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Transporte e Distribuição

Brasil

• O Código de Transporte e Distribuição relaciona aspectos
de meio ambiente, saúde e segurança nas etapas de
embarque e envio seguro de tintas e produtos correlatos,
reforçando a importância destes temas em toda a cadeia
de distribuição. Engloba também os requisitos de
transporte de materiais perigosos, incluindo aqueles
aplicáveis a todos os tipos de embalagens, identificação e
seleção de transportadores. Critérios de treinamento,
implementação de práticas de gerenciamento de risco,
interfaces com distribuidores e resposta a emergências são
temas abordados neste código. Restrições de estocagem e
armazenamento, requisitos de proteção contra incêndio e
licenças para operação são ainda considerados.

Práticas gerenciais (1)
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TD 1 – Treinamento
TD1.1

Programa de
verificação

TD 1.2

Requisitos
Definidos
Procedimentos

TD 1.3
TD 1.4

Melhoria
Contínua

Estabelecer um programa de verificação para garantir que os funcionários e
terceiros envolvidos em transporte e distribuição sejam treinados para
compreender e cumprir com os procedimentos e requisitos regulamentares
aplicáveis
Manter cópias de todos os regulamentos aplicáveis e procedimentos
internos
Desenvolver políticas e procedimentos escritos aplicáveis a transporte e
distribuição de tintas e correlatos, intermediários e resíduos
Estabelecer políticas e procedimentos que direcionem a melhoria contínua
da segurança em transporte e distribuição

TD 2 – Gerenciamento de risco
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Práticas gerenciais (2)
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Contínua

da segurança em transporte e distribuição

TD 2 – Gerenciamento de risco
TD 2.1
TD 2.2

TD 2.3

Seleção de
distribuidores
Segurança
Patrimonial em
distribuidores
Análise de riscos

TD 2.4

Monitoramento de
desempenho

TD 2.5

Seleção de
embalagens
Procedimentos

TD 2.6

Estabelecer uma política formal para a seleção de distribuidores
Desenvolver procedimentos que busquem prover um nível adequado de
segurança patrimonial nos distribuidores
Identificar e avaliar em intervalos regulares os riscos potenciais à
comunidade e ao meio ambiente relativos ao transporte e distribuição de
tintas e produtos correlatos
Desenvolver procedimentos para monitorar o desempenho da empresa em
atividades de transporte e distribuição e usar estas informações para
prevenir incidentes futuros
Desenvolver um procedimento formal que contemple as atividades de
seleção, uso e manuseio de embalagens que sejam adequadas ao uso
Estabelecer procedimentos formais para armazenamento, segregação,
embalagem e comercialização de tintas e produtos correlatos

Práticas gerenciais (3)
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embalagem e comercialização de tintas e produtos correlatos

TD 3 – Desempenho do transportador
TD 3.1

Seleção de
Transportadores

TD 3.2

Seguro e Licenças

Estabelecer política e procedimento de seleção de transportadores que
contemplem desempenho em segurança, inspeções, manutenção e
treinamento de pessoal
Desenvolver procedimentos formais que requeiram dos transportadores a
contratação de níveis de seguro adequados e que exijam a posse de todas as
licenças requeridas

TD 4 – Distribuidores
TD 4.1

TD 4.2

Treinamento dos
funcionários de
distribuidores
Resposta a
solicitações da
cadeia de
distribuição

Incentivar e auxiliar os distribuidores na conscientização de seus
funcionários com respeito ao armazenamento e transporte seguro de tintas e
produtos correlatos
Desenvolver um procedimento para resposta a solicitações de informação
ou assistência em qualquer ponto da cadeia de distribuição
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Práticas gerenciais (4)
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TD 5 – Resposta a emergências
TD 5.1

TD 5.2

Plano de resposta
a emergências de
transporte
Apoio a equipes
locais

Desenvolver e manter um plano de resposta a emergências de transporte

Estabelecer procedimentos para fornecer apoio a equipes locais de resposta
a emergências em caso de acidentes no transporte
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Auto-avaliação – exemplo (1)
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TD

Prática de gestão

1

TREIN AM EN T O

1 .1

Estabelecer um programa de verificação para garantir que os
funcionários e terceiros envolvidos em transporte e distribuição sejam
treinados para compreender e cumprir os procedimentos e requisitos
regulamentares aplicáveis.
Manter cópias de todos os regulamentos aplicáveis e procedimentos
internos.
Desenvolver políticas e procedimentos escritos aplicáveis a transporte
e distribuição de tintas e correlatos, intermediários e resíduos.
Estabelecer políticas e procedimentos que direcionem a melhoria
contínua da segurança em transporte e distribuição.

1 .2
1 .3
1 .4

I

II

III

XX

XX
XX
XX

IV

NA
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Auto-avaliação – exemplo (2)
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TD

Prática de gestão

2

GEREN C I AM E NT O DE RISCO
Estabelecer uma política formal para a seleção de distribuidores.

2 .1
2 .2
2 .3

2 .4

2 .5

2 .6

Desenvolver procedimentos que busquem prover um nível adequado
de segurança patrimonial nos distribuidores.
Identificar e avaliar em intervalos regulares os riscos potenciais à
comunidade e ao meio ambiente relativos ao transporte e distribuição
de tintas e produtos correlatos.
Desenvolver procedimentos para monitorar o desempenho da
empresa em atividades de transporte e distribuição, e usar essas
informações para prevenir incidentes futuros.
Desenvolver um procedimento formal que contemple as atividades de
seleção, uso e manuseio de embalagens, que sejam adequadas ao
uso desejado.
Estabelecer procedimentos
formais
para armazenamento,
segregação, embalagem e comercialização de tintas e produtos
correlatos.

I

II

III

XX
XX
XX

XX

XX

XX

IV

NA
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Auto-avaliação – exemplo (3)
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TD

Prática de gestão

3

DESEMP EN H O DO TRANSPO RT A D O R

3 .1

Estabelecer política e procedimento de seleção de transportadores
que contemplem desempenho em segurança, inspeções, manutenção
e treinamento de pessoal.
Desenvolver procedimentos formais que requeiram dos
transportadores a contratação de níveis de seguro adequados e que
exijam a posse de todas as licenças requeridas.

3 .2

TD

Prática de gestão

4

DISTRIB U I D O R ES

4 .1

Incentivar e auxiliar os distribuidores na conscientização de seus
funcionários com respeito ao armazenamento e transporte seguro de
tintas e produtos correlatos.
Desenvolver um procedimento para resposta a solicitações de
informação ou assistência em qualquer ponto da cadeia de
distribuição.

4 .2

I

II

III

IV

NA

IV

NA

XX

XX

I

II

III

XX

XX
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Auto-avaliação – exemplo (4)
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TD

Prática de gestão

5

RESPOSTA A EMERGÊNCIAS

5.1

Desenvolver e manter um plano de resposta a emergências de
transporte.
Estabelecer procedimentos para fornecer apoio a equipes locais de
resposta a emergências, em caso de acidentes no transporte.

5.2

I

II

III

IV

XX
XX

NA

