativos, diferentes dos horários familiares
habituais. Além disso, o descanso semanal pode ocorrer também durante os
dias úteis da semana, provocando dificuldades na gestão pessoal e familiar,
mais uma vez por não coincidir com o descanso semanal habitual, ao fim de
semana.
- Circunstâncias internas ou externas à empresa podem conduzir a que o
número de horas de trabalho exceda o limite previsto (por exemplo, um corte
de via que obriga o motorista a estar parado muitas horas; ou um aumento
inesperado do volume de carga a transportar), o que também condiciona a
gestão de compromissos pessoais e familiares por parte dos colaboradores.
- O facto de muitas vezes o posto de trabalho ser o próprio veículo, como é o
caso dos motoristas, traz também condicionantes acrescidas, na medida em que
condições básicas como o acesso a água potável, instalações sanitárias ou local
apropriado para guardar alimentos podem nem sempre estar asseguradas.
Por outro lado, por se tratar de prestação de serviços, as empresas de transporte
rodoviário estão altamente dependentes de pessoas para realizarem os
processos de trabalho, pelo que, a assiduidade, a motivação e o bom
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desempenho são fatores críticos, com impacte direto na qualidade do serviço
prestado aos clientes/passageiros.
Importa referir que a desmotivação do colaborador pode ter impacto direto em
duas vertentes. Por um lado, pode refletir-se em taxas de absentismo elevadas
que podem comprometer a realização e/ou a qualidade da prestação de serviços
aos clientes/passageiros e, por outro, mesmo não havendo ausências, a
desmotivação pode provocar um menor envolvimento e decréscimo do
compromisso, levando a um desempenho mais fraco, com consequências para
o cliente/passageiro que não fica satisfeito com o serviço prestado, podendo
conduzir à perda de negócio por parte da empresa.

Enfrentar o Desafio
Para enfrentar os riscos associados às condições de trabalho dos nossos
colaboradores, considera-se que o setor pode atuar nas seguintes vertentes:
-

Desenvolver

programas

motivacionais

para

os

colaboradores,

que

promovam/reforcem a cultura da empresa, focando a importância do
desempenho do trabalho com qualidade, para uma resposta eficaz e eficiente
do colaborador e, consequentemente, da empresa às necessidades e expetativas
dos clientes/utentes;
- Promover uma política de reconhecimento e recompensa, monetária ou não.
As empresas podem optar por ter um esquema de incentivos com base no
atingimento de metas e/ou atribuir outros prémios/recompensas em dinheiro.
A nível não monetário, podem optar pelo auxílio no pagamento de creches ou
ainda, ações de caráter social ou cultural, oferta parcial ou total de seguro de
saúde e acesso a ações de formação nos mais variados temas, entre outros;
- Criar estruturas mais flexíveis no planeamento dos horários de trabalho,
procurando soluções que afetem o menos possível a vida familiar, promovendo
um maior equilíbrio entre a esfera profissional e familiar, como por exemplo
adoção de horários parciais;
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- Criar um sistema/modelo de gestão de tempo de trabalho que permita trocas
de turnos ou folgas, tendo por base uma ferramenta de fácil utilização que
permita aos colaboradores efetuarem trocas de turnos entre si, de modo a que
consigam conciliar mais facilmente a relação trabalho/família;
- Considerar as necessidades pessoais dos colaboradores na gestão da empresa,
criando sistemas que permitam identificar e avaliar os aspetos da vida
profissional que os colaboradores consideram que podem interferir no equilíbrio
da sua vida profissional/familiar;
- Fornecer apoio para a solução de assuntos familiares, identificando outras
oportunidades que a empresa possa ter para ajudar os colaboradores na sua
resolução, para que possam executar melhor as suas funções, evitando faltas
e/ou elevadas taxas de absentismo, por exemplo a prestação de apoio
extraordinário em caso doença e/ou apoio à maternidade/ paternidade.

Casos de estudo
DHL Express Portugal, Lda.
We Help Each Other (WHEO)

Todas as catástrofes naturais que ocorreram durante o ano de 2010 em vários pontos
do globo foram o mote para a criação desta iniciativa corporativa, que permite reunir
donativos feitos pelos vários membros DHL, quer sejam donativos monetários ou de
bens, e distribuí-los aos colegas vítimas de catástrofes naturais ou de outras
adversidades. A grande mais-valia desta iniciativa é que o socorro às vítimas é rápido,
uma vez que não acarreta grandes trâmites burocráticos.
Os resultados desta iniciativa são reportados anualmente e estão disponíveis para
consulta por todos os Membros interessados. Durante o ano de 2013, 242 Membros
foram vítimas de desastres naturais e pediram a intervenção do WHEO, dos quais 232
receberam essa assistência totalizando aproximadamente 108,000.00€ de ajudas.
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A comunicação das necessidades, apoios dados e fundos estão disponíveis para
consulta de todos os interessados na intranet da DHL e resultados anuais comunicados
aos diversos interessados.
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DESAFIO: NÍVEIS DE SERVIÇOS/EXPETATIVA DO CLIENTE E RESPOSTA DO
MERCADO

Descrição do Desafio
Transporte Rodoviário de Mercadorias
A comercialização de serviços de transporte ocasional rodoviário de mercadorias
em baixa acentuou-se ao longo dos anos e, apesar da crise vivida no país desde
2010, mantém-se.
Menor tráfego disponível não significou um estancar dos preços praticados
pelos operadores do mercado. Ao invés, alguns baixaram-nos na tentativa de
recuperar volume de negócios.
Esta situação resultou no “esmagamento” das margens e, por consequência, na
necessidade de reduzir custos para atingir a rentabilidade. Os próprios clientes
das empresas de distribuição, apesar de terem decrescido vendas e
disponibilizarem menos mercadorias do que no passado, mantêm as mesmas
exigências e percecionam este serviço como uma mera commodity.
Esta realidade é, no entanto, inversamente proporcional ao nível de requisitos
de serviços que o mercado alcançou, pondo em causa a própria sustentabilidade
do setor.
A cobertura do território de Portugal Continental em 24 horas mantém-se como
exigência

intocável,

apesar

de

existirem

constrangimentos

reais

em

determinadas regiões (em particular do interior), nomeadamente:
–

Volume de carga insuficiente para rentabilizar as correspondentes rotas
de distribuição;

–

Falta de alternativas de parceiros de distribuição sustentáveis com
condições para prestar níveis de serviço adequados, coincidentes com o
valor das marcas do operador de logística e transporte;

–

Necessidade de Investimento Tecnológico: existe a expetativa de que o
operador de transportes e distribuição disponibilize um conjunto de
15

recursos como parte do serviço, ie: software para etiquetagem das
mercadorias, respetivo hardware e consumíveis, informação on-line e em
real-time, acesso a comprovativos de entrega e inclusivamente ligação
intrasistemas (clientes-operador-cliente);
–

Necessidade de Investimento RH: existe a expetativa de que o operador
de transportes e distribuição disponibilize um conjunto de serviços
adstritos, seja ao nível do apoio ao cliente (seja na marcação de recolha,
seja no status da entrega), seja também na informação periódica
(reporting) e detalhada de dados relacionados com o seu serviço.

Neste contexto, os operadores cumprem e possuem problemas de rentabilidade,
ou, ao invés, não levam a cabo os procedimentos acordados/esperados pelos
clientes e perdem-nos.
Os últimos anos mostram mudanças constantes de operador por parte das
empresas clientes, sempre na expetativa de obterem melhor preço, mantendo
as condições operacionais, ou para fugir ao inevitável decréscimo da qualidade
do serviço prestado.

Transporte Rodoviário de Passageiros

Um dos principais objetivos de qualquer empresa é responder de forma
otimizada às necessidades dos seus clientes. Aliás, esta é a única forma de
preservar o negócio e de o desenvolver.
Também as empresas de transporte coletivo de passageiros, principalmente nos
países mais desenvolvidos, sentem a necessidade de elevar os seus padrões de
qualidade, para corresponder às exigências cada vez maiores dos seus clientes.
Desta forma, a qualidade na prestação de um serviço de transporte público de
passageiros requer uma abordagem focalizada nas expetativas e necessidades
dos clientes.
Sendo assim, a configuração dos parâmetros definidores da qualidade do serviço
deverá basear-se e ser suportada pela perceção dos clientes em relação a essa
qualidade. Mas nem sempre isso se verifica. Esta questão é particularmente
16

visível quando se aborda a regularidade. Em primeiro lugar, trata-se de um
conceito definido numa ótica de produção, do prestador do serviço. Aquilo que
realmente importa para o cliente é o tempo de espera que, embora esteja
diretamente relacionado com aquele, reflete muito melhor a necessidade do
cliente. Por outro lado, uma irregularidade verificada na penúltima paragem de
uma carreira tem um impacto muito inferior à mesma irregularidade verificada
numa paragem com maior número de entradas dessa carreira.
A eficiência do prestador do serviço, traduzida pela maximização da qualidade
oferecida ao menor custo possível, deverá ter em conta as expetativas da
generalidade dos clientes de determinada carreira, devendo os indicadores de
medida ser ponderados pelo número dos passageiros satisfeitos e pelo número
dos passageiros insatisfeitos, sendo importante minimizar a diferença entre a
qualidade desejada (na ótica do cliente) e a qualidade programada (definida pelo
operador).
Atualmente, as normas de certificação do serviço de transporte de passageiros
(aplicadas apenas por uma empresa, no setor do serviço público de transporte
de passageiros) não dão cabal resposta à referida dicotomia, pelo que é
necessário criar novas ferramentas, mais simples e em consonância com as
expetativas dos clientes, para garantir a qualidade do serviço e que controlem e
atestem a qualidade do serviço prestado.

Enfrentar o desafio
Transporte Rodoviário de Mercadorias
Presentemente, os operadores procuram encontrar formas alternativas de
aumentar o tráfego disponível e simultaneamente decrescer custos. Em termos
genéricos, veem na entrega ao consumidor final (serviço B2C), resultante do
significativo crescimento das vendas on-line, uma forma de atingir o primeiro
objetivo. O segundo procuram alcançá-lo pelo modo como o serviço é levado a
cabo, ou seja, recorrendo a drop points em detrimento da maior capilaridade a
que obriga uma disponibilização pessoal do envio.
17

O levantamento de mercadorias por um conjunto alargado de consumidores
finais no mesmo local significa menor personalização de serviço, mas custos
operacionais muito inferiores para os operadores de distribuição, quer por via
da quantidade de paragens a fazer, quer principalmente pela eliminação da
incerteza de encontrar o destinatário na residência ou de este possuir a verba
necessária para pagar o contra reembolso.
Outros mecanismos terão, contudo, de ser colocados em prática para inverter o
atual status quo. Entre eles, a aplicação da taxa volumétrica, terminando com o
preço do serviço a ter em conta somente o fator peso. Como facilmente podemos
calcular, uma mercadoria leve pode ocupar um espaço significativo da viatura
de distribuição.
Também o retorno à prática de tarifários distintos, consoante as zonas de
distribuição forem mais ou menos concentradas, possuírem maior ou menor
quantidade de tráfego por quilómetro percorrido, ajudará ao equilíbrio dos
resultados de exploração.
A concentração de serviços resultantes de vários operadores em transportadores
de caráter regional será também uma solução para ultrapassar rentabilidades
significativamente negativas nas regiões do interior, com particular destaque
para os distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e
Beja. Neste particular, as empresas de distribuição nacionais e internacionais
terão de se desprover do conceito de “representabilidade da marca” em todo o
território, utilizando-as onde possuem margem de negócio e deixando espaço
às dos representantes/agentes regionais.
De referir, por último, que o setor dos transportes terá definitivamente de unirse, de modo a obter (nomeadamente negociando com o governo e os
organismos estatais) condições que lhe permitam aumentar a competitividade,
particularmente na prestação de serviços nos territórios menos rentáveis
descritos acima.
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Transporte Rodoviário de Passageiros
De modo a alinhar a sua performance com as expetativas dos clientes, as
empresas de transportes de passageiros devem conhecer detalhadamente essas
mesmas expetativas e a avaliação que os clientes fazem do desempenho das
empresas. Os métodos de medição poderão assentar na Medição Direta do
Desempenho e na realização periódica de Inquéritos de Cliente Mistério.
No primeiro caso, os aspetos monitorizados serão somente aqueles que possam
ser controlados diretamente pelas empresas, de onde ficarão excluídos os
relativos à regularidade e pontualidade, variáveis que, num contexto de serviço
público urbano de passageiros, não são controláveis.
Nos Inquéritos de Cliente Mistério a realizar, por exemplo, mensalmente, os
aspetos alvo de controlo poderão ser:
–

Desempenho

do

tripulante:

profissionalismo;

interação

com

os

passageiros; abordagem ao Ponto E/D (Embarque / Desembarque);
conforto e segurança da condução; contacto visual com os passageiros
aquando da sua entrada no veículo; desmotivar a fraude; venda de títulos
de transporte;
–

Relacionamento com o cliente: não utilizar telemóveis, auriculares ou
aparelhos de som; não fumar; apresentar-se devidamente fardado; evitar
conversações longas

enquanto

conduz; promover

a

entrada

de

passageiros pelas portas da frente do veículo;
–

Material circulante: condições atmosféricas e luminosidade; limpeza;
informação; estado de conservação interior e exterior;

–

Veículos: N.º linha, destino, mapa da linha ou mapa da rede, tarifário e
possibilidades de transbordo. Caso os veículos estejam equipados com
TV embarcada deverão ainda informar no interior sobre: próxima
paragem; destino e tempo de espera até à próxima partida.

–

Conforto: técnicas de condução económica e defensiva; condições
atmosféricas; luminosidade.

–

Informação nos Pontos de E/D: linhas afetas; espinha; horário; meios de
contacto (N.º de telefone, SMS, Web). Alguns Pontos E/D podem ainda
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disponibilizar o mapa da rede / mapa de zona e o tempo de espera nos
Pontos E/D através de painel eletrónico.
–

Acessibilidades internas: botões STOP; validadores; extintores; martelos
quebra-vidros;

–

Acessibilidades externas nos Pontos de E/D: pictogramas; máquinas de
venda automática de títulos de transporte.

–

Limpeza do veículo: odor; limpeza e asseio interior/exterior; estado de
conservação.

–

Limpeza nos Pontos de E/D: limpeza e estado de conservação.

Periodicamente (trimestral ou semestralmente) poderão ainda ser feitos
Inquéritos de Satisfação de Clientes, a bordo dos veículos, através da entrega e
recolha de pequenos questionários sobre a oferta do serviço, a acessibilidade, a
confiança no serviço, a segurança, a informação, o conforto e a conveniência de
utilização do serviço, entre outros.
Os inquéritos poderão ser feitos e preenchidos online ou presencialmente nos
principais pontos E/D (Embarque/Desembarque), através da entrega de um
número significativo de questionários.
O conhecimento sobre o que é deveras importante para os clientes, obtido
através dos métodos acima referidos, permitirá a melhoria contínua do serviço
e uma melhor afetação de recursos, com impacto significativo na redução dos
custos de exploração.
Infelizmente, o transporte público de passageiros (TPP) continua a ser visto
como um modo de transporte daqueles que não têm alternativa, por
pertencerem a uma classe social desfavorecida. Sobretudo o autocarro é muito
visto como o “transporte dos pobres”. Tal não é contudo verdade,
transportando-se neles todos os segmentos sociais - os que têm poucos
recursos económicos, jovens e idosos, mas também pessoas que têm recursos
e alternativas. A não utilização do TPP assenta muito mais numa questão cultural
do que na falta de qualidade do mesmo.
Sendo a utilização de transportes públicos a opção mais racional em termos
económicos, ambientais e sociais, é urgente eliminar preconceitos e levar as
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pessoas a mudar comportamentos e a perceberem as vantagens de utilizarem o
transporte público em detrimento do uso do veículo particular.
Por outro lado, os operadores de TPP deverão ser parte da solução dos
problemas concretos das urbes, desde os económicos aos ambientais, passando
pelos sociais, desempenhando um papel preponderante no âmbito da
mobilidade sustentável e de catalisadores ao nível da inclusão social,
dinamizando um novo paradigma de mobilidade urbana.
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DESAFIO: DUMPING DE PREÇOS

Descrição do Desafio
Transporte Rodoviário de Mercadorias
Face ao decréscimo sucessivo de valor do mercado global, os operadores
avançam com descidas constantes de preços, por forma a ganharem quota de
mercado e/ou manterem as contas que possuem ativas, com a agravante do
número de operadores se manter praticamente intacto, sem qualquer
consolidação. Os clientes passaram a estar totalmente focados nos preços e na
sua descida, pois aperceberam-se da competitividade feroz entre os operadores
e estão a tirar o máximo partido disso.
O preço passou a ser um dos fatores de decisão mais importantes e os clientes
pretendem cada vez mais e melhores ferramentas de informação, que obrigam
a um enorme investimento. Porém, como as empresas necessitam sobreviver,
vão avançando com preços e margens negativas, algumas vezes para se
conseguirem financiar e é nesta esfera que se desenvolve atualmente o mercado
de transportes.
Todos têm avançado com ideias imaginativas e criatividade no sentido de cortar
custos, por forma a superarem a perda de margem decorrente desta descida
constante dos preços no mercado, porém há limites na redução de custos e
estamos a chegar a essa fase em que as empresas já não têm praticamente mais
por onde cortar, a não ser na qualidade de serviço.
A maioria das empresas já funciona em regime de subcontratação da sua
distribuição, porém, se não se protegerem os subcontratados e a sua própria
rentabilidade, irá existir uma contaminação em cadeia, pois as empresas
também não sobrevivem se os seus prestadores de serviço não sobreviverem.
Nesse sentido, não será pela descida de preços junto dos fornecedores que
estará a solução, embora seja a mais preconizada pela maior parte dos clientes
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de transportes e esteja a afetar financeiramente as empresas de transportes e a
torná-las altamente deficitárias.

Transporte Rodoviário de Passageiros
Face à situação económica, financeira e social com que Portugal se tem
confrontado nos últimos anos, com repercussões graves no tecido empresarial,
inclusive no Setor Empresarial do Estado (SEE), a atividade das empresas de
transporte rodoviário de passageiros tem-se encontrado condicionada pela
necessidade de redução dos custos, pela contenção acentuada do investimento
e pelas dificuldades na obtenção de financiamento no mercado.
Relevam-se as empresas de transporte rodoviário de passageiros, integradas no
SEE, que se confrontam há longos anos com diversos riscos para as suas
atividades e desenvolvimento futuro, sendo de destacar os seguintes: a
obrigação de transportar com tarifários abaixo do custo; a concorrência do
transporte individual e a ausência de contratualização nos critérios de atribuição
da indemnização compensatória.

Enfrentar o Desafio
Transporte Rodoviário de Mercadorias
Para fazer face a este risco, o mercado e o número de operadores devia diminuir
consideravelmente através da consolidação de várias empresas numa só. Desta
forma, além de ganharem massa crítica, permitir-se-ia uma abordagem mais
qualitativa ao mercado.
Se observarmos os últimos três anos após a instalação da crise no país,
verificamos que o número de operadores praticamente se manteve e não houve
consolidação. A exceção foi o estabelecimento de parcerias entre as
organizações em locais onde os custos de transportes e distribuição são mais
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elevados, nomeadamente em Trás-os-Montes, Beiras, Alentejo e Algarve. A
atuação conjunta permitiu-lhes baixar os custos unitários de distribuição,
manter a competitividade, a rentabilidade e a qualidade do serviço.
De uma forma geral, se a falta de consolidação e a ausência de parcerias se
mantiver, as organizações terão de aumentar os tempos de trânsito no que diz
respeito às mercadorias e reduzir a disponibilidade de horários no que diz
respeito a passageiros e dessa forma, o mercado perceberá o real impacto e
importância dos transportes para a economia.
Por este motivo, recomenda-se enfrentar o risco de degradação da qualidade de
serviço e da oferta através de:
1. Consolidação
2. Parcerias estratégicas
Transporte Rodoviário de Passageiros
Para fazer face aos condicionalismos supracitados, as empresas têm adotado
novos modelos organizacionais e de funcionamento, de modo a garantir a
prestação do serviço de transporte público sem prejuízo da qualidade e da
segurança e a contribuir para a melhoria da mobilidade sustentável nas urbes
onde atuam.
A redução de custos fixos tem incidido especialmente na redução dos ”Gastos
com Pessoal”, principalmente em atividades de suporte à atividade principal,
com recurso à subcontratação de empresas especializadas na execução de
tarefas específicas, como por exemplo, a manutenção, a formação, a limpeza de
espaços e a segurança.
Os custos fixos foram assim substituídos por custos variáveis, relativos a
“Fornecimentos e Serviços Externos” que são fortemente reduzidos à medida
que a situação económica das empresas se degrada.
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Claro que esta contenção de custos tem relevantes repercussões na qualidade
do serviço prestado por empresas de transporte de passageiros. Por um lado,
os clientes são cada vez mais exigentes. Por outro lado, as empresas
confrontam-se com elevadas taxas de imobilização dos veículos, devido a
deficientes ações de manutenção, procedimentos técnicos e comportamentais
incorretos por parte dos tripulantes, veículos pouco limpos e desconfortáveis (p.
ex. pouca luminosidade) e dificuldades em obter segurança policial em regime
gratificado.
A subcontratação poderá ser uma boa opção quando as empresas têm
disponibilidades económicas para poderem contratar os melhores serviços e
desde que seja feito um elevado controlo dos serviços prestados. A
subcontratação a baixo custo tem consequências nefastas para a atividade
principal das empresas, podendo deteriorar a qualidade do serviço de
transporte, com repercussões graves na procura, criando ou aumentando a
ineficiência do negócio.
Independentemente das condições económicas, a opção da subcontratação deve
ser muito bem ponderada. Se, por um lado, permite que as grandes empresas
reduzam a sua dimensão tornando-as mais leves e flexíveis, com menores
custos de estrutura e possibilitando a focalização/especialização na atividade
mais rentável e competitiva, por outro, também encerra um conjunto
significativo de riscos, nomeadamente a precarização das relações laborais,
tanto para os trabalhadores da empresa contratante como para os trabalhadores
das empresas (sub) contratadas, a perda de know-how e a necessidade de uma
efetiva supervisão da prestação do serviço em condições adequadas de
qualidade e segurança.
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Casos de estudo
Transportes de Lisboa
Preços vs Custos

Há mais de uma década que a CARRIS desenvolve a sua atividade de acordo com uma
estratégia de modernização e de racionalização dos recursos, processos e métodos
utilizados, e até da própria imagem, visando o aumento da eficiência empresarial e a
permanente melhoria da qualidade do serviço prestado, dando, ainda, especial atenção
à qualidade, à inovação e à segurança, bem como aos aspetos culturais da vida na cidade
de Lisboa.
Contudo, na qualidade de empresa de transporte rodoviário de passageiros integrada no
Setor Empresarial do Estado (SEE), confronta-se há vários anos com diversos riscos para
a sua atividade e desenvolvimento futuro, sendo de destacar os seguintes: a obrigação
de transportar com tarifários abaixo do custo; a concorrência do transporte individual e
a

ausência

de

contratualização

nos

critérios

de

atribuição

da

indemnização

compensatória.
Nos últimos anos, a situação tem-se agravado na sequência das diversas Leis do
Orçamento do Estado que têm determinado, para a administração pública e para o SEE,
várias medidas restritivas, incidindo fundamentalmente ao nível dos custos, traduzidas
em especial na contenção de custos relativos a “Fornecimentos e Serviços Externos” e a
“Gastos com Pessoal” exigindo naturalmente um conjunto de medidas de racionalização
do serviço público de transporte prestado, como por exemplo, a redução do número de
quilómetros em vazio, a transferência de algumas carreiras entre estações e a
redução/ajustamentos da oferta, quer ao nível de horários, quer de percursos, em
carreiras com níveis relativamente reduzidos de procura e existência de alternativas, de
forma a permitir a manutenção de níveis aceitáveis da qualidade do serviço público de
transporte prestado.
Apesar de todos os esforços para inverter a tendência de redução de passageiros
transportados, com impacte negativo nas receitas da Empresa, tal não se tem verificado,
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pelo que têm sido implementadas diversas medidas visando a minimização dos custos
e/ou o incremento das receitas:
- Reforço das Equipas de Fiscalização para controlo e redução da fraude;
- Melhoria da Gestão de Tráfego e das Condições de Circulação, através de uma maior
intervenção das Entidades competentes;
- Adoção de medidas visando a melhoria da operacionalidade dos veículos, minimizando
eventuais impactes consequentes do envelhecimento da frota, motivado pela interrupção
do processo de renovação;
- Gestão adequada do consumo de energia na atividade do transporte e no património
edificado da empresa, com particular ênfase na promoção da eficiência energética;
- Otimização dos sistemas telemáticos, nomeadamente dos Sistemas de Bilhética sem
contacto e de Ajuda à Exploração, de Informação ao Passageiro e de Videovigilância.
Estas e outras medidas implementadas, incluindo as alterações no sistema tarifário da
Região de Lisboa contemplando, entre outras, um aumento de preços, permitiram uma
melhoria significativa nos resultados operacionais de 2013 e 2014.

DHL Express Portugal, Lda.
Apoio aos Subcontratados na constituição de Cooperativas

Aquando da entrada em vigor da legislação que proibia os transportadores por conta de
outrem de estarem coletados como empresários em nome individual, um grupo de
subcontratados optou por constituir uma cooperativa, sem fins lucrativos, que lhes
permitia manter o nível de serviço e trabalhar tal como até àquela data, ou seja,
diariamente, de forma autónoma, recebendo o que lhe era devido pelo trabalho
desenvolvido e mantendo a mesma qualidade de serviço que até então.
A DHL optou por apoiar esta iniciativa das suas partes interessadas, nomeadamente
através da disponibilização:
- das instalações, fora do horário normal de expediente, para que o grupo de
subcontratados mantivesse reuniões com o contabilista que tinham contratado;
- do know-how dos membros da DHL que deram suporte e auxiliaram a então
constituída cooperativa a criar métodos de controlo da atividade, reportes e registos.
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OPORTUNIDADE: CRIAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DE REPUTAÇÃO

Descrição da Oportunidade
O facto de uma empresa ter políticas e práticas de responsabilidade social
corporativa (RSC) bem definidas e consolidadas, alinhadas com os princípios e
valores da empresa, facilita a gestão da sua cadeia de valor, permitindo, quer
interna quer externamente, que a empresa tenha uma boa visibilidade e
reputação.
O desdobramento da política de RSC em objetivos estratégicos e de atuação
relativamente a cada uma das suas partes interessadas (PI) significativas permite
alavancar ainda mais esta oportunidade.
Ao nível dos fornecedores e subcontratados é fundamental que estejam
comunicadas as expetativas relativamente ao seu desempenho e que também
estejam definidas as obrigações da empresa para com esta parte interessada,
que muitas vezes representa a empresa e a sua imagem.
Já ao nível dos clientes/passageiros é fundamental que os mesmos estejam
satisfeitos com o serviço prestado em todas as suas vertentes, seja a nível
económico, ambiental ou ao nível do relacionamento (fator humano). Isto é, os
clientes/passageiros valorizam que a empresa que utilizam seja transparente na
sua prestação de contas e, sabendo de antemão que esta tem uma política de
RSC estabelecida, confere maior confiança na contratação dos respetivos
serviços. Esta política poderá também prever a criação de produtos inovadores,
que vão ao encontro de necessidade especiais, que já existem do lado do cliente
ou do utente. Neste caso, o cliente pode ter acesso a um serviço específico de
acordo com o core business da empresa que contrata, que terá impacte ao nível
ambiental, social ou humano.
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No que diz respeito aos concorrentes, deve estar prevista a criação de sinergias,
que promovam, para ambas as empresas, mais-valias em termos de negócio. O
facto de haver uma relação entre concorrentes poderá contribuir para um
esforço conjunto na solução de problemas que afetam o negócio de ambas as
partes.
É de salientar ainda que as políticas e práticas de RSC podem também contribuir
para que a empresa tenha uma boa reputação interna e externa. Na vertente
interna, o impacto positivo que gera na sua cadeia de valor e, na vertente
externa, o facto de uma empresa ter uma boa reputação poderá trazer muitas
mais-valias, nomeadamente em termos de negócio.
Por fim, a divulgação de práticas e resultados de RSC junto de todas as suas
partes interessadas e público em geral reforça a visibilidade e reputação da
empresa, com consequentes benefícios tanto para o próprio negócio, bem como
para o seu desenvolvimento sustentável no curto, médio e longo prazo

Aproveitar a Oportunidade
- Cumprir escrupulosamente todas as obrigações da empresa, em particular o
prazo de pagamento a fornecedores;
- Adotar e divulgar publicamente um código de conduta ética, dando especial
atenção às áreas mais sensíveis da empresa, como as que envolvem a relação
direta com as partes interessadas mais significativas (colaboradores, clientes,
fornecedores, estado, etc.);
- Desenvolver e disponibilizar soluções que vão ao encontro de necessidades
específicas dos clientes/utentes, como os produtos verdes (que permitem
compensação das emissões de carbono produzidas durante o transporte),
transportes acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida, garantir o serviço de
transporte em zonas remotas, etc.;

29

- Garantir que a empresa se associa a outras organizações com o mesmo
alinhamento em termos éticos, nomeadamente nos processos de seleção de
fornecedores e outros parceiros;
- Trabalhar com empresas concorrentes tanto no sentido de conseguir
benefícios para o setor de atividade (legislação específica, regulação técnica,
infraestruturas, subsídios, etc.), como para capitalizar sinergias ao nível do
próprio negócio (partilha de instalações e/ou equipamentos em zonas remotas);
- Manter uma boa relação com as partes interessadas significativas,
nomeadamente através de modelos de envolvimento das partes interessadas
que prevejam a auscultação das respetivas preocupações e/ou nível de
satisfação para com a empresa;
- Dar a conhecer as práticas e resultados em termos de RSC da empresa,
nomeadamente através de relatórios de sustentabilidade ou equivalente;
- Sempre que possível, obter reconhecimento público das suas práticas de RSC,
nomeadamente através de certificações, participação em rankings e/ou prémios
credíveis.
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OPORTUNIDADE: RESPONSABILIDADE SOCIAL INTERNA

Descrição da Oportunidade
As organizações devem conceder prioridade aos respetivos trabalhadores em
matéria de responsabilidade social, por forma a estarem mais motivados e,
consequentemente, apresentarem melhores desempenhos com impacto direto
na sua produtividade e da própria empresa.
O atual contexto socioeconómico do país, cujo reflexo no dia-a-dia dos
trabalhadores e das organizações se afigura significativo, deveria obrigar, ainda
mais, a “olhar para dentro” e detetar situações de fragilidade (desemprego de
um dos cônjuges, penhoras salariais, etc.). Apoios em espécie ou mesmo
monetários podem revelar-se fundamentais para restabelecer a normalidade na
vida de um colaborador.
Independentemente dos tempos que se vivem, a responsabilidade social junto
dos colaboradores significa uma oportunidade para reforçar o sentimento de
pertença e reter os talentos organizacionais. Disponibilizar tempo para apoio a
um familiar doente, ajudar um filho nas tarefas escolares, frequentar ações de
formação externas para fomentar o desenvolvimento de competências estão
entre as medidas promotoras de conciliação entre a vida profissional e pessoal.

Centrando a questão ao nível do setor dos transportes e mais concretamente
das

empresas

de

distribuição

de

mercadorias,

deve

alargar-se

a

responsabilidade social aos prestadores de serviços. Estes representam uma
força de trabalho imprescindível por serem responsáveis pela maioria dos
serviços de entrega aos destinatários, quer em termos de cargas completas, quer
ao nível do fracionado (porta-a-porta em lojas, organizações e ao consumidor
final).
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Tendo os prestadores de serviços de transporte um papel decisivo na
operacionalização das atividades do Operadores Logísticos e de Distribuição,
importa estabelecer um conjunto de regras básicas que têm como objetivo
ajudar os mencionados operadores na gestão dos processos de seleção,
qualificação e avaliação de prestadores de serviço de transporte.
Os prestadores de serviços devem ser incluídos nos planos de formação e nas
regalias sociais das organizações, bem como serem alvo de apoios ao nível do
desenvolvimento da própria atividade. Maioritariamente, as micro e pequenas
empresas apresentam défices de gestão e de competitividade para terem acesso
a determinados serviços ou produtos, que podem ser colmatados pela entidade
à qual concedem o seu esforço diário.

Aproveitar a Oportunidade
A prossecução do acima descrito traduz-se em oportunidades para as empresas
do setor, mas também para os respetivos colaboradores, fornecedores e
clientes.
A qualidade do serviço prestado aos clientes será tanto melhor quanto melhores
forem as condições dos transportadores subcontratados e o grau de
conhecimento, satisfação e envolvimento dos colaboradores.
Soluções de compromisso, como representações por parte de empresas
regionais, podem e devem dinamizar as economias locais, assim como
beneficiar simultaneamente as entidades de carácter nacional, por via de um
serviço de maior proximidade/qualidade a custos mais reduzidos.
Tratam-se, no fundo, de oportunidades para as empresas reterem os clientes,
assim como os colaboradores talentosos e os prestadores fiáveis.
Para tal, sugerem-se as seguintes estratégias de atuação:
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Responsabilidade Social Interna
a. Partilha das metas e estratégia da empresa através de fóruns regulares e
formais

com

os

trabalhadores,

maximizando

a

comunicação

e

envolvimento;
b. Definição e comunicação dos objetivos macro (Departamento, Direção,
Área) e objetivos micro (Função, Competência e Valores), através de um
processo de Avaliação de Desempenho e Definição de Objetivos formal;
c. Definição de planos de formação e desenvolvimento adequados a cada
conteúdo funcional e/ou potencial de um determinado colaborador/área,
permitindo desenvolver know-how num setor que viveu em grande parte
da sua existência do “Saber-Fazer” sem cuidar do “Saber-Saber”, com
impactos relevantes ao nível da estruturação das organizações atuais;
d. Definição de planos de remuneração e incentivos variáveis, para que a
meritocracia seja uma realidade cultural das organizações diretamente
ligadas aos objetivos e KPIs de cada área. Este setor é vivido em RealTime e necessita de colaboradores focados nos resultados e objetivos;
e. Criação de ferramentas de comunicação e envolvimento interno (por
exemplo, team-building) e com a comunidade (por exemplo, atividades
de voluntariado, mecenato), sob enquadramento de parcerias com
entidades

externas

que

possibilitem

vincular

os

valores

da

responsabilidade social corporativa na cultura das organizações;
f. Valorização dos apoios ad-hoc a colaboradores e familiares em situações
económico-familiares difíceis, ie: promover a valorização pessoal de cada
indivíduo em situações de crise.
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Responsabilidade Social Externa - Foco nos parceiros subcontratados
a. Partilha das metas e estratégia da empresa através de fóruns regulares e

formais com os prestadores de serviço de transporte, maximizando a
comunicação e envolvimento com a organização;
b. Garantias de apoio formal aos prestadores de serviço de transportes nas
áreas em que o operador integrador de transporte possui eventuais maisvalias, ao nível de protocolos de acesso à atividade, ie: protocolos
específicos com as empresas de telecomunicações, combustíveis,
companhias de seguros, empresas de venda automóvel, oficinas, entre
outros;
c. Desenvolvimento de ações de formação específicas que visem valorizar o
know-how dos prestadores de serviço e tornar a relação de efetiva
parceria;
d. Criação de planos graduais e realistas e influenciar, pouco a pouco, a
orientação dos prestadores de serviços para códigos de boas práticas no
âmbito da Gestão Ambiental e Saúde e Segurança no Trabalho.
Por último, é de salientar a importância das lideranças no aproveitamento das
oportunidades. É fundamental darem mais reconhecimento aos “liderados” e
concederem bons exemplos.
A retenção de talentos pressupõe a capacidade do líder de proporcionar as
condições necessárias para que o colaborador/prestador de serviços viva
satisfeito, viva feliz no local onde passa tantas horas.
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Casos de estudo
URBANOS
Processo de Qualificação, Seleção e Avaliação de Prestadores de Serviços de Transporte
Processo
1. Identificação da necessidade de subcontratação
A identificação da necessidade de uma nova subcontratação pode ser devida às seguintes
principais situações:
Reorganização das atuais rotas de distribuição;
Aumento do volume de carga em determinada rota;
Substituição temporária ou definitiva de Transportador e/ou de Agente;
Reforço do número de viagens / ligações de arrasto;
O processo de subcontratação pode ser aplicável a um Transportador ou a um novo
Agente.
2. Consulta à Lista de Subcontratados
Face à necessidade identificada, consultar a Lista dos Subcontratados (Transportadores
e Agentes em vigor) e avaliar se algum Transportador corrente tem capacidade potencial
e qualificação para poder dar resposta à solicitação.
Em caso afirmativo, solicitar a apresentação de uma proposta formal para a necessidade
identificada (ex: nova rota de distribuição, reforço de rota, viagem de arrasto, etc.).
Se a proposta apresentada for considerada como aceitável, iniciar o processo de
qualificação do Motorista envolvido no novo serviço, ie: solicitar um conjunto de
documentos que devem ser listados como critérios pela organização.
3. Consulta de Mercado
Efetuar consulta ao Mercado com vista à identificação de um Transportador ou Agente
que apresente capacidade potencial e que reúna os requisitos que permitam viabilizar a
prestação do novo serviço.
4. Qualificação do Subcontratado
Qualificar o Subcontratado (Transportador ou Agente) tendo por base os critérios
definidos. Abaixo listamos alguns dos que podem ser utilizados, podendo ser outros
consoante a necessidade específica:
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Nº de Viaturas



Tipologia de Viaturas



Documento de identificação do Representante Legal



Registo criminal do Representante Legal



Documento comprovativo da Segurança Social relativo à inexistência de dívidas



Declaração de pagamento de impostos



Cópia de certidão de empresa



Alvará de Transporte



Comprovativo do Seguro das Viaturas



Comprovativo do Seguro das Instalações (Apenas aplicável a Agentes)



Documentos das viaturas (ex: livrete, registo, documento único, IPO, seguro, etc)



Seguro de Transporte de Mercadoria

5. Avaliação do Subcontratado
A avaliação do motorista do subcontratado é efetuada ao dia através da análise da
Performance de Motoristas pelas operações.
Dado que o acompanhamento da performance do motorista é efetuada diariamente,
qualquer questão que surja é resolvida de imediato entre as operações, a Gestão de
operações e o subcontratado.
Periodicamente, é efetuada a análise de performance do subcontratado através do
registo Performance e Subcontratados, sendo-lhes transmitido o respetivo feedback
para lançamento de ações de melhoria.
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OPORTUNIDADE: SEGURANÇA E REDUÇÃO DA PEGADA ECOLÓGICA

Descrição da Oportunidade
Sendo os transportes a principal fonte de poluição atmosférica e um dos
principais responsáveis pela emissão de gases com efeito de estufa, com graves
repercussões nas alterações climáticas, os operadores de transporte, no âmbito
do paradigma da sustentabilidade, têm o dever de preservar os recursos
energéticos e minimizar o impacte ambiental da sua atividade.
A melhoria do ambiente exige, entre outros aspetos, uma mobilidade
sustentável que responda às necessidades da população e, paralelamente,
promova a procura pelo transporte público qualificado, invertendo a atual
situação em que mais de 50% das deslocações são realizadas através do
transporte individual.
Para além das referidas alterações climáticas, os problemas inerentes ao elevado
preço dos combustíveis, ao congestionamento urbano e à atual crise económica
deverão ser considerados como uma oportunidade para as empresas de
transporte se tornarem mais modernas, eficientes e competitivas. Para além de
promover e assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável para os seus
colaboradores, prestadores de serviços e comunidade em geral, deverão reduzir
progressivamente o consumo dos recursos naturais e de energia, procedendo
ainda à valorização dos resíduos, a fim de minimizar os impactes e efeitos
globais, contribuindo para a prevenção da poluição.

Aproveitar a Oportunidade
A melhoria da eficiência energética na sua atividade de transporte dependerá da
implementação de medidas em diferentes áreas de intervenção, nomeadamente
na aquisição, manutenção e condução de veículos, na gestão de tráfego e nas
condições de circulação/exploração, as quais dependem das “vontades” das
entidades públicas.
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Visando a redução do consumo específico de combustível, diversas medidas
podem ser concretizadas, como por exemplo a avaliação do estado de
condição/otimização

da

cadeia

cinemática

dos

veículos,

a

correta

parametrização dos sistemas de climatização, ações de formação relativas à
necessidade de uma condução económica e defensiva, a análise de desempenho
dos tripulantes pelas chefias diretas, a paragem do motor nos terminais das
carreiras para interrupções superiores a 3 minutos e a utilização de um sistema
de monitorização do desempenho dos tripulantes, com registo de parâmetros
de condução (velocidade excessiva, acelerações e travagens bruscas, consumos
de combustível…).
Ao nível da gestão de tráfego é importante a eficiente afetação dos vários
segmentos de frota aos diversos serviços, por exemplo, por carreira e por
período horário. Segmentos de frota com menor consumo de combustível
deverão ser escalados para serviços mais longos, tal como deverão ser
minimizados os percursos/viagens em vazio.
Para além da sensibilização das entidades responsáveis relativamente à
necessidade de uma eficaz gestão da via pública, a comunidade deve ser
alertada e sensibilizada para a realização de boas práticas de condução, com
reflexos positivos nas condições de exploração, na mobilidade sustentável e na
segurança rodoviária.

Casos de estudo
URBANOS
Código de boa Conduta Ambiental para Prestadores de Serviços

Os Fornecedores de Serviços ao Grupo URBANOS estão sujeitos às seguintes regras e/ou
práticas no âmbito da prestação de serviços nas instalações da URBANOS:
1. Disposições legais e outras


Cumprir todas as disposições legais sobre o ambiente para além das obrigações
estabelecidas contratualmente;

38



Conhecer a Política do Grupo URBANOS, em especial na vertente ambiental;



Dar a conhecer a todos os seus Colaboradores a referida Política, de modo a que
a mesma seja também por eles cumprida quando se encontrem a trabalhar nas
instalações da URBANOS;



Comunicar de imediato ao Departamento de Facilities & Purchasing (FP) quaisquer
situações anormais de acidente/incidente ou de emergência que ocorram ou que
detete durante a execução das suas atividades nas instalações da URBANOS;



É expressamente proibido proceder a quaisquer queimas a céu aberto;



Todos os veículos e equipamentos a utilizar pelo Fornecedor devem estar em
bom estado de conservação e com as manutenções periódicas em dia, de modo
a garantir um bom desempenho no que diz respeito às emissões de gases de
escape (CO2);



Todas as cargas de materiais pulverulentos suscetíveis de emissões de poeiras
por ação do vento, quando transportadas a granel em veículos de caixa aberta,
devem ser devidamente cobertos;



Antes de iniciar qualquer atividade suscetível de produzir emissões de poeiras, o
Fornecedor deve submeter ao Departamento de F&P um plano de ação que vise
eliminar ou minimizar essas emissões.

2. Substâncias perigosas


O armazenamento de produtos químicos, óleos, tintas, solventes e outras
substâncias perigosas deve ser sempre feito em área reservada exclusivamente
para esse efeito, devidamente vedada, pavimentada e coberta, de acesso restrito,
provida de bacias de recolha de eventuais derrames;



Todos os produtos armazenados ou em utilização devem estar devidamente
rotulados;



Instruir os seus Colaboradores com vista a respeitar as instruções de segurança
e ambientais para a correta manipulação e utilização dos produtos inerentes ao
desenvolvimento da sua atividade nas instalações da URBANOS;



Sempre que se verifique a necessidade de efetuar o transvase de qualquer
produto, da sua embalagem de origem para outra embalagem, esta deve ser de
imediato rotulada com a identificação do produto que contém, bem como com
todas as indicações de segurança e ambiente constantes na embalagem original;



É expressamente proibida a utilização de materiais, produtos ou equipamentos
contendo substâncias

ou

preparações

perigosas, nomeadamente

metais

pesados, amiantos, PCBs, CFCs, Halons, pesticidas, solventes cloratos ou de
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outras substâncias cuja colocação no mercado ou utilização esteja limitada ou
interdita de acordo com a legislação em vigor.
3. Gestão de Resíduos


O Fornecedor considera-se “Produtor dos Resíduos” inerentes às atividades que
desenvolve nas instalações da URBANOS e, como tal, é responsável pela correta
gestão

dos

mesmos,

nomeadamente

pela

sua

segregação,

adequado

armazenamento, transporte e encaminhamento a destino final;


O Fornecedor deve facultar, quando solicitado, cópia de todos os documentos
comprovativos do integral cumprimento dos requisitos legais, nomeadamente:
- Autorização do transportador para transporte de resíduos;
- Modelo legal de acompanhamento de resíduos, devidamente preenchido (“Guia
de acompanhamento de resíduos”);
- Autorização do operador de gestão de resíduos para a receção dos resíduos
encaminhados.



É expressamente proibido o abandono de resíduos ou o seu espalhamento dentro
das instalações da URBANOS;



É expressamente proibido a colocação de resíduos produzidos pelo Fornecedor
nos Centros de Reciclagem ou nos contentores de resíduos da URBANOS.

4. Águas e solo


É expressamente proibido efetuar qualquer descarga de resíduos líquidos para o
solo, linha de água ou redes de drenagem de águas residuais domésticas ou
pluviais, nomeadamente:
- Substâncias inflamáveis ou explosivas;
- Óleos novos ou usados, quer de uso industrial ou doméstico;
- Tintas, solventes ou outras substâncias perigosas;
- Águas poluídas com sólidos em suspensão (ex: areias, cimento ou outros).

5. Prevenção do ruído


O Fornecedor cuja atividade seja produtora de ruído deve assegurar o
cumprimento das disposições legais em vigor em matéria de exposição, quer do
seu pessoal (ruído laboral) quer dos Colaboradores da URBANOS ou terceiros que
se encontrem nas imediações, que possam ser afetados pelo ruído emitido.
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6. Armazenamento de materiais


O Fornecedor compromete-se a acatar todas as indicações do Departamento de
F&P e dos seus representantes relativamente ao correto manuseamento e
armazenamento dos seus materiais, nomeadamente na tomada de medidas
preventivas, com vista à prevenção de derrames e demais regras de segurança
ou proteção ambiental que se verifiquem adequadas.

7. Segregação e remoção de resíduos


O Fornecedor deve conhecer a legislação em vigor, aplicável relativamente à
segregação, remoção e encaminhamento para destino final autorizado de todos
os resíduos resultantes das atividades desenvolvidas no âmbito da prestação do
serviço;



O Fornecedor compromete-se a proceder à segregação adequada dos seus
resíduos, à sua remoção e encaminhamento para destino final autorizado, a suas
expensas, facultando ao Departamento de F&P cópias de todos os documentos
comprovativos do integral cumprimento dos resíduos legais;

Transportes de Lisboa
Redução das Emissões poluentes

A atividade da CARRIS tem-se orientado por um esforço de qualidade e excelência,
sustentado na inovação tecnológica, respeitando, entre outros, aspetos ambientais e
realizando diversas ações que visam não só o cumprimento de todos os requisitos legais,
mas também o controlo e minimização de todos os aspetos da atividade que possam
interagir negativamente com o meio ambiente.
Para tal, tem definido metas/objetivos para o consumo de energia (Instalações e
Atividade de Transporte) e consumo de água (Rede e captações subterrâneas), bem como
para as emissões poluentes e de CO2 (Frota e Fontes Fixas), controlando mensalmente
estes indicadores, os resíduos produzidos e o consumo de papel e óleos, e
monitorizando conforme legislação em vigor os efluentes líquidos descarregados nos
coletores municipais.
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Relativamente à Gestão de Energia na Atividade de Transporte, a CARRIS tem vindo a
relançar esta temática com uma abordagem multidisciplinar, transversal à empresa,
tendo sido desencadeadas diversas ações de promoção da utilização racional de energia,
com particular ênfase na melhoria da eficiência energética e redução da fatura
energética: ações relativas à Seleção criteriosa dos Veículos, à Manutenção da Frota
(incluindo a avaliação do estado de condição / otimização da cadeia cinemática dos
veículos), à Condução dos Veículos, à Gestão de Tráfego e às Condições de Exploração.
No âmbito da Política do Sistema de Gestão Integrado (Qualidade, Ambiente e Segurança
e Saúde no Trabalho), a empresa compromete-se a reduzir progressivamente o consumo
de energia e de outros recursos naturais e as emissões poluentes e de CO2, bem como
a proceder à valorização dos resíduos, a fim de minimizar os impactes e efeitos globais
inerentes à sua atividade.
De referir que, através de um conjunto de ações implementadas, nomeadamente com o
processo de renovação da frota com a aquisição de 538 autocarros, entre 2004 e 2010,
foi possível a redução do impacte energético e ambiental associado à atividade de
transporte.
As reduções por km observadas em 2014, face a 2003 (antes do início do processo de
renovação), são as seguintes: -57% de NOx; -89% de HC; -64% de CO; -90% de PT e -4%
de CO2.
Concomitantemente com a renovação da frota, a CARRIS tem feito um elevado esforço
de investimento em ações de formação a tripulantes, em que um dos aspetos mais
importante é o ensino de técnicas e de procedimentos a cumprir para uma condução
económica e segura, dado que dois estilos de condução distintos, uma racional e outra
“agressiva”, podem implicar variações de consumo, na ordem dos 5% a 15%.
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URBANOS
Guia ambiental para os colaboradores
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URBANOS
Guia ambiental para os colaboradores

44

CONCLUSÃO

O setor dos Transportes depara-se com um conjunto de desafios que resultam
de um mundo cada vez mais atento e mais exigente em matéria de
sustentabilidade e responsabilidade social. A verdade é que, a cada desafio,
corresponde uma oportunidade. Muitas vezes, como se pode inferir desta ficha,
o desafio e a oportunidade são separados por uma linha muito ténue. Ser um ou
o outro depende muitas vezes e somente da abordagem com que se lida com a
questão, com a atitude dos decisores e com a cultura da empresa.
Foram várias as recomendações elaboradas nesta ficha para gerir os desafios e
aproveitar as oportunidades relativas à sustentabilidade e à responsabilidade
social, muitas delas ilustradas pela experiência própria das empresas
participantes ou por outras práticas que estas acharam por bem destacar. Entre
as recomendações, podemos destacar:


A criação de estruturas mais flexíveis no planeamento dos horários de
trabalho,

procurando

soluções

que

promovam

a

conciliação

trabalho/família;


A prática de tarifários distintos consoante as zonas de distribuição forem
mais ou menos concentradas e possuírem maior ou menor quantidade de
tráfego por quilómetro percorrido;



A consolidação do número de operadores com o objetivo de ganhar
massa crítica e permitir uma abordagem mais qualitativa ao mercado;



A criação de soluções que vão ao encontro de necessidades específicas
dos clientes, como os produtos verdes que permitem compensação das
emissões de carbono produzidas durante o transporte;
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A criação de planos graduais e realistas e a orientação dos prestadores
de serviços para códigos de boas práticas no âmbito da Gestão Ambiental
e Saúde e Segurança no Trabalho;



A afetação mais eficiente dos vários segmentos de frota por carreira e por
período horário;



Alteração de tarifários que releve não só o fator peso, mas também
volume;



Introdução de critérios de eficiência ambiental na aquisição de frotas,
bem como veículos elétricos em perímetro urbano (Pegada ecológica);



Cooperação

entre

operadores

para

otimização

de

frotas

(responsabilidade social interna/ melhoria da rede de transportes/Pegada
Ecológica).
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GLOSSÁRIO

Cadeia

Cinemática:

A cadeia

cinemática de

um

veículo,

normalmente

um automóvel, é o conjunto de elementos envolvidos na tração do mesmo.
Cadeia de valor: É o conjunto de atividades desempenhadas por uma
organização, que tem início nas fontes de matéria-prima básica, passando pelos
fornecedores, ciclos de produção e de venda, até à fase de distribuição final.

Core Business: É um termo inglês que significa a componente central de
um negócio ou de uma área de negócios, e que é geralmente definido em função
da estratégia dessa empresa para o mercado. Este termo é utilizado
habitualmente para definir qual o ponto forte e estratégico da atuação de uma
determinada empresa.

Commodity:: É um termo de língua inglesa que, como o seu plural commodities,
significa literalmente mercadoria, é utilizado para designar bens e por vezes
serviços, para os quais existe procura sem atender à diferenciação de qualidade
do produto no conjunto dos mercados e entre vários fornecedores ou marcas.

Dumping: É uma prática comercial, geralmente desleal, que consiste em uma ou
mais

empresas

de

um

país

venderem

seus

produtos

por

preços

extraordinariamente baixos (muitas vezes com preços de venda inferiores ao
preço de custo) em outro, por um tempo, visando prejudicar e eliminar a
concorrência local.
Efluentes: São produtos líquidos e gasosos resultantes de diversas ações do
homem. Em sua maioria, estão subdivididos em efluentes industriais e
domésticos, porém existem outras divisões desses resíduos.
GEE: Gases de Efeito de Estufa.
Intermodalidade: Articulação eficaz entre diferentes meios de transporte.
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KPIs: É a sigla que corresponde a Key Performance Indicator, uma técnica de
gestão conhecida em português como Indicador-chave de Desempenho.
Multimodalidade (Terminais Multimodais): Quando existe a emissão de apenas
um documento de transporte, emitido pelo OTM – Operador de Transporte
Multimodal, de ponta a ponta. Quanto à responsabilidade da carga ela é do OTM,
do ponto de partida até à entrega final ao destinatário.
Partes Interessadas: são as “partes interessadas” nas ações e opiniões da
organização. O termo vem do inglês e é utilizado para designar os indivíduos ou
grupos afetados pela empresa (stakeholders)
Ponto E/D: É utilizada a abreviatura E/D para a designação:

E/D

Embarque /

Desembarque, Transporte público de passageiros – Linha de autocarros
urbanos.
Subcontratação: Contratar terceiros para executar um serviço já contratado por
outrem.
TPP: Transportes Públicos de Passageiros.
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FICHAS SETORIAIS - OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA RSC

Lançadas:


Turismo - Outubro 2014 –
(Link ebook- http://www.armazem3.com/clients/grace/turismo/pf4 )



Transportes Rodoviários de Mercadorias e Passageiros - Março de 2016

Em curso:


Advocacia



Banca/Finanças

Setores identificados:


Advocacia



Alimentação e bebidas



Comunicação e Tecnologias de Informação



Distribuição



Energia



Farmacêuticas



Grande Consumo



Indústria (energia-intensiva)



Retalho



Seguros
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