Atuação sustentável para a construção da cultura de excelência
em segurança no trânsito.
Introdução
Com o objetivo de suprir a demanda interna do segmento de transportes de cargas
rodoviárias com motoristas responsáveis e conscientes, a GAFOR utiliza seus conhecimentos
técnicos e comportamentais na qualificação de seus profissionais para que tenham plena
consciência de suas ações, fazendo-os mais responsáveis e comprometidos com a vida.
Desenvolvimento
Desde a implantação do programa em 2008, as ações são planejadas e distribuídas para
os motoristas monitores das diversas operações, seguindo um cronograma de qualificação e
acompanhamento. Essas ações se iniciam com a recepção do novo colaborador e permeiam toda
sua vida profissional na empresa.

Metodologia


Ações focadas nas necessidades individuais e coletivas dos motoristas através de Aulas
Expositivas, Treinamentos On The Job, Demonstrações Práticas, Filmes, Acompanhamentos de Rota e Visitas Técnicas nos fornecedores do segmento.

Resultados


O programa contribuiu com redução das ocorrências em 55%.



Nos dois anos de implantação do projeto, o índice de horas-treinamento por motorista aumentou 94%. (2007 = 35 h/motorista / 2009 = 68h/motorista).



Conseguiu fortalecer o canal de comunicação com os motoristas por meio dos acompanhamentos de rotas com os monitores.



Oportunidade de promover a qualificação profissional e as atualizações com mais agilidade
e com redução no tempo de repasse das informações técnicas, comportamentais e de segurança, priorizando as necessidades individuais e contratuais.

Conclusão
Com a implantação do Programa:


Agregamos valor e foi possível preservar a vida;



Reduzimos o número de acidentes e ocorrências;



Formamos profissionais competentes e comprometidos com ações responsáveis no trânsito.



Conquistamos a redução do custo operacional, através da correta utilização dos equipamentos e minimizando os impactos ambientais.



Ampliamos o nível de satisfação dos clientes e a eficiência operacional, contribuindo com o
desenvolvimento pessoal e profissional da categoria.



Com um maior número de motoristas treinados e capacitados nos padrões de segurança e
qualidade exigidos pelo mercado, contribuímos para a sustentabilidade do negócio.

