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Caro cliente e colaborador,

Agora somos B Corp, certificados pelo Sistema B: 
um movimento global de empresas que buscam 
a geração de valor compartilhado nos negócios. 
Isso quer dizer que temos uma certificação 
que valoriza as empresas engajadas com a 
sustentabilidade, nos seus três pilares: social, 
ambiental e econômico. Isso muito nos orgulha, 
pois reconhece diversos projetos que a Patrus 
Transportes desenvolve com seus colaboradores, 
clientes e comunidade.

Nesta edição, também compartilhamos com 
vocês a nossa participação no Lean Summit – o 
maior evento da comunidade Lean do mundo. 
Apresentamos uma seção sobre Logística no 
evento que teve como tema: “Transformar o 
mundo resolvendo problemas”.

Também tivemos muitos avanços com a 
implantação do roteirizador em algumas 
unidades, otimizando cada vez mais nossos 
processos operacionais e nosso atendimento.

Recebemos o Prêmio Empresa Inclusiva, 
reconhecendo nossa atuação com a inclusão 
social, na contratação e nos projetos do PSIU 
(Programa Social de Inclusão Unificado).

Confira estas e outras notícias neste informativo.
Boa leitura!
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EXPEDIENTE

José Renato Oliveira (Rep. Rafarillo), Antônio Adão (Patrus 
São José do Rio Preto), Geraldo Neves (Rep. Mac Boot) e 

Jhenifer Andréa (Patrus São José do Rio Preto)

A Patrus Transportes é parceira nas ações sociais da 
Feira de Calçados de São José do Rio Preto (FECARP), 
promovendo o transporte solidário de doações de 
leite para instituições do interior de São Paulo.

As doações são arrecadadas durante a feira, que 
este ano aconteceu de 19 a 21 de junho em São José 
do Rio Preto (SP), por iniciativa dos representantes 
comerciais das indústrias de calçados que promovem 
o showroom na região.

O projeto Transportando Solidariedade é uma 
iniciativa da Patrus Transportes para apoiar ações 
sociais na coleta e entrega de donativos dentro da 
nossa área de atuação.

AÇÃO SOCIAL FECARP
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PRÊMIO SUPPLIER AWARD
PELA MWM E NAVISTAR MERCOSUL

A Patrus Transportes recebeu o prêmio Supplier 
Award (Melhor Transportadora) pela MWM 
Motores (Navistar) com a melhor performance 
logística em 2017.

A cerimônia de premição aconteceu no dia 21 de 
junho, em São Paulo.

“Identificamos e homenageamos os parceiros 
de negócios que tiveram a melhor performance, 
pois desejamos incentivá-los a juntos, buscarmos 
continuamente a excelência em nossos produtos e 
serviços. Este prêmio é o reconhecimento a todos 
que estão perfeitamente alinhados com políticas, 
práticas, qualidade e desempenho da companhia”. 
(José Eduardo Luzzi, Presidente e CEO da MWM 
Motores)

A MWM é fabricante líder de motores diesel no 
Mercosul, com unidades em São Paulo (SP) e Canoas 
(RS) - no Brasil, e em Jesús Maria, em Córdoba - na 
Argentina. A indústria é afiliada à Navistar que é 
cliente da Patrus Transportes há quase oito anos.

Leandro Brasil Araújo - Purchasing Manager da MWM
Henzo Galera - Gerente Patrus Transportes Campinas
José E. Luzzi - Presidente e CEO da MWM
Marcelo Patrus - Presidente da Patrus Transportes

Prêmio Supplier Award - MWM
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PRÊMIO EMPRESA INCLUSIVA

A Patrus Transportes recebeu uma menção honrosa 
na 1ª Edição do Prêmio Empresa Inclusiva para 
Trabalhadores com Deficiência no dia 20 de junho, 
durante cerimônia na sede da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

O prêmio foi criado pela Secretaria de Estado de 
Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese) em 
parceria com diversas instituições mineiras de 
Recursos Humanos e de serviços para a indústria.

A premiação visa mapear, valorizar e divulgar as 
boas práticas de inclusão de trabalhadores com 
deficiência no mercado de trabalho. A Patrus 
Transportes foi uma das empresas vencedoras pelo 
Programa Social de Inclusão Unificada (PSIU), 
em que acompanhamos os colaboradores PCD’s, 
desenvolvendo projetos para oferecer todo o 

Equipe Patrus Transportes: Stephanne Lopes, Olga Mendes (Serviço Social), 
Bárbara Costa (Recursos Humanos) e Jésus Ribeiro (Administração Corporativa)

RECONHECIMENTO

suporte necessário para que esses colaboradores 
sejam integrados ao ambiente de trabalho e o 
desenvolvimento das lideranças para recebê-los.

A Patrus Transportes possui 2.700 colaboradores, 
sendo 138 PCDs, e foi reconhecida por cumprir a 
cota de contratação (mínimo de 5%).

A equipe do Serviço Social da Patrus Transportes 
reuniu os colaboradores PCDs para agradecer a 
participação de todos na pesquisa – que foi realizada 
pelas instituições que promoveram o prêmio 
para analisar os critérios da premiação. Também 
participaram do encontro: Ítalo Moreira (intérprete 
de libras da unidade de Salvador); Jacyara (intérprete 
da Central de Libras); as representantes do CAIS 
(Centro de Atendimento e Inclusão Social), Ana Paula 
e Andréa; e alguns gerentes da empresa. 

Equipe da Patrus Transportes, CAIS e Central de Libras
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SOMOS B CORP

Agora, fazemos parte de um movimento global de empresas e organizações que ampliaram seu olhar 
através da geração de valor compartilhado nos seus negócios.

As ações que realizamos com a comunidade, os projetos para a preservação do meio ambiente e a relação 
com nossos colaboradores foram os pontos de maior destaque para a conquista desta certificação. Para nós 
da Patrus Transportes, ser certificada pelo Sistema B é motivo de muito orgulho! 

Isso só aumenta nossa responsabilidade e compromisso com ações sustentáveis, presente em um dos nossos 
valores: “Sustentabilidade: econômica, ambiental e social”.

A Patrus Transportes é a primeira transportadora 
de cargas a obter a Certificação do Sistema B.

O QUE É O SISTEMA B:

O Sistema B é um movimento global que pretende redefinir o conceito de sucesso através de uma nova 
abordagem para condução dos negócios. Em que as empresas são guiadas por um conjunto de valores 
que promovem a prosperidade e a interligação de toda a cadeia de valor para atingir seus resultados de 
maneira justa e equilibrada.

O movimento B é recente no Brasil, mas em termos mundiais, já existe desde 2006 nos Estados Unidos. 
Por lá, as empresas certificadas são chamadas de B Corp, onde o “B” se refere a “benefit corporation”, 
termo relativo aos benefícios socioambientais que as empresas podem oferecer.

No mundo existem mais de 2.500 Empresas com Certificação B, sendo 92 delas brasileiras. Algumas 
delas são: Natura, Danone, Ben and Jerry (Grupo Unilever) e Whole Foods (Rede de 
Supermercados nos EUA de produtos naturais/orgânicos).

E conheça mais sobre 
o que é o Sistema B

O carro elétrico é uma das iniciativas 
sustentáveis da Patrus Transportes

http://nossacausa.com/sistema-b-o-que-e-isso/
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PATRUS TRANSPORTES NO LEAN SUMMIT 2018

A Patrus Transportes foi um dos destaques durante 
Lean Summit 2018, realizado no Expo Center Norte 
entre 5 e 6 de junho em São Paulo (SP). Com o tema 
“Transformar o mundo resolvendo problemas”, o 
evento é o maior encontro da comunidade Lean no 
mundo. 

O evento contou com mais de 1,2 mil participantes, 
105 palestrantes em 25 seções paralelas que 
abordaram diversos temas relacionados a: estratégia; 
transformação digital; inovação; processos de 
negócios; pessoas; liderança; melhoria contínua; 
cultura; sistema de gestão; logística; supply chain 
e manufatura.

Além da Patrus Transportes, também estiveram 
presentes no evento a Gerdau, GlaxoSmithKline 
(GSK), Mary Kay, Mercedes-Benz, Saint Gobain 
entre outras empresas de diversos segmentos.

O presidente da Patrus Transportes, Marcelo 
Patrus, e o gerente de Melhoria Contínua e 
Qualidade, Sílvio César, apresentaram uma seção 
sobre Logística com o tema: “Aumente a eficiência 
da operação logística”.

A seção apresentou sobre as operações logísticas 
e do transporte de carga, com discussão de como 
melhorar a eficiência da operação logística rodoviária 
e marítima; formas para otimizar estas operações 

Apresentação de Marcelo Patrus durante o Lean Summit em São Paulo

Marcelo Patrus (Presidente Patrus Transportes) 
e Sílvio César (Gerente Melhoria Contínua e Qualidade)

iniciando com VSM, gestão visual e 5S para criar uma 
cultura Lean; e como envolver toda a operação na 
resolução de problemas e no processo de melhoria 
contínua. 

CULTURA LEAN PATRUS: A Patrus Transportes 
implantou a ferramenta de gestão Lean 
Manufacturing em 2016, com o primeiro projeto 
na unidade de Campinas (SP). Desde então, 
tem avançado com a Cultura Lean em quase 
todas as unidades da empresa, sendo a primeira 
empresa do TRCF (Transporte Rodoviário de Carga 
Fracionada) a utilizar esta ferramenta. Possuímos 
um departamento de Melhoria Contínua dedicado 
para esta jornada na nossa empresa.
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TECNOLOGIA DE ROTEIRIZAÇÃO

A Patrus Transportes está investindo na melhoria 
de seus processos operacionais, para oferecer 
atendimento diferenciado aos seus clientes e manter 
o alto nível de performance nas entregas. Uma 
dessas melhorias é a implantação do roteirizador 
(Roadnet) em algumas unidades da empresa.

Sistema de roteirização Roadnet. Colaborador: Reinaldo Souza (Contagem)

OPERAÇÃO

O Roadnet permite fazer o planejamento das 
operações de coleta e entrega da empresa, otimizando 
as rotas, com gestão do tempo do transporte. 
Além de melhorar o planejamento das rotas, com 
construção de rotas mais inteligentes, o uso do 
roteirizador permite reduzir o tempo que o motorista 
aguarda o carregamento na unidade, aumentando a 
produtividade e melhor acompanhamento e gestão 
dos processos e resultados.

Controle da 
distância 

percorrida

Planejamento 
de rotas mais 
inteligentes

Aumento da 
produtividade nas 

entregas

Gestão dos 
processos e 
resultados

Gestão de prazos 
de entrega e 
informação

MELHORIAS COM O ROTEIRIZADOR:
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FORMAÇÃO DE BRIGADISTAS 2018

BENCHMARKING NA LORENZETTI

A equipe do Serviço Especializado em 
Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT) da Patrus Transportes 
promoveu o Treinamento da Brigada 
de Incêndio nos dias 19 e 20 e 25 e 26 
de junho em Contagem (MG). 

O curso foi realizado em parceria com o 
Centro de Treinamento 113 (do Corpo 
de Bombeiros).

A brigada é formada por colaboradores 
voluntários ou indicados pela empresa, 
para atuar tanto na prevenção/
combate de incêndios, nos processos de 
evacuação de emergência e prestação 
de primeiros socorros.

Turmas de brigadistas 2018

Christian Adriano (SESMT Lorenzetti)
Teresinha Silva (Unidade São Paulo/Patrus Transportes)
Camila Ferreira (SESMT Patrus Transportes)
Marcos Santana (SESMT Patrus Transportes)
Anderson (Benefícios, Medicina e Seg. Trabalho Lorenzetti)

A equipe do SESMT da Patrus Transportes promoveu 
um benchmarking no cliente Lorenzetti em São 
Paulo. A visita teve o objetivo de trocar conhecimentos 
e conhecer as melhores práticas da Lorenzetti sobre 
as ações do E-Social.

Os representantes do SESMT Corporativo, Camila 
Ferreira e Marcos Santana, e a gerente administrativa 
da unidade de São Paulo, Teresinha Silva, foram 
recepcionados pelos Christian e Anderson, da áre de 
Segurança do Trabalho na Lorenzetti.

E-Social: é um projeto do Governo Federal que envolve 
diversos outros órgãos que regulamentam as leis e 
ações trabalhistas. O objetivo é consolidar o envio 
pelas empresas das informações e cumprimento das 
leis trabalhistas em uma única entrega. 

SESMT
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NOVO BENEFÍCIO CORPORATIVO: GYMPASS

CURSO DE CONFERENTE LÍDER EM MONTES CLAROS

Oferecer qualidade de vida para os colaboradores é uma das 
preocupações da Patrus Transportes. Por isso, a empresa firmou 
parceria com o Gympass, uma rede global que oferece pacotes para 
diversas modalidades de atividades físicas em todo o país, com o 
objetivo de promover benefícios à saúde dos colaboradores e seus 
familiares.

“Combater o sedentarismo não é uma tarefa fácil, considerando que 
todos nós temos inúmeras tarefas e que concorrem de certa forma 
com os hábitos de vida mais saudáveis. Por isso, é importante que as 
empresas proporcionem recursos que facilitem a prática de esportes 
para colhermos frutos dos seus inúmeros benefícios a saúde. E a 
Gympass está presente em todo território nacional, com um preço 
bem acessível para o colaborador”, afirma a gerente de Recursos 
Humanos, Bárbara Costa. 

A equipe operacional da unidade de Montes Claros 
(MG) participou do curso de Conferente Líder, 
promovido pelo Instituto Marum Patrus (IMAP) em 
parceria com o SEST/SENAT no mês de junho.

Ao todo, 16 colaboradores foram capacitados com o 
curso, que teve o objetivo de ensinar como realizar 
corretamente os procedimentos de recebimento, 
conferência e expedição de mercadorias, além 
de aplicar as normas de higiene e segurança de 
manuseio e armazenagem de cargas. 

Colaboradores que fizeram o curso de conferente líder em Montes Claros (MG)

O curso de conferente líder faz parte do programa 
Redescoberta do IMAP, que tem como objetivo 
promover uma transformação social por meio da 
qualificação profissional e geração de renda. 

O Redescoberta oferecia cursos com foco no 
empoderamento da mulher, mas também passou a 
atender as demandas de capacitação para o público 
masculino. 

O grupo de corrida é uma das 
modalidades esportivas que a empresa 

apoia. Colaborador: Gustavo Diniz 
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A Patrus Transportes é parceira da Associação Lacre 
do Bem, transportando voluntariamente cadeiras 
de rodas para diversas instituições e como ponto 
de coleta de lacres de latinhas de alumínio, para a 
campanha de mesmo nome da associação.

Realizamos o transporte gratuito de cadeiras de 
rodas para o Lacre do Bem e, no dia 14 de junho, 
participamos do evento de entrega de cadeiras 

Os colaboradores da unidade de Montes Claros (MG) 
participaram de uma palestra sobre Meio Ambiente 
e Sustentabilidade, promovida em parceria com o 
SEST/SENAT.

O objetivo foi de conscientizar a equipe sobre a 
importância de cuidar do meio ambiente e do papel de 

LACRE DO BEM: ENTREGA DE CADEIRAS DE RODAS

PALESTRA MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

que foram doadas para pessoas em situação de 
vulnerabilidade social no auditório da Escola de 
Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas 
Gerais, em Belo Horizonte (MG). 

A Campanha Lacre do Bem atua na arrecadação 
destes lacres, em que a cada 140 garrafas PETS de 
2litros arrecadadas equivale a compra de 1 cadeira 
de rodas.

cada um dentro dos três pilares da sustentabilidade: 
social, ambiental e econômico.

Além disso, foi apresentado a política ambiental da 
Patrus Transportes e distribuído mudas de plantas 
para plantio aos colaboradores que participaram. 

Entrega de cadeiras de rodas da Campanha Lacre do Bem

Equipe da unidade de Montes Claros (MG)

SUSTENTABILIDADE



 11 | PATRUS TRANSPORTES 

COPA NA PATRUS TRANSPORTES

Colaboradores de Curitiba (PR)

Equipe de Nova Serrana (MG)

Equipe de Vitória da Conquista (BA)

Equipe de Caxias do Sul (RS)

Unidade Franca (SP)

Colaboradores de Novo Hamburgo (RS)

Durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo, a equipe da Patrus Transportes formou torcida nas unidades da 
empresa. Confira como foi a concentração das equipes em algumas filiais:

COMEMORAÇÕES



TECNOLOGIA E 
SUSTENTABILIDADE 

NO TRANSPORTE 
DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS

SÃO PAULO
Avaré - (14) 3733 5983
Bauru - (14) 3312 4000
Birigui -  (18) 3642 0982
Campinas - (19) 2102 7000
Catanduva - (17) 3521 5320
Franca - (16) 3720 0606
Jaú - (14) 3212 4000
Marília - (14) 3451 3434
Ourinhos - (14) 3325 4212
Presidente Prudente - (18) 3908 2180
Registro - (13) 3821 3607
Ribeirão Preto - (16) 3917 2055
Santos - (13) 3474 4657
São José do Rio Preto - (17) 3218 1624
São José dos Campos - (12) 3933 2005
São Paulo - (11) 2167 1000
Sorocaba - (15) 3222 6274

MINAS GERAIS
Belo Horizonte - (31) 2191 1000
Conselheiro Lafaiete - (31) 3762 5104
Divinópolis - (37) 3216 3130
Extrema - (31) 2191 5845 / (35) 2191 5902
Governador Valadares - (33) 3276 1151
Ipatinga - (31) 3842 8830
João Monlevade - (31) 3851 3212
Juiz de Fora - (32) 4009 6000
Manhuaçu - (33) 3333 1439
Matias Barbosa - (32) 3273 2488
Montes Claros - (38) 2104 8400
Nova Serrana - (37) 3228 0200 / 0299
Paracatu - (38) 3671 9067
Passos - (35) 3522 9017
Patos de Minas -  (34) 3814 3369
Poços de Caldas - (35) 3714 1041 / 3712 8614
Pouso Alegre - (35) 2102 3000
Sete Lagoas - (31) 3771 7940
Teó� lo Otôni - (33) 3522-8084
Uberaba - (34) 3336 5100
Uberlândia - (34) 3213 4388
Varginha - (35) 3212 8785

RIO DE JANEIRO
Barra Mansa - (24) 3323 4925
Campos dos Goytacazes - (22) 4009 9000
Itaboraí - (21) 3638 3013
Rio de Janeiro - (21) 2107 1000

ESPÍRITO SANTO
Cachoeiro de Itapemirim (28) 3511 2669
Colatina - (27) 3711 0353
Vitória - (27) 2123 8000

BAHIA
Barreiras - (77) 3612 8142
Bom Jesus da Lapa - (77) 3481 0989
Eunápolis - (73) 3281 6036 / 0199
Feira de Santana - (75) 3322 7800 / (75) 3226 5017
Irecê - (74) 3641 3238
Itabuna - (73) 2103 1000
Petrolina (PE) - (87) 3983 1399
Salvador - (71) 2108 3000
Santo Antônio de Jesus (75) 3631 4311
Senhor do Bon� m - (74) 3541 1065
Teixeira de Freitas - (73) 3665 1093 / 1059
Vitória da Conquista - (77) 3422 1609

CEARÁ
Fortaleza - (85) 3308 9030

SERGIPE
Aracaju - (79) 3711 2000 / 2008

PARANÁ
Apucarana - (43) 3305 1714
Curitiba - (41) 3535 1500
Londrina - (43) 3305 1700
Maringá - (44) 3343 4000

SANTA CATARINA
Blumenau - (47) 3327 6488
Criciúma - (48) 3082 9201
Florianópolis - (48) 3047 8690
Rio do Sul - (47) 3522 6485 / 3525 3442
São João Batista - (47) 3265 0149

RIO GRANDE DO SUL
Caxias do Sul - (54) 3013 3100
Gramado - (54) 3288 1101
Lajeado - (51) 3748 6766
Novo Hamburgo - (51) 2108 6200
Pelotas - (53) 3222 0561
Porto Alegre - (51) 3344 1400
Santa Cruz do Sul - (51) 3715 2357

FILIAL JUIZ DE FORA/MG
Terminal com 7.000 m2 de área coberta com 77 
docas em cross-docking.

FILIAL CAMPINAS/SP
Terminal com 10.000 m2 de área total e 60 docas em 
cross-docking.

FILIAL MONTES CLAROS/MG
Terminal com 5.000 m2 de plataforma e 20 docas 
para carregamento simultâneo.

FILIAL RIO DE JANEIRO/RJ
Terminal com 7.000 m2 de área coberta com 77 
docas em cross-docking.

FILIAL VITÓRIA/ES
Terminal com 5.000 m2 de plataforma com 50 docas 
em cross-docking. Área total de 35.000 m2.

MATRIZ - CONTAGEM/MG
Terminal com 12.000 m2 de plataforma com 74 docas 
em cross-docking. Área total de 40.000 m2.

FILIAL UBERLÂNDIA/MG
Terminal com 5.000 m2 de plataforma com 40 docas 
em cross-docking. Área total de 50.000 m2.

FILIAL SÃO PAULO/SP
Terminal com 6.000 m2 de plataforma com 60 docas 
em cross-docking. Área total de 30.000m2.

A Patrus Transportes oferece soluções personalizadas em distribuição de cargas fracionadas para 
toda a região Sul e Sudeste e nos estados da Bahia, Sergipe e Ceará. São 75 unidades e mais de 2 mil 
veículos na frota que garantem agilidade, segurança e informação em tempo real.

A MELHOR E MAIS COMPLETA ESTRUTURA 
DE TERMINAIS PARA O TRANSPORTE DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS.

www.patrus.com.br


