Juntos é possível conquistar mais
Saiba o que a FRESP pode fazer pela sua empresa

Quem empreende no
transporte de pessoas não pode
encarar a jornada sozinho.

Você entende de legislação e políticas públicas?
Pois saiba que essas, entre tantas outras questões, são fundamentais para uma operação
saudável e rentável no setor de fretamento.
Sua empresa precisa, então, ter uma equipe
interna capacitada para administrar todas
essas demandas?

Nem sempre.

A verdade é que, em
muitos casos, uma
empresa sozinha não
consegue grandes
avanços.

?
A sua empresa sozinha já conseguiu...
mudar uma lei, norma
ou portaria que dificulta
a realização do
fretamento ou o
atendimento das
demandas dos clientes?

mudar uma decisão da
Receita Federal que
alterou uma alíquota
de PIS/COFINS?

discutir com os
órgãos públicos os
seus interesses em
conjunto com os
interesses dos
outros que disputam
o escasso espaço no
viário público?

obter e manter uma
isenção de IPVA?

Discutir políticas públicas de transporte e
de turismo com quem vai criá-las e implementá-las talvez seja ainda mais difícil.
Buscar soluções rápidas para falhas nos
sistemas de licenças de viagens ou exigências inadequadas dos órgãos públicos que
regulamentam a atividade também não é
tão simples.
E sabemos que a lista de necessidades
recorrentes é extensa – e recheada de tópicos de relevância estratégica para o seu
negócio.

*condição específica para empresas estabelecidas
exclusivamente na base inorganizada do Estado.

Mas e se fosse possível
ter todo este suporte – e
muito mais – por um
pequeno investimento
de R$ 220,00* por mês?

É possível!

Leve a Fresp com você,
investindo muito pouco.
Sendo filiada à FRESP - Federação das
Empresas de Transportes de Passageiros por
Fretamento do Estado de São Paulo - sua
empresa conta com:
Assessoria jurídica, negociações coletivas onde
não houver sindicato patronal de fretamento, relacionamento com setores que discutem o transporte por
fretamento e o turismo;
Acordos Individuais de Trabalho - Garantias
que respeitam as condições da sua empresa, conciliadas com os interesses diretos da sua equipe.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
disponível para seus associados que realizam viagens
interestaduais;
Integração das empresas de todo o Estado, elaboração de pesquisas juntamente com institutos renomados, cursos e eventos para capacitação continuada e
muito mais.

Saiba mais sobre FRESP
Com o objetivo de promover e dar mais
visibilidade ao fretamento, a FRESP, entidade sindical de grau superior, trabalha para
assegurar a qualidade do transporte oferecido pelas empresas associadas, levando, de
forma equilibrada e responsável, as vantagens deste serviço a todos os segmentos da
economia.
A FRESP está presente em todas as esferas
que envolvem o transporte por fretamento,
seja junto dos órgãos regulamentadores
para o aprimoramento das legislações que
disciplinam o setor, bem como nas discussões de transportes com o intuito de destacar
o fretamento como uma alternativa para a
mobilidade urbana. Além disso, promove
cursos e eventos para troca de experiências e
fortalecimento do segmento.

Preocupada com a divulgação do fretamento, a FRESP conta com uma assessoria de
imprensa responsável por dar conhecimento
sobre a relevância do serviço. A entidade
também se faz presente nas redes sociais
com conteúdos sobre as vantagens do setor,
assim como a promoção do turismo rodoviário por meio de campanhas. Inclusive a
federação está inserida no plano de expansão do turismo do Brasil e ocupa cadeira no
Conselho Estadual do Turismo (SP).
Por fim, a FRESP faz a parte de intermediação e logística de compras de insumos de
forma cooperada e mantém parceria com a
iniciativa privada e pública na busca de
produtos e serviços que atendam as características do setor.
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