
Transportes Della Volpe S/A 



Introdução 
 

Ação: Formação de Motoristas Trainee 

 

Período: Início outubro/2011 até a presente data 

 

Responsável pela ação: 

E-mail: tdv.qualidade@dellavolpe.com.br / tdv.oficina@dellavolpe.com.br 

 

Telefone de contato: (11)2967-8500 

 

Público alvo: Motoristas 

 

Número de pessoas beneficiadas: 81 motoristas formados até hoje 
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Objetivo 
 
       Escolinha é como chamamos o Projeto Motorista Trainee.  Ciclo de até 90 dias 

composto por aulas teóricas e práticas, cronograma que envolve atendimento ao 
cliente, direção defensiva, condução econômica e como tornar-se um motorista 
socialmente responsável. Nosso objetivo não é ensiná-los,  o princípio é aprimorar 
valores técnicos e comportamentais na função de Motorista durante a educação 
continuada. 

       

 



Ações realizadas 
 

      Devido a escassez de profissionais qualificados como Motorista Carreteiro no 

mercado, a Transportes Della Volpe investiu e acredita no projeto da educação 

continuada. 

 

 Grade disciplinar referente o programa Na Mão Certa: Transformar o 

Motorista Trainee no Motorista Socialmente Responsável 

 
 

 

 

 

  Treinamentos implicações legais e psicológicas ligadas à exploração sexual de crianças e 

adolescentes 
 

  Treinamentos de input sobre valores da família e da comunidade 
 

  Campanhas com entrega de chaveiros, guias, assinatura no banner  e adesivos 

 



Resultados esperados  

Ano 2011 Até Dezembro 2012

Quantidade 30 120

 A ideia principal era formamos uma turma de 30 trainee a cada 90 dias 

 

 Em 2011 a demanda de motoristas trainee contratados foi além da expectativa 

 

 Em 2012 diminuímos estas contratações pois, intensificamos a didática e 

concentramos nossos esforços na aquisição de um simulador e treinamentos 

diferenciados, inclusive com parcerias. 



Resultados alcançados 
 

 
 

Ano 2011 Até Julho 2012

Quantidade 45 36

 81 motoristas trainee que conseguimos inserir novos valores e/ou 

aprimorar aqueles já existentes, ou seja, fazemos parte da história 

deles e eles da nossa. 

 

Foto: Coordenador, Instrutor e Líder com Motoristas Trainee formados recebendo 

diplomas de conclusão, promovidos à motoristas da frota  



Monitoramento e Avaliação 
 

 Implantação da aplicação de testes para avaliar conhecimento adquiridos nas aulas 

 Simulador: potencializa as aulas práticas e permite o instrutor inserir cenários 



Dicas importantes 
 
 
 “Trocar figurinhas” com os motoristas, nos auxiliam para a criação de novas 

oportunidades na Educação Continuada 

 

 O desejo do projeto realizado e a força de vontade dos envolvidos mudam a 

cultura, e cada dia conquistamos mais um motorista socialmente responsável 

 

 Valorizar os funcionários e reter talentos credibiliza nosso projeto 



Conclusão 
 

 
 
 

 
 

 Ser um Funcionário Socialmente Responsável para a Della Volpe faz parte de suas 

premissas 

 

 Para isso, todos os novos funcionários recebem orientações sobre o Programa, 

reciclagens anuais para todos e campanhas semestrais abordando os impactos  e 

melhorias da adesão ao Programa 

 

 A proposta é não parar! Mobilizar e Conscientizar faz parte do nosso cotidiano 

 

 Cada oportunidade torna-se um momento único para divulgarmos o Programa. 
 

Ano 2011 2011 2012

Tema Motorista Trainee
Instruções sobre 

Programa Na Mão Certa
Motorista Trainee

Quantidade 45 126 36



Anexos 
 
 


