
ARCOR DO BRASIL

CASE – COMITÊ INTERNO 



• MULTINACIONAL DE ORIGEM ARGENTINA 

• 59 ANOS NA ARGENTINA E 29 ANOS NO BRASIL

• PRODUZ 1.500 ITENS EM 4 CATEGORIAS: ALIMENTOS, 
GULOSEIMAS, BISCOITOS E CHOCOLATES

• 41 FÁBRICAS, SENDO 30 NA ARGENTINA, 5 NO BRASIL, 4 NO 
CHILE, 1 NO PERU E 1 NO MÉXICO

• EXPORTA PARA MAIS DE 120 PAÍSES

Perfil da Empresa



• COMITÊ INTERNO ARCOR DO PROGRAMA NA MÃO CERTA

Ações realizadas

DIRETORIA DE 
OPERAÇÕES

Logiística

Comunica-
ção

Comercial

MarketingCapital 
Humano

Consultoras 
Childhood

Instituto 
Arcor Brasil

Este Comitê foi formado em setembro de 2008



Para o público interno

• Formação de pontos focais e multiplicadores
• Apresentação nas SIPATs
• Apresentação na Semana de Qualidade de Vida
• Divulgação de todas as atividades no boletim A Gente se 

Comunica, revista Impulso, site e news letters do IAB.

Ações realizadas



Ações realizadas

Para as empresas fornecedoras de transporte

• Lançamento do Programa num evento em Campinas 

• Workshops para a capacitação de pontos focais e 
multiplicadores das transportadoras signatárias

• Treinamento específico para a transportadora Solução

• Acordo de adesivagem de frota da transportadora Solução

• Fornecimento gratuito bimestral de Guias Na Mão Certa para 
aplicação do Projeto de Educação Continuada nas 
transportadoras signatárias



Ações Realizadas

Para os caminhoneiros

• Adequação dos espaços de espera dos motoristas 
nos centros de distribuição de Campinas, Contagem 
e Ipojuca.



Ações realizadas

Para parceiros e público em geral

• Articulação de organizações e empresas na Região 
Metropolitana de Campinas (RMC)

• Divulgação em todas publicações do Grupo e do 
Instituto Arcor

• Releases para a imprensa

• Apoio financeiro anual às atividades do Programa

• Participação no Comitê Gestão Participativa do 
Programa Na Mão Certa



Resultados Alcançados

• Adesão de mais de 80% das transportadoras que 
prestam serviços à Arcor do Brasil ao Pacto 
Empresarial

• Conscientização de mais funcionários para a causa

• Envolvimento da Diretoria 

• Retorno espontâneo de mídia

• Promover a implantação do Projeto de Educação 
Continuada nas transportadoras signatárias



• Envolvimento da alta gestão

• Alinhamento da linguagem nas várias áreas

• Compromisso compartilhado

• Comunicação 

Pontos Fortes



• Conflito de agendas dos membros

• Distância geográfica dos membros do Comitê 

• Participação intermitente de algumas áreas

• Mudança de participante com perda do histórico

Pontos Fracos



• Obter o aval da alta gestão

• Que os membros do Comitê façam os workshops de 
capacitação de ponto focal e multiplicador

• Identificar um “animador” que mantenha os membros “ 
ligados “

• Comunicar sempre para o público interno e externo.

Dicas importantes



• Manter a periodicidade das reuniões

• Fazer um planejamento conjunto para 2011

• Expandir as práticas para os outros centros de 
distribuição e fábricas.

• Animar e promover a mobilização regional em torno da 
causa e do Programa, especialmente junto ao setor 
empresarial na Região Metropolitana de Campinas 
(RMC).

Próximos passos (Desafios)



MOMENTOS



AMPLIAÇÃO E REFORMA SALA CAMINHONEIROS CD CPS

Nas fotos acima, o sentido da ampliação (setas brancas) e abaixo o local para TV,DVD + 
ampliação e reforma dos banheiros (+1chuveiro e +2 sanitários) 



Obrigado!


