
PREMIO TRANSPORTE RESPONSÁVEL 2021 
CONCURSO DE CASES – PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

 

Junto ao Prêmio Transporte Responsável, ocorre também o Concurso de Cases, este 

ano, em duas categorias: “Superando a Pandemia” e “Tripé da Sustentabilidade: 

Segurança Veicular, Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano”. Ele é aberto para 

participação das transportadoras de cargas e passageiros, embarcadores e 

concessionárias de rodovias, independentemente da participação ou não da categoria 

Ranking das Transportadoras.   

Os Cases devem mostrar por meio de informações em texto acrescido com infográficos 

e/ou imagens e vídeos que comprovam os resultados alcançados nas respectivas 

categorias: 

A – Cases Superando a Pandemia – iniciativas que permitiram o transporte continuar 

com segurança para os colaboradores, carga, passageiros, clientes e a sociedade em 

geral durante a pandemia da Covid-19. Valem ações criadas além do básico que 

aumentaram a eficiência e a segurança no transporte, seja elas de tecnologias, 

processos, treinamento etc.  

B – Cases Tripé da Sustentabilidade - ações voltadas para melhorias da segurança no 

trânsito, redução do impacto ambiental, aumento eficiência logística, ações voltadas 

para melhorias da qualidade profissional e de vida ou satisfação dos motoristas, por 

consequência, traz aumento de segurança e redução do impacto ambiental provocado 

pela atividade de transporte.  

Mostrar trabalhos de sucesso para a sociedade também é uma ação social, pois inspira 

outras pessoas a fazerem o mesmo para um trânsito mais seguro e um transporte mais 

eficiente e com menos impacto ambiental e a saúde da sociedade. Leia o regulamento 

abaixo e participe! 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE CASE 
 

1. Categoria Cases Superando a Pandemia: O objetivo é identificar e premiar as 
iniciativas inovadoras que permitiram o transporte continuar com segurança 
para os colaboradores, carga, passageiros, clientes e a sociedade em geral 
durante a pandemia da Covid-19. Valem ações criadas além do básico e 
protocolos regulamentares que aumentaram a eficiência e a segurança no 
transporte, seja elas de tecnologias, processos, treinamento e outras 
inovações.  

2. Categoria Cases Tripé da Sustentabilidade: O objetivo é identificar e premiar as 
melhores iniciativas e experiências que já tenham sido implementadas com 
obtenção de êxito em seus resultados na redução do impacto socioambiental 
da atividade de transporte, redução de acidentes e ganho na eficiência da frota 
de caminhões e ônibus. 

3. Poderão ser inscritos mais de um case por empresa, aumentando as chances de 
seleção do concorrente. Um único case, o inscrito pode abordar os três temas 
do Tripé da Sustentabilidade (Segurança Veicular, Meio Ambiente e 



Desenvolvimento Humano) ou apenas um desses temas. No entanto, somente 
o(s) melhor(es), no entendimento da comissão de julgamento, formado por 
jornalistas da editora GG Mídia, responsável pela publicação das revistas 
TRANSPORTE MUNDIAL e O CARRETEIRO, e especialistas da Fabet, será (ão) 
selecionado(s). 

4. Para a categoria Superando a Pandemia, o case deve ter foco nas ações 
relativas à temática do item 1 deste regulamento.  

5. porém somente o melhor, no entendimento da comissão de julgamento, 
formado por jornalistas da editora GG Mídia, responsável pela publicação das 
revistas TRANSPORTE MUNDIAL e O CARRETEIRO, e especialistas da Fabet, será 
selecionado. 

6. Os cases poderão ser inscritos nas seguintes categorias: transportadoras de 
cargas, passageiros, embarcadores, empresas que possuem frota própria e 
concessionárias de rodovias.  

7. Os cases deverão ter, no máximo, 10.000 (dez mil caracteres), incluindo os 
espaços em branco, e escritos em Word ou PDF. Fotos, infográficos e/ou 
vídeos, cópia de materiais ou qualquer outro material que valorize os cases, 
apesar de não serem obrigatórios, são peças a serem consideradas na 
avaliação. 

 
8. Para a participação no Concurso de Cases o participante deverá efetuar login na 

plataforma do prêmio, clicar no botão “CASE”, anexar o documento e clicar em 
“ENVIAR CASE”. 
 

a. Seguir os passos abaixo caso houver necessidade de enviar vídeos em 
cases:  

i. Acessar o link: https://instant.io/; 
ii. Clique no botão “ESCOLHER ARQUIVOS” e selecionar os vídeos; 

iii. Assim que finalizar o envio (não aparecerá nenhuma barra de 
carregamento, basta aguardar que o vídeo será enviado), clicar 
no botão SHARE LINK (conforme imagem abaixo), copiar o link, 
colar em um documento do Word e enviar para a plataforma do 
prêmio através do menu CASES.   
Não há limite de tamanho para vídeos, porém, quanto maior o arquivo, mais 
demorado será o envio. 

 

 

https://instant.io/

