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

Unilever Brasil – Distribuição Sorvetes
Transportadora Imediato

Introdução
Ação: evento realizado com transportadora na operação Distribuição de
Sorvetes
Data: 13-05-2013
Responsável pela ação: Nilton Dias
• E-mail: Nilton.Dias@unilever.com
• Telefone de contato: (11) 3474-2044
Público alvo: Equipe de Entrega - Motoristas & Entregadores
Número de pessoas beneficiadas: 170

Objetivo
 Apresentar o Programa na Mão Certa
 Fortalecer a parceira das empresas Unilever e Imediato no Programa
 Conscientizar aos motoristas que estão nas ruas sobre o problema
 Conseguir o engajamento dos motoristas e entregadores para combater
este problema e utilizar o Disque 100 para efetuar denuncias de exploração
sexual de crianças e adolescentes

 Transformar motoristas e entregadores em agentes de mudança

Ações realizadas
 Capacitação da equipe de sorvetes para
ser multiplicadora do tema
 Evento realizado com equipe de entrega
Motoristas & Entregadores
 Divulgação do Disque 100 através de
adesivo colocado no párabrisa de toda
frota

Equipe que conduziu o evento sendo Unilever e
Transportadora.
No centro Nilton Dias multiplicador que recebeu o
treinamento sobre o Programa Na Mão Certa e
abordou o tema neste dia.

Resultados esperados
 Apresentar o Programa Na Mão Certa
 Conscientizar e engajar equipe de
entrega que diariamente estão nas
ruas
 Atingir 100% equipe de entrega da
Transportes Imediato, assim como
quadro de funcionários
administrativos da transportadora.

Gerente de Operações da Transportes Imediato reforçando a importância
do engajamento de todos

Resultados alcançados
 100% do público alvo foi atingido com um aparente incremento na
consciência em relação ao tema
 Feedback de motoristas:
 “Não sabia que esta pratica é tão comum, devemos denunciar ao
presenciar tão pratica”.
 “O Grupo Imediato tem como objetivo melhorar o nível de serviço a
cada dia e para isso é fundamental desenvolver e capacitar nossos
colaboradores. Os materiais didáticos desenvolvidos farão parte da
agenda de integração dos novos colaboradores.”

Monitoramento e Avaliação
Aconteceu de forma informal com feedbacks através
de conversas com:
 Motoristas;
 Entregadores;
 Funcionários Administrativos da Transportadora

Ginástica laboral realizada no inicio do evento

Momento de Segurança com Lição Aprendida com Aciden
Pelo funcionário da Unilever Luiz Rodrigues

Dicas importantes
 Abordagem Correta junto aos motoristas e entregadores , fizeram o
sucesso do evento realizado;
 Divulgação interna através de mídia eletrônica com abrangência
nacional;
 Preparação da equipe que esteve a frente do evento e alinhamento
para que o evento acontecesse como programado;
 Linguagem simples e objetiva;
 Material de apoio de fácil entendimento (vídeos) com personagens

Conclusão
 Por
conta
da
efetividade
da
campanha, será feito o mesmo evento para
todas as operações de Distribuição ICE que
representam mais 14 operações entre
CDs, Filiais e CDIs , que em momentos de
pico, aproximadamente 400 veículos estão
nas estradas
 Acreditamos
que
pequenos
gestos,
quando
feitos
por
muitas
pessoas, podem promover uma grande
mudança.
Juntos, nós podemos transformar a realidade
das estradas brasileiras.

Matéria de Divulgação Interna Mídia
Eletrônica de Abrangência Nacional
Unilever Brasil.

