
As seguintes politicas 

se aplicam a todos os 

colaboradores e 

empresas de J&J onde 

se incluem.

A todos que 

conduzem um 

veiculo da 

companhia.

Condutores 

autorizados 

conjuge e 

profissionais)

A todos que 

conduzem seu 

próprio veiculo como 

parte habitual do seu 

trabalho.



HRD (High Risk Driver-Condutor de Alto Risco)

Quais condutores são classificados como de alto risco (HRD):

Acumular 2 eventos (multas ou
colisões evitáveis) no período de 6
meses.

Acumular 3 eventos (multas ou
colisões evitáveis) no período de 3
anos.

Pontuação de Infrações na Habilitação superior 
ao limite estabelecido pela legislação vigente.
Serão consideradas todas as infrações para 
controle interno da J&J (exceto rodízio e 
estacionamento)

Envolver-se em eventos graves de 
Condução (slide 2)
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• Excesso de Velocidade (superior a 20%)
• Avançar sinal vermelho (semaforo)
• Utilização de telefone ao dirigir
• Ultrapassar em local indevido
• Dirigir sob influência de alcool ou drogas

Infrações de Risco

Conforme estabelecido pelas políticas de Frota e Safe 
Fleet a identificação do Condutor para as Infrações de 
Risco é obrigatória.



HRD (High Risk Driver-Condutor de Alto Risco)

Ocorrência classificada como evento
Grave de Condução pela área de Safe
Fleet Global

Quais são os Eventos Graves de Condução:

Deixar local de acidente sem
prestar assistência necessária (em
situações de risco acionar resgate)

Ser considerado culpado de
acidente envolvendo fatalidade

Suspensão ou Revogação da 
Habilitação

Histórico de registros de ocorrências 
(infrações, telemetria, colisões, incidentes) 
avaliadas por sistemas de Safe Fleet 

Infrações de Trânsito relacionadas à
álcool/drogas (incluindo recusa em
submeter a testes)

Em todos os casos acima deverão ser registrados casos 
conforme as políticas vigentes (TV-POL-01475 e outras)
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https://truvaultviewer.jnj.com/DocumentRender.aspx?Id=263507:4.0&Repository=TV


O que condutores devem fazer?

O parceiro CEPA enviará

opções para treinamento.

*Condutores que não completarem o

treinamento HRD não são elegíveis ao

desconto do programa de Safe Fleet.

Os condutores classificados como HRD receberão comunicação formal

de Safe Fleet relacionada às ações obrigatórias:

Coaching através de Condução

Comentada com líderes,

Multiplicadores ou parceiros de

Safe Fleet
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Definir plano de ação com o

gestor / Representante RH ou

Safe Fleet (dicas no slide 6)



Treinamento de Condutores em Risco

Treinamento HRD para funcionários J&J e condutores autorizados

(teórica e prática).

O programa SAFE FLEET será responsável por disponibilizar

treinamentos para condutores HRD e orientar sobre ações adicionais:

Coaching através de Condução

Comentada com líderes,

Representante de RH ou

parceiros de Safe Fleet
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Plano de ação para HRD

Plano de Ação Quais ações necessárias

1. Alinhe com o líder / Rep. 

RH ou Safe Fleet um plano de 

ação para completar em 60 

dias.

2. Escolha uma data para 

realizar o treinamento 

obrigatório (CEPA). 

3. Avalie os resultados do 

plano após cumprir o prazo 

das ações.

4. Após 12 meses Safe Fleet 

avaliará os resultados para 

alterar a classificação HRD.

1. Não receber Infrações de 

Risco (slide 1) por 12 meses

2. Não se envolver em colisões 

evitáveis por 12 meses.

3. Realizar o treinamento 

obrigatório.

4. Melhorar comportamento 

para reduzir infrações e o risco.

5. Não ultrapassar a pontuação 

da habilitação estabelecida pela 

legislação vigente.
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Quiz 1 10

Muito Obrigado!

Por favor nos escreva como Podemos melhorar

Houve alguma duvida ou recomendação?

Envie um e mail a:

safefleetbr@its.jnj.com

Mais informações sobre Condutores Autorizados podem ser encontradas 
acessando a TV-POL-01532 - Política de Segurança Viária no TruVault
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mailto:safefleetbr@its.jnj.com
https://truvaultviewer.jnj.com/general

