
SINDIPESA 
busca destacar seus associados 
por meio do Selo de Qualidade
Por Júlio Simões

O SINDIPESA – Sindicato Nacional das Empresas de Transporte e 
Movimentação de Cargas Pesadas e Excepcionais – foi fundado 
em 1989 devido à necessidade das empresas que compõe 
os segmentos econômicos serem representadas nas esferas 
governamentais. 

Atualmente, é parte obrigatória e reconhecida nos processos 
de produção e revisão de qualquer legislação ou regulamento 
envolvendo o transporte rodoviário de cargas pesadas e 
superdimensionadas, assim como o trânsito de guindastes e 
demais veículos especiais.

Seu objetivo é defender as empresas deste segmento com uma 
só voz, influenciando de forma positiva ações governamentais no 
sentido de fazer avançar a imagem, eficiência, competitividade 
e lucratividade do setor. E, também, promover programas 
educacionais e pesquisas para a melhoria da segurança, 
desenvolvimento de equipamentos e novas tecnologias para o 
desenvolvimento de um ambiente saudável para os negócios 
e, ainda, de ajudar os membros a administrarem seus negócios 
de forma mais eficiente e segura, monitorando a legislação e as 
políticas regulatórias que afetam o setor nos níveis estadual e 
nacional. 

Nessa linha de atuação, o SINDIPESA lançou o Selo de Qualidade 
para disponibilizar às associadas um certificado de qualidade 
de abrangência nacional, tendo como principal foco os 
procedimentos de operação e segurança em movimentação de 
cargas e que seja auditado por empresas certificadoras nacionais 
e internacionais garantindo, desta forma, a total transparência e 
acreditação.

O objetivo principal é distinguir as empresas para que as 
seguradoras tenham como analisar os riscos de forma 
diferenciada e mitigá-los nas operações de movimentação 
de carga em função do atendimento de todos os requisitos 
para sua. A ideia é que o selo passe a ser uma exigência pelos 
tomadores de serviços, colaborando desta forma para que ele 
seja reconhecido como um diferencial no mercado. 

Atualmente, no Brasil existem centenas de empresas que 
prestam serviços de içamento com diferentes níveis de qualidade 
técnica e operacional. Algumas delas já adotam processos de 
planejamento e segurança e buscam a excelência na prestação 
dos serviços; porém, não são diferenciados pelos tomadores de 
serviço e outros.



A empresa detentora deste selo poderá prover a seus clientes 
e investidores um elevado e diferenciado padrão de operação 
e principalmente a garantia da segurança em suas operações.

As empresas que desejarem obter o Selo de Qualidade 
SINDIPESA passarão por uma auditoria nos itens de Mão-
de-Obra; Manutenção; Planejamento de Movimentação de 
Carga; Segurança, Saúde e Meio Ambiente; Certificações; e 
Declaração de Ética e Conduta. Essas auditorias serão realizadas, 
obrigatoriamente, pela ABENDI (Associação Brasileira de Ensaios 
Não Destrutivos e Inspeção), no caso de Mão-de-Obra . E para 
os demais itens pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas); DNV (Det Norske Veritas); ABS (American Bureau 
of Shipping); SGS (Société Générale de Surveillance) e Bureau 
Veritas. 

Para obtenção do Certificado de Qualidade do SINDIPESA, 
que tem validade de dois anos a contar da data da emissão e 
pode ser renovado mediante aprovação de 100% dos critérios 
estabelecidos no programa, todos os itens auditados deverão 
estar em plena conformidade pela empresa auditora. 

Para o segmento de transporte, o SINDIPESA já está preparando 
algo similar, que possa conferir às empresas um diferencial no 
mercado. Além disso, o sindicato firmou parceria com o SETCESP 
no intuito de unir forças no setor e agregar valor a todos que 
participam do segmento de transportes. Com essa parceria, os 
associados do SINDIPESA podem participar do cadastramento 
e recadastramento do RNTRC e dos cursos e treinamentos 
oferecidos pelo SETCESP, pelo mesmo custo que este oferece 
aos seus associados.

Por acreditar que informação e boa comunicação sejam 
imprescindíveis, não apenas ao segmento de Transportes e 
Movimentação de Cargas, mas também para todos os que direta 
ou indiretamente se relacionam com ele e com as autoridades 
competentes, o SINDIPESA produz um jornal com notícias do 
setor e das ações realizadas pela entidade com informações que 
impactam o setor. 

Como é possível observar, trabalho não falta. Todas essas ações 
são desenvolvidas e pensadas por uma equipe especializada 
e focada para dar suporte aos associados no dia-a-dia de seus 
negócios. O fato é que juntos somos mais fortes e capazes de 
promover mudanças e melhorias em nosso setor. Basta um voto 
de confiança.
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