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Logomarca da Empresa

Introdução
Ação: ADESIVAGEM
Período: MAIO/2012
Responsável pela ação: ASSESSORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
• E-mail: vivianibr@celesc.com.br
• Telefone de contato: (48) 32315521
Público alvo: Interno e Externo
Número de pessoas beneficiadas: 3.700 empregados

Objetivo
A apresentação de um case empresarial deve focar numa ação ou plano de ação específico.
Ao selecionar o que apresentar a empresa deve buscar eleger as ideias inovadoras e criativas.
Fazer referência ao (s) compromisso(s) do Pacto Empresarial que está(ão) sendo trabalhado(s)
neste case.

No dia 18 de maio/2012 foi realizada a adesivagem da frota de veículos da
Sede e Agências Regionais, simultaneamente, precedida por palestra do
inspetor da PRF na prestação de informações sobre o tema, , transmitida
por videoconferência para os empregados à todas as Regionais do
Estado. O nosso Diretor de Gestão abriu a programação, também estava
presente no evento a coordenadora da infância e Juventude do MP de SC.
Também a Celesc participou de uma ato no posto da PRF em Itapema,
juntamente com representantes do Centro de Referência de Assistência
Social e do Conselho Tutelar de Balneário Camboriú, adesivando
principalmente os caminhões que trafegavam pela rodovia, para
divulgação do Disque 100, o canal de de recebimento de denúncias de
violências contra a criança e o adolescente.

Ações realizadas
Apresentar as ações que estão diretamente relacionadas com o objetivo proposto para dar foco ao case apresentado.

- Adesivagem
- Panfletagem
- Palestras

Resultados esperados
Apresentar os resultados que foram colocados como meta para cumprir o objetivo.
Podem ser resultados quantitativos, qualitativos ou ambos.

Conscientizar a sociedade em geral;
Fazer com que nossos empregados e clientes tornem-se
parceiros do Programa Na Mão certa.

Resultados alcançados
Apresentar o resultados efetivamente realizados.
Podem ser resultados quantitativos, qualitativos ou ambos.

Adesivagem de mais de 1.000,00 veículos da frota da Celesc.
Conscientização do público interno e externo.
Outros órgãos envolvidos pela a mesma causa.
A sensibilização e orientação à seus empregados sobre a
campanha, e divulgação do Disque 100.

Monitoramento e Avaliação
Informar como foi feito o monitoramento e avaliação dos resultados alcançados.
Podem ser resultados quantitativos, qualitativos ou ambos.

A Celesc juntamente com outros órgãos como a PRF,
Centro de Recuperação e Referência de Assistência
Social
e do Conselho Tutelar, Coordenadora da Infância e
Juventude do MP de SC, proferiu palestras sobre o
tema.
A adesivagem da frota de veículos da empresa em âmbito
Estadual, mais de 1.000,000 veículos adesivados com o
Disque 100.
O relato dos próprios caminhoneiros, onde relataram que
a própria mãe oferece sua filha por meros trocados.

Dicas importantes
Compartilhar as lições aprendidas através das ações realizadas.
Citar pontos fortes e pontos fracos identificados através do monitoramento e avaliação.

Durante a planfletagem ouvimos várias histórias dos próprios
caminhoneiros que presenciaram nas rodovias.

Pontos Fracos:
-Deve haver mais envolvimento dos governos e dos órgãos
competentes.
-O Conselho Tutelar deve preparar melhor os atendentes.
Ponto Forte:
- Conscientização dos empregados, caminhoneiros e da
sociedade.

Conclusão
Trazer na conclusão do case a avaliação do cumprimento dos objetivos apontados e como os compromissos do
Pacto foram atendidos.

A Celesc é signatária do pacto Empresarial e tem se
envolvido em várias ações, sem medir esforços para
cumprir os compromissos da campanha Na Mão Certa e
assim, combater a Exploração Sexual da Criança e do
Adolescente nas Rodovias. Seja através de palestras
para seus 3.700 empregados, e adesivagem de sua frota
de veículos, ou ainda panfletando e adesivando junto
com a PRF e outros órgãos caminhões que trafegavam
nas rodovias.

Anexos
Inserir imagens (fotos, peças de comunicação, documentos que sejam importantes para suportar o conteúdo do
case)

