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Semana dos Caminhoneiros

A Santos Brasil promoveu em 2011 a Semana de Conscientização Contra Exploração Sexual de

Crianças e Adolescentes em Rodovias, em comemoração ao Dia do Caminhoneiro (30 de junho).

A empresa mobilizou seus Pontos Focais e Multiplicadores, em todas as unidades, com o objetivo de

abordar os caminhoneiros que prestam serviços na empresa, distribuindo materiais contendo

mensagens de conscientização, além de uma cartilha com informações sobre o Programa Na Mãomensagens de conscientização, além de uma cartilha com informações sobre o Programa Na Mão

Certa.



Resultados Esperados

- Disseminar os compromissos do Pacto Empresarial  perante os públicos interno e externo.

- Envolver multiplicadores e pontos focais, reciclando os conceitos e propondo metas.

- Aproveitar  o momento de entrada e saída dos caminhões para atingir o máximo de

motoristas no dia da ação.motoristas no dia da ação.



Resultados Alcançados

Mais de 2 mil caminhoneiros foram impactados pela ação, realizada nos Centros de Distribuição

(CD) em São Bernardo do Campo e Jaguaré (SP), Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros

(CLIAs) do Guarujá e Santos e no Tecon Santos.



Monitoramento e Avaliação

Pesquisa

Registrar quantos caminhoneiros ao final do dia manifestaram conhecer o programa.

EntrevistaEntrevista

Entrevistar os multiplicadores responsáveis pela ação em cada unidade e extrair informações 

sobre  a reação dos caminhoneiros abordados.

Coleta de dados

Consultar as áreas operacionais e averiguar a quantidade de caminhões que entraram e saíram 

dos Gates nas datas da ação.



Dicas importantes

Pontos Fortes

Equipe de Multiplicadores e Pontos Focais muito comprometida e bem treinada.

Apoio dos gestores e Alta Direção. Envolvimento total da empresa, investindo em materiais de 

divulgação e conscientização. divulgação e conscientização. 

Operação  em ritmo acelerado, permitindo atingir  um grande número de pessoas.

Pontos Fracos

Pouco tempo disponível para abordar os motoristas nos Gates por conta da agilidade nas 

Operações.

Dificuldade para aplicar a pesquisa sobre o Programa Na Mão Certa no momento da ação.



Conclusão

A Santos Brasil inclui o tema do Programa em

todos os treinamentos aplicados a seus

caminhoneiros e agregados.

Além disso, desenvolve campanhas relacionadas à

disseminação dos compromissos do Pactodisseminação dos compromissos do Pacto

Empresarial, buscando informar e incentivar seus

públicos a participar de ações contra a exploração

sexual.



Principais Ações

- Treinamentos realizados no Sest/Senat mensalmente para funcionários da Santos Brasil e outros    

caminhoneiros.   

- Café Especial de encerramento do ano com os caminhoneiros, com o objetivo de integrar, destacar  

a importância do programa e comunicar as etapas concluídas durante o ano.

- Inserção de conteúdo sobre o Na Mão Certa na integração dos novos funcionários da empresa.

- Inserção da logo do programa nos documentos operacionais (CTRC e Recibo de Intercâmbio) e na 

página principal da intranet da empresa.

- Divulgação das ações do programa na revista Viva Voz, com tiragem de 3 mil exemplares.

- Adesivagem da frota com o logo do Programa.



Principais Ações

- Ação de Dia dos Namorados - foram distribuídas as cartilhas especiais “Vida de caminhoneiro e 

Relacionamento” com o objetivo de inserir o tema de Exploração Sexual  de Crianças e Adolescentes 

nas discussões familiares.

- Inserção do  tema Na Mão Certa na abertura da Sipat , com participação dos multiplicadores e  

apresentação do Vídeo “O Brasil na Mão Certa”

- Aplicação de um Quiz de Avaliação sobre o Programa com sorteio de prêmios aos motoristas 

participantes.
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