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Caro cliente e colaborador,

Para colher bons resultados é preciso de uma 
equipe comprometida, que veste a camisa e 
se envolve nos processos. Nos últimos meses 
fizemos a primeira colheita desse ano, realizando 
ações para compartilhar os sucessos com nossa 
equipe.

Nosso time comercial participou do Programa 
de Integração Comercial (PIC) em São Paulo 
e os nossos gestores de unidade e das áreas 
corporativas estiveram reunidos em Contagem, 
para a Reunião Gerencial.

Atualizamos a nossa ideologia, alinhada com o 
nosso posicionamento e gestão atual.

A unidade de Juiz de Fora foi case de sucesso com 
os resultados da implantação do roteirizador.

Premiamos os nossos motoristas (da casa e 
Transportadores Autônomos de Carga - TAC) 
pelo desempenho na condução dos veículos, 
garantindo mais segurança, economia e atitudes 
sustentáveis.

Também recebemos um reconhecimento do 
Programa Na Mão Certa pela parceria e ações 
promovidas nas unidades para a conscientização 
e o combate ao abuso e à exploração sexual 
de crianças e adolescente, principalmente nas 
estradas brasileiras.

Confira essas e outras notícias no nosso 
informativo. Boa leitura!
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EXPEDIENTE

VISITA DOS NOSSOS CLIENTES

Visita Santo Antônio de Jesus (BA): Henzo Galera (Patrus Campinas), 
Urbano Tourinho (Logística Natulab), Cleviton Farias (Patrus Feira de 
Santana) e Edson Estrela (Patrus Sto Antônio de Jesus)

Visita Caxias do Sul (RS): Nilson Martins (Patrus Caxias do Sul) e 
Kleber (Logística Martiplast)

Visita Campinas (SP): Sílvio Júnior, Júnior Prado (Patrus Campinas), 
Ricardo Sunhiga (Delphi) e Ailton Correia (Patrus Campinas)
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NOVA IDEOLOGIA DA PATRUS TRANSPORTES

Pensando em adequar sua ideologia ao mercado e às suas estratégias, a Patrus Transportes atualizou 
sua ideologia (Missão, Visão e Valores), tornando-a mais clara, direcionada ao negócio e de simples 
entendimento para seus stakeholders.

A empresa atua no transporte de carga fracionada há mais de 40 anos, posicionando-se no Transporte 
Rodoviário de Carga (TRC) com atendimento e ações voltadas para a Tecnologia e a Sustentabilidade.

INSTITUCIONAL
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ESTANDE DA PATRUS TRANSPORTES NA 
COUROMODA RECEBE 1.500 VISITANTES

A Patrus Transportes participou da 45º Couromoda, 
realizada de 15 a 18 de janeiro no Expo Center 
Norte em São Paulo, capital.

O estande da Patrus Transportes recebeu mais de 
1.500 visitantes durante a feira, recepcionando 
os clientes e representantes comerciais de forma 
tradicional: com buffet mineiro, choop e caldo de 
feijão.

Foram sorteados smartphones para as indústrias 
clientes da empresa e os representantes comerciais 
que atuam na área de atendimento da Patrus.

O estande da Patrus Transportes na Couromoda 2018 contou com a presença de mais de 1500 visitantes durante a feira

Marcelo Patrus sorteando smartphones para clientes da 
indústria e representantes comerciais

Marco Antônio Patrus com equipe comercial na Couromoda

Equipe da Patrus Transportes

FEIRAS
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Ariany Silva, Letícia Cintra, Natália Brito (Patrus), Cilandi 
Rodrigues, Amaury Coelho (Mariner), Arthur Astolphi (Patrus), 
Guilherme Valeriano (Mariner) e Dib Nader (Patrus)

Valessa Lourenço, Daniele Alves (Ferracini), Dib Nader, Arthur 
Astolphi (Patrus), Thania Fileto e Talita Machado (Ferracini)

Cristiano Ferrão (Santino), Ademir Schiavo (Patrus), Roberto 
Cerutti (Itapuã), Marcelo Patrus e Ricardo Gracia (Kidy)

Ariany Silva (Patrus), Caroline (Democrata), Arthur Astolphi 
(Patrus), Jurema Conrado (Democrata), Dib Nader, Natália Brito 
e Letícia Cintra (Patrus)

José Castro (Jota Pé), Dib Nader (Patrus), Divaldo Silva, Damares 
Rodrigues (Jota Pé), Arthur Astolphi, Letícia Cintra (Patrus), 

Antônio Alves (Jota Pé), Ariany Silva e Natália Brito (Patrus)

Ricardo (Representante Lynd Int. SP), Danilo Reis (Patrus) 
e Cleber (Representante Lynd Salvador)

Renata (Mariotta), Emerson Loose (Patrus) 
e Eduardo (Mariotta)

Mauro Hardt (Patrus), Cleber (Lia Line) 
e Emerson Loose (Patrus)
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PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COMERCIAL

Equipe reunida na unidade de São Paulo (SP)Apresentação de Marcelo Patrus (Presidente) e 
Maurício Tomani (Sup. Comercial)

Time comercial da Patrus Transportes no PIC

Nos dias 6 e 7 de fevereiro o time comercial da 
Patrus Transportes se reuniu na unidade de São 
Paulo para o Programa de Integração Comercial, 
que acontece anualmente para alinhar processos, 
promover a integração da equipe e novas estratégias 
comerciais para a empresa.

De acordo com o superintendente comercial, 
Maurício Tomani, além de acompanhar as tendências 
mercadológicas o PIC permite compartilhar as 
novidades dos clientes da Patrus Transportes e do 
mercado do TRC (Transporte Rodoviário de Carga). 

“Conseguimos realizar um PIC racional, objetivo e 
com clareza nos números alcançados em 2017 e, 
principalmente, da nossa política comercial para 
o ano de 2018. Outro fator de suma importância 
para o sucesso do PIC foi a participação dos 
superintendentes e alguns gerentes regionais, que 
trouxeram as novidades tecnológicas, operacionais 
e no atendimento, áreas que receberam elevados 
investimentos no ano de 2017”, pontua.
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REUNIÃO GERENCIAL 2018

Os gerentes de unidades, regionais, das áreas 
corporativas, superintendentes e diretores da Patrus 
Transportes participaram da “Reunião Gerencial: um 
time, uma meta”, realizada de 20 a 23 de fevereiro 
no Hotel Actuall em Contagem (MG).

A reunião tem o objetivo de apresentar os resultados 
do ano anterior e as estratégias para o ano vigente, 
com base no Planejamento Estratégico. Além disso, 
é uma oportunidade de promover a integração da 
equipe.

Equipe Patrus Transportes

Abertura da reunião com Marcelo Patrus

Cada gestor apresentou as estratégias de sua área, 
com base no Planejamento Estratégico para o 
próximo triênio.

O encontro também foi uma oportunidade para 
os gerentes participarem de um treinamento 
de desenvolvimento de liderança, baseado nas 
competências da Patrus. Aproveitamos também, 
para ampliar o programa de coaching, que neste 
ano envolverá todo o grupo gerencial.



REUNIÃO GERENCIAL 2018
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UNIDADES

ROTEIRIZADOR DE SUCESSO: JUIZ DE FORA

INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO GENTE EM JUIZ DE FORA

Desde 2017, a Patrus 
Transportes está implantando 
o roteirizador nas suas 
unidades. Juiz de Fora (em 
Minas Gerais) já opera com 
o sistema de roteirização há 
quase oito meses e já é um 
case de sucesso, realizando 
cerca de 31 mil entregas 
por mês com 50 veículos 
na frota. Confira algumas 
melhorias:

Para os Transportadores 
Autônomos de Carga (TAC): 
redução no tempo que o TAC 
ficava aguardando o carregamento do veículo no 
Centro de Distribuição; redução da quilometragem 
percorrida, emitindo menos CO2 e diminição dos 
custos com a manutenção veicular. 

Para a Patrus Transportes: organização e otimização 
das rotas, resultando no aumento das entregas 
por veículo; melhor ocupação das cargas no carro 
e melhoria da comunicação entre o motorista e o 
planejamento de rotas, permitindo controlar com 
mais efetividade a localização de cada motorista 
durante as entregas.

Para os nossos clientes: mais qualidade no 
atendimento, gerando mais credibilidade; soluções 

Rodrigo Barros (atua na roteirização de Juiz de Fora)

Wilde Viana (Ger. Reg. MG), Karina Augusta, Natália Amaral 
(Espaço Gente) e Everson Lima (Ger. da unidade)

A unidade de Juiz de Fora inaugurou o Espaço Gente, 
destinado ao atendimento dos colaboradores nas 
demandas da área de Gestão de Pessoas, realizado 
pelas colaboradoras Karina Augusta e Natália 
Amaral.

“Com o Espaço Gente a empresa fica muito mais 
próxima dos colaboradores, que se sentem mais 
à vontade na hora de tirar suas dúvidas, fazer 
solicitações e sugestões . Estamos sentindo os 
colaboradores muito mais perto e envolvidos nas 
ações da empresa”, pontua Karina.

mais ágeis de imprevistos e o cumprimento das 
entregas até a data limite.

“Além de gerar uma operação otimizada, inteligente, 
enxuta e eficaz, a aplicação do roteirizador agrega 
ganhos tangíveis e intangíveis para o nosso negócio 
e principalmente para nosso cliente interno: nossos 
motoristas/agregados. “Aproveito para agradecer 
e parabenizar toda equipe de JDF pelo empenho 
e ajustes operacionais que foram necessários. 
Sem este engajamento não seria possível ter os 
resultados alcançados”, pontua o gerente regional 
de operações de MG, Wilde Viana.
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PREMIAÇÃO MOTORISTA NOTA 10

A Patrus Transportes promove treinamentos 
e campanhas de direção defensiva para seus 
motoristas regularmente, por meio do Programa 
Direção Consciente. Para compartilhar os ganhos 
e incentivar os nossos motoristas - da casa e TAC 
(Transportador Autônomo de Carga) - das linhas 
de transferência a terem uma conduta defensiva, 
segura e consciente no trânsito, o setor de Tráfego 
criou o reconhecimento “Motorista Nota 10”, que 
premia os 20 melhores condutores do trimestre.

No dia 5 de janeiro foram premiados, em Contagem 
(MG), os 20 melhores do período de outubro a 
dezembro de 2017, que receberam bonificações 
em dinheiro. Os critérios da premiação são o 
menor índice de: excesso de velocidade; de curvas 
agresssivas;  freadas bruscas; aceleração intensa; 

Motoristas Nota 10 do último trimestre

Ricardo Martins (motorista da casa) com o filho, Marcelo 
Patrus e Tiago Dias.

Marcelo Patrus e João Teles (TAC): 
primeiro colocado  na premiação

acidentes e o bom comportamento dos motoristas 
nas unidades da empresa.

De acordo com o analista de telemetria da Patrus 
Transportes, Daniel Pereira, já foram realizadas 31 
reciclagens com os motoristas que tiveram maior 
índice desses eventos, apresentando uma redução 
considerável no excesso de velocidade, acidentes, 
custos com infrações de trânsito e das curvas 
agressivas. Além disso, também houve economia no 
consumo de combustível e redução da emissão de 
gases poluentes (CO2).

Parabenizamos todos os nossos TACs e o nosso 
motorista da casa, Ricardo Martins, pelo 
comprometimento com a segurança no trânsito!



PREMIAÇÃO MOTORISTA NOTA 10
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CONSCIENTIZAÇÃO: BLITZ DE CARNAVAL
Nas vésperas do Carnaval 2018, as unidades da Patrus 
Transportes promoveram blitz de conscientização 
do Programa Na Mão Certa, alertando sobre o 
combate ao abuso e à exploração sexual de crianças 
e adolescentes.

Foram distribuídos cartilhas e informativos para 
cerca de dois mil colaboradores da empresa e 800 
motoristas. A ação foi coordenada pelo setor de 
Serviço Social.

RECONHECIMENTO NA MÃO CERTA

A Patrus Transportes - representada pelos 
colaboradores Olga Mendes (Contagem), Teresinha 
Silva e André Ricardo (São Paulo) - recebeu um 
reconhecimento por apoiar o combate ao abuso 
e à exploração sexual de crianças e adolescentes 
durante o 11º Encontro Anual do Programa Na 
Mão Certa realizado no começo de dezembro em 
São Paulo. O evento também contou com uma Roda 
de Conversa, conduzida pelo radialista Pedro Trucão, 
com caminhoneiros e convidados especiais.

A colaboradora Teresinha Silva é multiplicadora 
da Patrus no Programa Na Mão Certa na unidade 
de São Paulo. Teresinha participou da 1º Oficina 
Avançada para Pontos Focais do Programa, que 

Clesliana Ferreira 
Motorista da Patrus
Eva Dengler
Gerente de Programas e Rel. 
Empr. Chilhood Brasil
Olga Mendes
Ass. Social Patrus
Teresinha Silva
Ger. Atendimento Patrus-SAO
André Ricardo Coord. 
Cord.Expedição Patrus - SAO
Heloisa Ribeiro
Diretora Executiva Childhood 
Brasil

Blitz de carnaval na unidade de Aracaju (SE)

discute a execução das atividades nas empresas 
parceiras e alternativas para expandir ainda mais a 
conscientização da causa social.
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JANEIRO BRANCO: quem cuida da mente, cuida da vida

NOVA TURMA: JOVEM NO TRANSPORTE

Palestra do psicólogo José Augusto em Contagem (MG)

Turma de jovens do periodo da manhã Turma de jovens da tarde

O setor de Serviço Social da Patrus Transportes 
promoveu a campanha Janeiro Branco: Quem cuida 
da mente, cuida da vida nas unidades da empresa.

A campanha tem o objetivo de conscientizar as 
pessoas sobre a importância da sáude mental, para 
melhorar a qualidade de vida, principalmente no 
ambiente corporativo.

Foram divulgados vídeos e informativos sobre o tema 
durante o mês de janeiro e realizada uma palestra em 
Contagem, ministrada pelo psicólogo José Augusto, 
sobre saúde mental no mundo corporativo.

“Aproveitamos para destacar que saúde mental é coisa 
séria. Livre-se de preconceitos! Cuide das emoções, 
cuide da vida”, alerta a assistente social da empresa, 
Olga Mendes.

O Instituto Marum Patrus (IMAP) está com nova turma 
do Programa Jovem no Transporte, que capacita 
jovens com idade entre 16 e 20 anos para o mercado 
de trabalho no transporte rodoviário.

Os novos jovens aprendizes já estão participando das 
aulas teóricas desde janeiro deste ano e começam a 

CAMPANHA

atuar nos setores da Patrus Transportes no próximo 
mês.

O programa foi criado em 2013 e já capacitou mais de 
70 jovens para o mercado de trabalho no Transporte 
Rodoviário de Carga (TRC).




