


Uma viagem pela nossa história 

1951 Ano da Fundação 
Crescimento 

Solidez 

 Fundado em 1951, o Grupo Gafor tem a história 

marcada pelo empreendedorismo. 

 Iniciou como oficina de autos e caminhões. 

 Transportava também gasolina de aviação para os 

principais aeroportos do Brasil. 



 

 

 

 

 Passa a transportar 
produtos químicos, gases e 
produtos alimentícios. 

 Distribuição de asfalto. 

 O controle 

acionário passa a 

uma única família: 

Maggi. 

 A segunda geração 

assume o comando 

da empresa. 

1967 

 Passa a atuar na 
Agropecuária. 

 Início da 
diversificação das 
atividades. 
 

1979 1985 



 Início das operações 
internacionais de transporte 
para a  Argentina. 

1994 

 Ingresso no setor de 
empreendimentos 
imobiliários.  

1997 

 A Gafor Argentina é 
constituída, com sede em 
Buenos Aires, para atuar no 
Mercosul. 

2002 
Diversificação 



2004 

 Gafor Distribuidora passa a 
comercializar os filmes e papéis auto-
adesivos Arconvert. 

Inovação 

 Criação da Gafor Distribuidora -   
início com a revenda de solventes 
ExxonMobil. 

2003 



 Aquisição DM Internacional 
 

2007 2008 

AGROLOGÍSTICA 
 

 Inicio das operações de Corte 
Carregamento e Transporte de 
Cana na Raízen. 

Crescimento 



Início das atividades na GTV –  
Gafor Transporte de Veículos 

2012 



Principais Clientes – Gafor Logística



 

 

 

 

 
Ações Realizadas em 2011 - GAFOR 
 



Introdução 

• A GAFOR é signatária do PNMC desde 2.007. 

 

• O plano de atividades - 2011, teve o objetivo de enfatizar o Programa na 

Mão Certa entre os nossos motoristas (próprios e agregados) e 

transformá-los em aliados da causa. 

 

• Com a proposta,  houve fortalecimento gradativo das informações sobre 

o tema, durante o ano. Com isso, o PNMC se tornou um Programa de 

Educação Continuada. 



Desenvolvimento das ações - 2011 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

 Preparação dos monitores e técnicos de 

segurança do trabalho; 

 Palestras aos motoristas (próprios e agregados) e 

outros 

 Identificação dos Pontos de Paradas Proibidos 

 Quadros de avisos 

 Integração de Novos Funcionários 

 Mensagem de texto por rastreador (GR)  

 Introdução do tema nos DDS (diálogo diário de 

segurança) 

 



Desenvolvimento das ações - 2011 

Abril  Preparação dos monitores e técnicos de segurança do 
trabalho; 

 Palestras aos motoristas e outros 

 Identificação dos pontos de Paradas Proibidos 

 Quadros de avisos 

 Integração de Novos Funcionários 

 Mensagem de texto por rastreador (GR)  

 Introdução do tema nos DDS (diálogo diário de segurança) 

 Sipat 

 CIPA 

 Jornal Interno 

 Banner 

 Entrega do Guia do Caminhoneiro 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 



Argentina 

Brasil 

Uruguai 

Chile 

 Nas 38 unidades da GAFOR 
Logística, onde atua: Brasil, 
Argentina, Chile e Uruguai . 
 

 

Participantes dos Treinamentos 
Realizados no Período de  
Fevereiro à Maio de 2011 

 

 789 = Palestras específicas PNMC 

 915 = CIM  

 605 = Direção Defensiva 

 1130 = Integração 

 
Acumulado: 3.439 participantes 
 
 

 
 

 

Resultados em 2011 



Rastreador 



Banner 



Quadro de Aviso 



Jornal Interno 



Adesivos nos Caminhões 



Guias para Caminhoneiros 



 

 

 

 

Investimentos 

 
Muitas ações foram realizadas com pouco investimento financeiro 

 
Investimento financeiro –  De 2007 à 2012: 

• Materiais: R$ 2.240,00 
• Capacitações: R$ 3.270,00 

• Apoios: R$ 16.000,00 
• Total Geral: R$ 21.510,00 

 
Pouco investimento financeiro para a realização de várias ações. 

Facilitando a viabilidade da Educação Continuada - PNMC.  

Em 2012, estamos repetindo as ações propostas em 2011 

2012 



 

 

 

 

Grata pela sua atenção ! 



 

 

 

 

Contato: 
 

Marta Regina Ribeiro Ferreira (Treinamento e Desenvolvimento) 

mrrferreira@gafor.com.br 

Telefone: +55  11  2164-4648 

www.gafor.com.br 
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