
Implementação FDM

Avaliação em cabine de condutores

Rotogramas

Curso para condutores

1 Implant para realizar check list e seguimentos

Palestra de Segurança Viária

1 Implant para realizar check list, seguimentos e consultorias

Concurso Condutor Seguro 1° Edição

Palestras
Devolutivas das avaliações
em cabine

Fixação de Metas de SPMK

Estudo sobre a quinta roda do Bitren

Especialização Veículos Bitren

Boletim de Segurança

Reunião Semestral com
as contratadas

Investigação de Acidentes

Trabalhos por acidente

Formação Monitores - Contratadas

4 Implant, em todo País

Concurso Condutor Seguro
2° Edição + Feira de Segurança

Trabalhos com a comunidades

Check list (versão tablet)

Incorporação de ações
corretivas em check lists

Consultoria Legal sobre
duração de jornada e
período de descanso

Capacitação aos supervisores XXXX

Estudo sobre consumo de medicamento
e riscos na condução

Sistema Scoring com
integração GPS XXXX

Elaboração do perfil do condutor profissional

Nível 5 de BTW Pesados

Ingresso de seguimentos por parte
dos supervisores da Cia através de celular

Estudo Analítico e Sistêmico de Tombamentos

Sistema de reconhecimento
por empresas por XXXX

Elaboração de plano de auditorias
em Segurança viária as contratadas

Capacitação aos técnicos das contratadas

Nova versão do Sistema de Gestão Fleet Data Manager

Scorring inclusos novos pontos

Renovação de Gabinetes Psicotécnico

Check list preventivos com
as empresas contratadas

Nova versão BTW+ Pesados (Comportamental)

e-Learning On the Job

Trabalho focando o comportamento
dos condutores – Palestra Síndrome de Dezembro

Coaching com líderes – “META ZERO”

Auditorias de gestão as empresas contratadas

Nos reinventamos, sempre nos desafiando para
conseguir melhores resultados, buscando a melhor
maneira de fazer as coisas

Aulas virtuais e webinars

Vídeos de conscientização Fadiga (whatsapp)

Programas de Coaching Liderança Consciente

Renovação da Frota

Mudança de configuração das carretas

Incorporação de tecnologia nos caminhões e
capacitação dos condutores em relação a tecnologia

Novos controles de uso de tecnologia

Registro de condutores, veículos, KM e
eventos – reportes de resultados, seguimentos
e áreas de oportunidades

Vigência do curso: 2 anos

Palestras trimestrais trabalhando
a problemática atual da frota

Realizamos entrevistas individuais aos
condutores não aprovados na avaliação
em cabine para sanar as possíveis dúvidas

Realizamos entrevistas individuais aos
condutores não aprovados na avaliação
em cabine para sanar as possíveis dúvidas

Trabalhos com MTOP e cursos

Trimestralmente

Incorporamos os reportes de resultados
por empresa

Informes completos para acidentes graves
com reconstrução virtual e notícias de
acidentes para os mais leves

Avaliação em cabine, palestra, ckeck list
veicular por acidente

Litoral Fray Bentos, Colonia, San José,
Salidas a Rocha e Tacuarembó

Inclusão da comunidade com standy
e simulação de acidentes

Palestras em escolas com os próprios
responsáveis de zona

Com ingresso de ações automáticas
e gestão através do WRT Web report tool

Criamos usuários para 100% das
contratadas e realizamos seguimentos
em tempo real para corrigi-los

Incluímos curso de Levantamento de
evidências de dados em acidentes CLEAT

Detenção de veículos com mais
de 40 pontos perdidos

Elaboração de plano de auditorias em
Segurança viária as contratadas
Capacitação aos técnicos das contratadas

Ingressos de zonas proibidas, e
xcesso de velocidade por zona,
cinto de segurança

Com trabalho junto aos monitores,
sobre gestão das intervenções

Apesar do Covid a operação
nunca ficou parada

Até 2020 o total acumulado foram + de 35.000.000 usd

Futuro
• App rotograma
• Trabalho com a comunidade e ações preventivas em novas operações 2022 desde o momento da obra
• Vinculação Big Data para análises de tipologia de condutores
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