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No setor de logísti-
ca, que conquistou 
grande relevância no 

Brasil durante a pandemia, 
não tem sido diferente. O 
mercado tem cada vez mais 
exigido que os líderes ado-
tem políticas ESG para trans-
formar o ecossistema em um 
ambiente mais sustentável e 
receptivo para a sociedade. 

No que diz respeito ao 
enquadramento nos padrões 
e métricas sustentáveis esta-
belecidos pela ONU, o setor 
de logística pode realizar 
desde pequenas mudanças 
no comportamento diário 
até grandes alterações no 
modelo de negócios. Neste 
aspecto, podemos citar ma-
neiras da logística integrar as 
políticas ESG. Abaixo, listo 
as principais delas:
	 •	Redução da pegada de 

carbono - Segundo um 
relatório do Sistema de 
Estimativas de Emissões 
e Remoções de Gases de 
Efeito Estufa (SEEG), o 
Brasil está presente na 
lista dos maiores emis-
sores de gases do efeito 
estufa do mundo. A 
queima de combustíveis 
fósseis por veículos ocu-
pa grande parte desse 
percentual.

No setor de logística o mercado tem cada vez mais exigido que os 
líderes adotem políticas ESG.

ESG: como integrar as políticas 
no setor da logística

De acordo com uma pesquisa efetuada no segundo semestre de 2021 pela Febraban e pelo Ipespe, 
mais de 75% dos brasileiros consideram que a adoção do ESG deve ser prioridade para as organizações

	 •	Cuidado com pessoas 
e geração de empre-
go - A pandemia acar-
retou novos desafios às 
empresas no que diz 
respeito à atenção com 
o bem-estar dos fun-
cionários. Vale lembrar 
que a adoção de práticas 
ESG não é importante 
apenas para atender a 
um padrão mundial de 
diretrizes, mas também 
para proporcionar uma 
série de benefícios para 
o segmento de logística.

  Entre eles, a melho-
ra da experiência de 
compra, transparência, 
regulamentação e des-
burocratização, geração 
de empregos, aprimo-
ramento das condições 
de transportadores e 
ofertas de serviços mais 
competitivos no setor. 
Além disso, práticas 
ESG proporcionam mais 
transparência e respon-
sabilidade aos desafios 
sociais, ambientais e 
de governança, valores 
que, a meu ver, ganharão 
cada vez mais relevân-
cia, tornando-se gran-
des diferenciais para os 
consumidores.

(*) - É CEO e Cofundador 
do Grupo Intelipost.

  Assim, a otimização da 
cadeia logística, que en-
volve soluções como ro-
teirização, manutenção 
de frotas e implementa-
ção de pontos de retirada 
e coleta, auxiliam na 
redução da pegada de 
carbono - cálculo que 
representa a quantida-
de de carbono emitida 
por pessoas, empresas 
ou atividades do dia a 
dia - , contribuindo para 
a desaceleração de pro-
blemas ambientais.

	 •	Uso de métricas de 
governança - Devido 
ao histórico de ativida-
de informal do setor de 
logística no Brasil, as 
questões que envolvem 

governança são as mais 
desafiadoras para o seg-
mento mas, por meio 
da criação de métodos 
e direcionamentos da 
cultura para as práticas 
ESG, o setor torna-se 
cada vez mais apto para 
operar rigorosamente de 
acordo com as exigências 
governamentais e fiscais. 

  Nesse aspecto, algumas 
soluções do mercado de 
envios têm auxiliado os 
pequenos varejistas a 
iniciar suas operações 
online com escalabili-
dade e competitividade, 
podendo contar com o 
apoio de tecnologias de 
automatização que sim-
plificam os processos.
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Lucia Camargo Nunes (*)
Investimentos devem se sobrepor ao 
fechamento de fábricas
Os anúncios de novos investimentos para o setor auto-

motivo sempre trazem um sopro de esperança. Mas a saída 
de uma marca ou o fechamento de uma fábrica ecoam de 
forma mais ruidosa. 

Nos anos 90 a indústria vivia um boom com a chegada das 
chamadas newcomers: Honda, Toyota, Renault, Peugeot 
e Citroën construíram fábricas no Brasil e o segmento 
automotivo prosperava. 

Os investimentos foram se multiplicando com novas 
marcas, entre acertos e erros. A Mercedes-Benz, por 
exemplo, tentou por duas vezes fabricar carros e não deu 
certo. A Hyundai, que tinha a marca consolidada nas mãos 
da Caoa, abriu sua própria planta com produtos acertados.

A Chery, fadada ao fracasso, trocou de mãos e sob a 
batuta do Grupo Caoa caminha para a expansão. 

Por isso, é sempre lamentada a saída de uma Ford do país, 
uma marca tão tradicional. Na semana passada, a cidade 
de São Bernardo do Campo (SP) recebeu com tristeza o 
encerramento das atividades da planta da Toyota, onde 
550 colaboradores atuam na produção de autopeças para 
servir o mercado interno e exportações. 

Essa operação será transferida para outras unidades da 
Toyota, localizadas em Porto Feliz, Sorocaba e Indaiatuba, 
todas no interior de São Paulo. 

O fechamento de uma fábrica parte de uma decisão 
estratégica de cada companhia, mas sinaliza, sem dúvida, 
uma preocupação. Não vamos fechar os olhos para esse 
perverso movimento.

Toyota

Toyota-SBC

defende que apesar do portfólio enxuto, a Nissan tem 
veículos protagonistas em seus segmentos. 

Nissan

ASHWANI GUPTA_ COO NISSAN GLOBAL 
anunciou novos investimentos

Carros só evoluíram 
A indústria virou a página da época em que produzia car-

ros básicos e pouco rentáveis. Hoje a eficiência, conforto, 
conectividade e segurança falam mais alto. Os veículos po-
dem estar menos acessíveis, mas é inegável que evoluíram. 

Este é um novo momento do setor automotivo, nesse 
pós-pandemia: com produtos mais refinados, tecnológi-
cos e de maior valor agregado. Assim, atendem melhor 
à demanda de outros mercados e podem trazer um novo 
fôlego às exportações.

Não chegamos à era da eletrificação, ainda somos 
dependentes das importações, mas há diversas inicia-
tivas para ampliar a infraestrutura e até investir em 
novas tecnologias a partir do uso do etanol. Temos o 
primeiro híbrido flex do mundo e outras inovações 
tendem a surgir.

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor 
automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

Novos investimentos 
O custo-Brasil e tantos desafios encontrados aqui servem 

para todos, então adicione aí que o país tem uma indústria 
bastante competitiva e que más gestões podem derrubar 
os negócios. 

Mas vamos olhar o copo meio cheio. Enquanto a saída é 
inevitável para algumas, novos ciclos de investimentos são 
prometidos por outras companhias.

A BMW, por exemplo, sediada em Araquari (SC), anun-
ciou no final de 2021 investimento de R$ 500 milhões até 
2024 para produção dos modelos X3 e X4, além de um novo 
carro que será revelado na Alemanha.

A Volkswagen, com plantas em São Bernardo, São 
Carlos e Taubaté (SP) e São José dos Pinhais (PR) 
divulgou aporte de R$ 7 bilhões entre 2022 e 2026 no 
desenvolvimento de uma nova família de carros com-
pactos, começando pelo Polo Track, um novo modelo 
de entrada no país. 

A Renault confirmou mais uma série de investimentos 
para os próximos anos no Paraná: além da nova plataforma 
CMF-B, a produção de um novo motor 1.0 turbo e de um 
novo SUV.  

Tem ainda a Great Wall, chinesa que comprou as insta-
lações da Mercedes-Benz de Iracemápolis, interior de São 
Paulo, e já anunciou a injeção de mais de R$ 10 bilhões 
nos próximos 10 anos em sua operação local, que terá 
apenas SUVs e picapes eletrificados, a partir do segundo 
semestre de 2023.

Nissan aumenta turno e investimentos 
E na semana passada, a Nissan, durante o lançamento da 

nova picape Frontier, anunciou investimento de US$ 250 
milhões em sua fábrica de Resende (RJ) para a produção 
de um novo modelo. 

Essa planta passou a operar em dois turnos, para que 
sua produção seja ampliada a quase 500 unidades por 
dia. Com essa decisão, a Nissan gera 578 empregos 
diretos. “Esse investimento é parte da nossa estraté-
gia para crescer mais que o mercado”, disse Ashwani 
Gupta, COO da Nissan. 

Airton Cousseau, presidente da Nissan América do Sul, 

A disparidade salarial entre ho-
mens e mulheres é uma realidade. 
No Brasil, segundo o IDados, ba-
seado em informações do IBGE), 
mulheres ganham cerca de 20% a 
menos do que os homens. O Ban-
co Nacional de Empregos (BNE) 
apontou quais vagas em seu sis-
tema apresentam a maior taxa de 
diferença salarial entre os gêneros.

No total, foram dez profissões 
identificadas com índices supe-
riores à diferença indicada pelos 

estudos. A maior discrepância foi 
na área de tecnologia: para um 
desenvolvedor front-end, a varia-
ção entre os salários foi de 63,2%. 
Confira a lista de empregos e suas 
respectivas variações:

Desenvolvedor Front-end - 
63,2%; Técnico Administrativo 
- 58%; Gerente Geral - 57,9%; 
Supervisor de Produção - 56,3%; 
Supervisor de Vendas - 43,4%; 
Auxiliar de Manutenção - 41,7%; 
Engenheiro Civil - 38,6%; Gerente 

de Projetos - 36%; Analista de 
Qualidade - 35,8%; Comprador 
- 31,2%.

Nessa lista, encontram-se cargos 
de liderança, como gerentes e 
supervisores, mas também outras 
funções, como auxiliares e de 
analistas. Isso demonstra que a 
desigualdade afeta as mulheres 
em todos os níveis hierárquicos 
e em diversos segmentos, dada a 
variedade de áreas listadas.

Outro aspecto que chama a 

atenção é a relação entre renda 
e escolarização. Os homens têm 
maiores salários e ocupam cargos 
mais altos, mas as mulheres são 
mais escolarizadas: 29,75% delas 
frequentaram o Ensino Superior 
contra 21,5% dos homens, con-
forme a pesquisa Estatísticas de 
Gênero, do IBGE, divulgada no ano 
passado. “É um problema encon-
trar tantas profissões com índices 
altos de desigualdade salarial. É 
um reflexo da nossa sociedade, 

que persiste neste cenário de 
subjugação de gênero no mercado 
de trabalho. 

“Apesar da grande discrepância 
de gênero existir, também há um 
forte movimento nos setores de RH 
que buscam a igualdade. Inclusive, 
muitas empresas têm investido 
em programas de diversidade”, 
ressalta o Chief Operating Officer 
do BNE, José Tortato. - Fonte e 
mais informações: (https://www.
bne.com.br/).

A modalidade home office 
vem sendo adotada em empre-
sas de todo mundo desde me-
ados da década de 1970, mas 
foi após a pandemia que as em-
presas brasileiras começaram 
a olhar com mais atenção para 
esse tipo de atuação no mer-
cado de trabalho. Pesquisas 
do Centro de Pesquisas Pew, 
dos Estados Unidos, indicam 
que futuramente o horário de 
trabalho estipulado das 9h às 
17h deve ser flexibilizado de 
maneira concreta. 

Recentemente, uma pesqui-
sa sobre home office realizada 
pelo núcleo Progep – Programa 
de Estudos em Gestão de Pes-
soas da FIA Business School, 
mostra que a proporção de 
profissionais satisfeitos com 
o home office aumentou de 
64% em 2020 para 73% em 
2021, indicando crescimento 
da percepção positiva dos 
trabalhadores. 

Segundo, André Fischer, 
coordenador do Programa de 
Estudos em Gestão de Pessoas, 
da FIA Business School, o horá-
rio flexível no home office nem 
sempre é colocado em prática, 
mas a aceitação das pessoas 
está em constante mudança. 

“Há ainda muito o que se 
alterar nessa nova política 
de teletrabalho. Com nossa 
pesquisa percebemos um aper-
feiçoamento das condições do 
ambiente de trabalho em casa, 
melhoria do gerenciamento 
do tempo das atividades, a 
manutenção de altos índices 
de comprometimento organi-
zacional e um grande interesse 
dos trabalhadores de que esta 
prática continue sendo adota-
da de modo mais amplo pelas 

organizações”, explica. 
De acordo com o estudo, 

se antes, 13% das pessoas 
contavam com equipamentos 
ergonômicos, desde 2021, 22% 
afirmam ter total ergonomia 
em suas casas. Além disso, 
45% dos respondentes têm um 
cômodo específico individual 
para o trabalho, superando os 
39% da amostra anterior feita 
em 2020. Para Fischer, outro 
ponto para se atentar às me-
lhorias do trabalho home office, 
seria a linha tênue entre a vida 
profissional e pessoal. 

“No nosso levantamento 
mostramos que a ajuda de 
custo para despesas com inter-
net e energia elétrica em casa 
começa a ser uma prática mais 
disseminada: 29% da amostra 
têm ajuda de custo com inter-
net (eram apenas 7% no passa-
do) e 13% com energia elétrica 
(3% em 2020)”, salienta.

Outro ponto a se destacar 
numa possível flexibilidade, 
seria a forma mais satisfatória 
de gerenciar o tempo. Cerca de 
72% dos respondentes estão 
utilizando o tempo economi-
zado com deslocamento para 
atividades pessoais e sentem 
que é possível conciliar traba-
lho com atividades domésticas 
(eram 67% na amostra de 
2020). 

Entretanto, observam-se 
maiores restrições para deter-
minar seu horário de trabalho 
(59% dos respondentes têm 
flexibilidade atualmente, ver-
sus 62% da amostra de 2020), 
o que pode ser um retrocesso 
no processo de adaptação ao 
teletrabalho do ponto de vista 
das pessoas. - Fonte e mais in-
formações: (https://fia.com.br/).

Maioria dos profissionais 
preferem trabalhar home office

Os cargos com maior diferença salarial entre homens e mulheres


