
Categoria 
Embarcador/ Transportador

Tema
Avanços nas ações integradas realizadas 

em parceria entre embarcadores e transportadoras



Petrobras Distribuidora



Introdução 
Ação: Projeto de Incentivo e Reconhecimento de Motoristas Transportadores a Serviço da
BR, denominado "Programa Motorista DEZtaque", com objetivo de reduzir acidentes e
vazamentos.

Período ou datas: Fase Teaser - 27/09/2012 até evento final e premiação - 25/01/2013

Responsável pela ação: Maria Angélica de Souza Santoro
• E-mail: angelicasantoro@br-petrobras.com.br
• Telefone de contato: (21) 2354-4311

Público alvo: Motoristas de transportadores a serviço da BR

Número de pessoas beneficiadas: do universo de 8.000 motoristas, aproximadamente 5.000
se inscreveram para participar do Programa Motorista DEZtaque. Desses inscritos, 3.500
concorreram e mais de 1.500 motoristas foram premiados.



Objetivo
Estimular a adoção de boas práticas na direção de caminhões transportadores de produtos
perigosos, reconhecer e premiar os motoristas que alcancem índices de desempenho em SMS,
aderente às metas estabelecidas no programa de gerenciamento de riscos e alinhadas com a meta
do Programa Vazamento Zero e conscientizando-os também para a proteção dos direitos de
crianças e adolescentes.

O conceito-chave da campanha foi identificar e premiar motoristas com desempenho de destaque
nos quesitos de Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS).

A campanha deveria falar diretamente ao "coração" do motorista.

A campanha deixava claro que a meta consistia em evitar a perda de vidas e a ocorrência de
vazamentos, contribuindo assim para a imagem da companhia como social e ambientalmente
responsável, reforçando a relação de confiança com este público.



Ações realizadas

Primeira fase - Teaser: foi utilizada uma fase “teaser” antes do lançamento, para
intrigar os participantes e informar que uma campanha inovadora estava prestes a
acontecer. Composta por cartazes, folders e totens.

A comunicação foi direcionada para acontecer nas bases e terminais da BR por onde
o motorista circula diariamente. Além dos diversos materiais utilizados nos pontos
de acesso, a campanha utilizou, como principal ferramenta um hotsite contendo
toda a mecânica, regulamento e página pessoal para cada motorista onde ele podia
visualizar seus pontos e resgatar seus prêmios.

Foi incluído um treinamento que visa a conscientizá-los para os direitos de crianças e
adolescentes. Seguindo as diretrizes do Programa Na Mão Certa, são esclarecidos os
conceitos referentes ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes,
além de destacada a importância do papel do motorista no enfrentamento desse
problema. Realiza-se ainda a divulgação do Disque 100, canal de denúncias da
Secretaria de Direitos Humanos.



Ações realizadas

Além desta ferramenta, utilizamos materiais promocionais nas 76 unidades da BR
(banner, cubos, testeira de computador, balcão adesivado e cartazes). Também
realizamos 2 dias de ativação da campanha em todas as unidades, com a presença
de promotoras uniformizadas para ajudar os motoristas no momento do cadastro e
inscrição no programa. Esta ação também contou com o apoio dos próprios gerentes
da unidades (bases e terminais).

A campanha foi finalizada em um grande evento, realizado no dia 25/01/2013, com a
presença do presidente da Petrobras Distribuidora, do Diretor de Logística, donos de
transportadoras e dos motoristas premiados que alcançaram os índices de SMS
definidos no regulamento.



Resultados esperados 

Evitar a perda de vidas e a ocorrência de vazamentos, contribuindo assim para a imagem
da Companhia como social e ambientalmente responsável, reforçando a relação de
confiança com este público.

Promover a proteção dos direitos de crianças e adolescentes, tornando os motoristas
parceiros no enfrentamento do abuso e da exploração desses públicos.



Resultados alcançados

Qual foi o maior valor que o projeto gerou?

Redução significativa dos índices de acidentes e vazamentos. Conscientização
dos motoristas a adotarem as regras do PAZ - Pacto de Acidentes Zero e ampliar a
participação no Programa de Gerenciamento de Riscos.

Conscientização de fornecedores na valorização da vida e nos aspectos de
segurança e meio ambiente.

Conscientização dos motoristas para a promoção dos direitos de crianças e
adolescentes e seu relevante papel no enfrentamento desse problema.



Monitoramento e Avaliação

O monitoramento é feito por relatórios.



Dicas importantes

o Com relação ao módulo de responsabilidade social, a avaliação é realizada
junto com outros assuntos. A próxima etapa será a avaliação com mais
perguntas voltadas ao tema

o Estamos estudando a possibilidade de capacitarmos motoristas, se
desejarem, para serem multiplicadores

o Estão previstas, ainda, ações de divulgação do Disque 100 nos pontos de
parada



Conclusão

A Campanha Motorista Deztaque foi pioneira no âmbito da Petrobras Distribuidora. 

Foi a primeira iniciativa realizada tendo como público-alvo os motoristas de
caminhões-tanque. Até então, os processos de comunicação eram dirigidos aos
proprietários das empresas transportadoras contratadas. Este fato fez aumentar a
autoestima dos motoristas e os aproximou de suas respectivas famílias.

O formato adotado, tanto da mecânica de pontuação, quanto dos prêmios
oferecidos, fez com que a própria família do motorista ficasse mais próxima e
auxiliasse no atingimento das metas de acidente zero.

O motorista tornou-se parceiro no enfrentamento do abuso e da exploração
sexual de crianças e adolescentes.



Anexos

Apresentação da Palestra de Responsabilidade Social – janeiro 2013



Palestra sobre Responsabilidade 
Social 

JAN 2013



Responsabilidade Social
Introdução

Responsabilidade Social diz respeito às responsabilidades da empresa com a 
sociedade e o meio ambiente. Vale ressaltar que Responsabilidade Social
necessariamente inclui ações que vão além das obrigações legais da empresa.



Responsabilidade Social
Campos de Aplicação

 Violência Doméstica e Intrafamiliar

 Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes



Responsabilidade Social
Valores

Violência Doméstica e Intrafamiliar e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes 

É importante que o condutor esteja consciente e capaz de atuar direta e indiretamente contra a 
violência em mulheres e crianças.

“ Faz parte da missão e dos valores da Petrobras Distribuidora”



Responsabilidade Social
Lei 11.340/2006

Maria da Penha é uma biofarmacêutica cearense,  que em 1983, ela sofreu a primeira tentativa de 
assassinato: levou um tiro nas costas enquanto dormia. Marco alegou que a casa tinha sido atacada por 
assaltantes. Por causa desse episódio, Maria da Penha ficou paraplégica. 
A segunda tentativa de homicídio ocorreu meses depois, quando o agressor empurrou Maria da Penha da 
cadeira de rodas e tentou eletrocutá-la no chuveiro.
Mesmo após muitos anos de luta e pressões internacionais, a justiça brasileira ainda não havia finalizado o 
caso. Com a ajuda de ONGs, Maria da Penha conseguiu enviar o caso para a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (OEA), que, pela primeira vez, acatou uma denúncia de violência doméstica. 
Marco só foi preso em 2002, para cumprir apenas dois anos de prisão.



Responsabilidade Social
Lei 11.340/2006

Em 2012, nos 6 anos da Lei Maria da Penha, a Secretaria de Políticas para as 
Mulheres (SPM) e a Justiça unem-se para dar maior celeridade aos 
julgamentos dos crimes através da Campanha “Compromisso e Atitude pela 
Lei Maria da Penha – A lei é mais forte”.

* Clique na imagem
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Responsabilidade Social
Lei 11.340/2006

Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial

A Lei Maria da Penha modificou o Código Penal Brasileiro, também o Processo e a execução da 
pena, acabando com as “penas pecuniárias” (pagamento de multas em valores mínimos e cestas 
básicas), e tipifica a Violência Doméstica Contra as Mulheres como uma Violação aos Direitos 
Humanos.



Responsabilidade Social
Lei 11.340/2006

9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com 
quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de 
coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.



Responsabilidade Social
Lei 11.340/2006

Dentre 80 países, o Brasil ocupa a 7ª posição no ranking no número de assassinatos de 
mulheres no mundo.

Segundo o Mapa da Violência contra a Mulher de 2012, mais de70% das 
agressões contra as mulheres são realizadas pelos companheiros ou 
cônjuges.  O espancamento corresponde a 56% das formas de violência, 
seguido pela ameaça, em 22% dos casos. 



Responsabilidade Social
Lei 11.340/2006

Criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres, em 2005, é um serviço de utilidade 
pública que orienta as mulheres em situação de violência sobre seus direitos através do 
número 180.

Funciona diariamente, 24h, inclusive feriados;
 Ligação gratuita e atendimento nacional;
 Atendimento qualificado - orientações sobre o enfrentamento da violência contra as mulheres e 

acolhimento do público e direcionamento à Rede de atendimento às mulheres.



Responsabilidade Social
Lei 11.340/2006

Você acha que no Brasil a mulher é tratada com respeito?

Chegou a hora de prova seus 
conhecimentos!



Responsabilidade Social
Tema



Responsabilidade Social
Histórico

18 de maio de 1973 A menina Araceli 
Cabrera Sanches, de apenas oito anos, 
sai de sua casa, no Bairro Fátima, em 
Serra (ES), para ir à escola e não volta 
mais. Era uma sexta-feira. Naquele dia, a 
filha do eletricista Gabriel Crespo e da 
boliviana radicada no país, Lola Sanches, 
foi espancada, torturada, drogada, 
violentada e morta.

A data de sua morte foi transformada no 
Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes pelo Congresso Nacional.



Responsabilidade Social
Exploração Sexual

O Estatuto ainda garante que crianças e adolescentes devem ser protegidos de toda forma 
de: negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Por isso preservar a vida é a saúde da criança e adolescente é um dever de 
todos como cidadãos: 



Responsabilidade Social
Exploração Sexual

É a utilização da sexualidade de uma 
criança ou adolescente para a prática de 
qualquer ato de natureza sexual.

É a utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais mediada 
por lucro, objetos de valor ou outros elementos de troca.



Responsabilidade Social
Vídeo

Veja esse vídeo e tire 
suas conclusões

Explora��o sexual Formatado..wmv


Responsabilidade Social
Informações

Se souber de algum caso de abuso ou 
exploração sexual de crianças e 
adolescentes, você deve denunciar!

É importante reforçar que o sigilo do 
denunciante é garantido.



Responsabilidade Social
Praticando

Porque devemos denunciar os abusos contra crianças?


