“Como a qualidade de vida e a educação
continuada do caminhoneiro impactam no
enfrentamento da exploração sexual de
crianças e adolescentes nas rodovias?”

BRF - Brasil Foods S.A.

Criada a partir da união de Perdigão e Sadia, a BRF é uma das maiores empresas de
alimentos do mundo. Atua nos segmentos de carnes de aves, suínos e bovinos,
industrializados de carnes, margarinas, massas, pizzas e vegetais congelados, além de
ser uma das principais captadoras de leite e processadoras de lácteos do País.
Líder na produção de alimentos resfriados e congelados e tem mais de 3 mil itens em
seu portfólio.
Terceira maior exportadora do País. Líder mundial na exportação de aves.

Também se destaca como uma das maiores empregadoras brasileiras.

É uma empresa de escala internacional, seus produtos chegam a mais de 140 países.

Sustentabilidade na BRF

Equipe de
Sustentabilidade

Grupos de Trabalho
ou Áreas Específicas

Norteadores Gestão
de Desempenho:
• Instrumentos de
mercado (GRI - Global
Reporting Initiative; ISE
BOVESPA; ICO2; etc.)
• Compromissos
voluntários;
• Demandas e
expectativas dos
stakeholders externos;
• Outros.

Ação: Dia do Motorista
Período: 25.07.2012
Público alvo: Motoristas e
ajudantes terceirizados
Número de pessoas
beneficiadas: Cerca de 1.000
motoristas

Objetivo
A BRF aproveitou o dia 25/07/2012 - “Dia do Motorista”, para reforçar a importância da
profissão para a companhia, alinhando trabalho, saúde, segurança e ética no transporte.
Para atingir esse objetivo, abordou de forma descontraída e didática, assuntos como
trânsito e Cidadania, doenças sexualmente transmissíveis, palestra sobre direção
defensiva, técnicas de primeiros socorros, exames de acuidade visual e aferição de
pressão arterial entre outros.
Essa ação faz parte do projeto “A Favor da Vida” que a empresa começou a desenvolver
no final de 2011, e é focado em saúde, segurança e meio ambiente e tem por objetivo
introduzir o comportamento seguro nas áreas de transporte e distribuição da BRF. A
iniciativa está sendo implantada de forma piloto em 3 unidades (Videira, Carambeí e
Jundiaí) e será expandido para as demais unidades em 2013.
A BRF está estruturando o projeto “A favor da Vida” de forma que se torne um programa
contínuo na companhia, e alinhado ao código de conduta com fornecedores e aos
compromissos voluntários assumidos pela empresa.

Foram realizadas ações em cerca de 20 unidades da BRF.
A programação contou com varias ações voltadas aos motoristas:

•

Café da manhã de boas vindas;

•

Palestra com a Polícia Rodoviária Federal referente a trânsito com cidadania;

•

Palestra com a CCR RodoNorte com o projeto Viva Coração;

•

Blitz educativa para orientação e distribuição de panfletos relacionados a
saúde e segurança dos motoristas ;

•

Palestra sobre Doença Sexual Transmissível;

•

Exame de acuidade visual e aferição de pressão arterial;

•

Medição de pressão, nível de glicemia, dicas de higiene bucal e corte de cabelo (apoio do SEST/Senat);

•

Apresentação de filme relacionado a profissão motorista;

•

Concurso de redação/desenho envolvendo os familiares dos motoristas, abordando o tema “ Qual o papel da profissão motorista na
sua vida e de sua família” , o vencedor ganhou prêmios.

•

Em todas as unidades foram distribuídos exemplares das cartilhas “A segurança do caminhoneiro “ e “Drogas e Álcool nas estradas” e
do CD do Programa na Mão Certa, além de brindes.

 Vencedor Campanha: “Qual
o papel da profissão motorista
na sua vida e de sua família”
 Jandir A Trombetta – Transporte Dalla Vidi – frango abate.
Concurso de Redação/Desenho

Palestra sobre primeiros socorros

Convite encaminhado aos motoristas

Material do Programa Na Mão Certa e brindes
distribuídos aos motoristas

Resultados esperados
Ação

Resultado Esperado

Unidades Envolvidas

03

Motoristas Sensibilizados

1.000

Resultados alcançados
Ação
Unidades Envolvidas
Motoristas Sensibilizados

Resultado Alcançado
21
2.291

*A ação contou com a participação de cerca de 100 colaboradores da BRF

Dicas importantes
Pontos Fortes:
•

Envolvimento da alta direção;

•

Colaboradores motivados e comprometidos;

•

Apoio de parceiros externos (Polícia Rodoviária Federal, CCR RodoNorte, Concessionária
Rodocolinas, Secretaria da Saúde de Uberlândia, Sesi, Senac.);

•

Alinhamento das iniciativas corporativas da companhia.

Desafios:

•

Conciliar com a agenda de outras atividades dos profissionais;

•

Expandir a ação para 100% das unidades da BRF;

•

Trabalhar em escala para atingir o maior número de profissionais;

•

Sensibilizar o profissional e seus familiares sobre a importância dos temas tratados.

Conclusão
A ação reforçou o compromisso que a BRF tem em disseminar as melhores práticas ao longo de sua
cadeia. Nesse sentido, a cadeia logística ocupa posição estratégica no sucesso da empresa, por isso,
é fundamental engajarmos e desenvolvermos parceiros para que os mesmos estejam alinhados aos
nossos objetivos de crescimento. Como próximos passos estão sendo desenvolvidas ações como:


Divulgação do novo código de conduta para fornecedores, onde consta o compromisso com a
gestão responsável e a sustentabilidade, incluindo comportamento ético, temas socioambientais
relevantes, os padrões mínimos a serem seguidos por fornecedores, bem como os compromissos
públicos assumidos pela companhia;

 Avaliação das condições do veículo;
 Avaliação dos motoristas (saúde física e psicológica);
 Procedimentos de integração de 100% dos transportadores, motoristas e ajudantes, que atuam
nas unidades BRF, apresentando a visão geral da empresa, bem como os comportamentos de
saúde, segurança e meio ambiente esperados de seus parceiros;
 Plano de viagem, onde irá fornecer aos motoristas instruções como pontos de paradas para
realização de refeições e pernoite, além das rotas a serem percorridas.

OBRIGADO!
Adriana.Alves@brasilfoods.com (11) 2322-5042
Luis.Marques@brasilfoods.com

(41) 2117-5865

