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Transporte Colaborativo 
Status 

 Criação do GT Transporte Colaborativo – Mai’17 

 1ª Reunião do Transporte Colaborativo – Ago’17 

 Definição de Plano de Trabalho. 

 2ª Reunião do Transporte Colaborativo – Out’17 

 Case Heineken: modelos “oferta-demanda” e “circuito”, gestão e 

governança. 

 ILOS: definição de foco em ociosidade, utilização ou escala. 

 Del Chiar: pontos de atenção para cartelização de compra e troca de 

informação entre concorrentes setoriais. 

 3ª Reunião do Transporte Colaborativo – Out’17 

 Avaliação de Estratégias de Implementação. 

 4ª Reunião do Transporte Colaborativo – Dec’17 

 Apresentação Gera-Sinergia e definição de seguir com modelo “oferta 

demanda” 
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Transporte Colaborativo 
Acordo de Confidencialidade 

 Acordo de confidencialidade entre 

empresas e ANUT. 

 ANUT como intermediador de informações 

entre empresas, podendo usar apenas 

informação consolidada para fins próprios. 

 ANUT só cederá informações a empresas 

que tenham assinado o acordo. 

 Empresas receptoras se obrigam a não 

compartilhar informações com entes 

externos. 
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Transporte Colaborativo 
Proposta de Informação a ser Compartilhada - Campos 

 “Keep it simple”: dados fáceis de retirar de sistemas de gestão, e bastante 

consolidados. 

 Abrangência: 

 2017? Ou datas prévias? 

 Inclui frete internacional ou somente Brasil? 

 ‘LimitaÇão de tamanho das carretas? Inclui trucks?  

 

 

 

Campo Tipo Nível de Detalhe

Data Attribute Anual

Origem Attribute Estado

Destino Attribute Estado

Tipo de Carga  Attribute Refrigerada/Seca/Líquidos

Número de Viagens Record -

Toneladas Transportadas Record -
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Transporte Colaborativo 
Proposta de Informação a ser Compartilhada - Regras 

 Múltiplas origens ou destinos considerados como uma viagem, com 

quantidade total transportada. 

 Devem ser considerados todos os fretes contratados pela empresa, sejam 

outbound, inbound ou inter-company. 

 Quantidades em toneladas efetivamente transportadas. 

 Inclui fretes contratados a ETCs, cooperativas e autônomos. 

 

 

 

 

 

 


