Categoria
Embarcador/ Transportador
Tema
Avanços nas ações integradas realizadas
em parceria entre embarcadores e transportadoras

Introdução
PET - Programa de Excelência no Transporte Danone

Início: 2008
Público alvo: Transportadoras e Centros de Distribuição Danone
Número de pessoas beneficiadas:

Programa de Excelência
no Transporte Danone
Através do Programa de Excelência no Transporte, a
Danone foca no desenvolvimento de seus prestadores de
serviços no aprimoramento da área de transportes, no
que envolve os pilares de Segurança, Qualidade,
Sustentabilidade, Gestão de Rotina e Indicadores KPIs.
O PET é baseado em Meios que são as auditorias
semestrais, e Resultados, que são os Indicadores KPIs
mensais.
As regras do programa se encontram no Book PET.

Objetivo
O PET tem o objetivo de determinar o padrão de serviço a ser seguido, com foco na
excelência de distribuição dos produtos Danone.
Dentro do pilar Sustentabilidade utilizamos o Programa Na Mão Certa,
para tratar do tema: enfrentamento da exploração sexual de crianças e
adolescentes nas rodovias brasileiras.

Ações para visibilidade do PNMC
 Monitores de excelência PET - nos 13 Centros de Distribuição da Danone
direcionadas para tratar dos programas de melhoria contínua na Danone;
 Capacitação - todos os monitores participam anualmente do Workshop
PNMC , para serem multiplicadores da causa;

Belém
Maracanaú

Recife
Cuiabá

Salvador
Brasília
Contagem
Poços de Caldas
Guarulhos
Rio de
Pinhais
Itajaí
Esteio

Janeiro

Ações para visibilidade do PNMC
 Reuniões periódicas - os Centros de Distribuição Danone realizam reuniões
direcionados aos motoristas e abordam o tema de enfrentamento da
exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas;
 Eventos do dia do Motorista - anualmente os Centros de Distribuição
realizam a comemoração do dia do motorista 25/07;

Ações para visibilidade do PNMC
 FTS - Formulário de Transporte Seguro, que é exclusivo da Danone, através dele é possível
mapear os riscos e denúncias nas estradas.
 PET Comunica - jornal interno mensal que aborda temas variados. No mês de Maio,
abordamos o Tema: FAÇA BONITO, proteja nossas crianças e adolescentes, esse
informativo, teve foco com as dicas dos nossos motoristas, sobre a conscientização na
causa e a importância de ligarem no Disque 100.

Resultados esperados

2013
2012
 Meta 80% dos Transportadores
aderirem ao pacto.

 Meta 90% dos Transportadores
aderirem ao pacto.
 Monitores dos Centros e
Distribuição abordarem o
tema da exploração sexual de
crianças e adolescentes, pelo
menos uma vez no semestre.
 Alcançar o diálogo dos
motoristas sobre o assunto.

Resultados alcançados

90%

80%

88%

87%

2012

1 º Semestre 2013
Porcentagem atingida

Meta

2013
• Até o 1º semestre atingimos 87% dos
transportadores no PNMC. Nosso
maior desafio é integrarmos os
transportadores do CD de Poços de
Caldas, devido as novas contratações
para a adequação da Lei do
Motorista;
• 90% dos CDs abordaram o tema do
PNMC, no 1º Semestre de 2013;
• Conseguimos o diálogo com os
motoristas sobre o assunto, no jornal
do PET Comunica.

Monitoramento e Avaliação
O PET contempla uma rotina de auditoria semestral, sendo realizada nos Centros de Distribuição
pela equipe SENAI e nos transportadores pela equipe interna Danone.
Para as auditorias utilizamos um questionário de avaliação, baseado no Book do CD e
Transportador. As evidências podem ser documentais ou visuais.
Auditoria realizada no CD de Fortaleza
Dia 05/07/2013

Auditoria realizada na Transportadora WR Aquino do CD de Recife
Dia 08/07/2013

Dicas importantes
 Realizar reuniões e confraternizações para os motoristas, onde os mesmos
tem a oportunidade de expressar suas opiniões, ter proximidade e
reconhecimento da importância da sua categoria;
 Criar mecanismos de comunicação, para que os motoristas expressem suas
opiniões sobre os temas abordados no PET (Segurança, Qualidade,
Sustentabilidade, Nível de Serviço, etc) e abertura para falarem sobre
assuntos mais delicados, como a exploração sexual de crianças e
adolescentes e drogas.
 Valorização das transportadoras, através de um prêmio anual, que reconhece
o empenho e comprometimento do prestador de serviço no PET.

Conclusão
É muito satisfatório o reconhecimento dos motorista sobre a importância do
enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias.
Observamos, através de nossas reuniões, que nossos motoristas estão
empenhados nessa causa.
Nosso objetivo não é somente que 100% dos nossos transportadores aderem ao
PNMC, e, sim, que todos
os proprietários tenham ciência da

responsabilidade do Pacto, seus motoristas sejam envolvidos nessa
causa, tenham conhecimento do Programa e que façam as denúncias quando
necessário.
Para o segundo semestre de 2013, com parceria do Programa Na Mão Certa,
iremos realizar um projeto especial nos Centros de Distribuição Danone. Como o
perfil das transportadoras são na sua maioria micro e pequenas empresas, serão
realizados oficinas com a duração de 2 horas para a formação de multiplicadores
que são os donos das transportadoras.

