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Introdução  
 

Ação: Campanhas Educativas Direção Consciente: 7 Pecados / Campanhas 18 

de Maio / Formação de Condutores Patrus) 

 

Período: Ano de 2011 e 2012 

 

Responsável pela ação: Equipe de Gestão de Pessoas 

www.patrus.com.br 

imap@patrus.com.br 

(31) 2191-1074  

 

Público alvo: Motoristas Patrus Transportes Urgentes e motoristas agregados / 

Público secundário: Demais colaboradores 

 

Número de pessoas beneficiadas: 249 Motoristas diretos / 415 Motoristas 

agregados / Comunidade em geral.  

 

http://www.patrus.com.br/
mailto:imap@patrus.com.br


Objetivo Principal 
 

Conscientizar o motorista da importância das atitudes relativas á saúde e 

segurança do motorista, dos valores familiares e da prevenção de 

acidentes nas estradas, visando sempre a qualidade de vida. 

 

 
 

• Demais objetivos: 

Reduzir o número de acidentes com os motoristas da Patrus durante os meses com maior 

índice de ocorrências: Maio, Junho e Julho. 



Ações realizadas 
Treinamento “7 Erros Capitais”, com os seguintes tópicos:  

 

Inveja: Ver alguém bebendo e acabar cedendo à vontade. (Na mão certa – Vol. 6)  

Gula: Bater aquele pratão e logo depois pegar a estrada. (Na mão certa – Vol. 3)  

Avareza: Achar que a estrada foi feita só pra você. (Na mão certa – Vol. 5)  

Preguiça:Não parar pra espantar o sono e cochilar no volante. (Na mão certa – Vol. 2)  

Luxúria: Cair nas tentações da viagem e terminar na estrada. (Na mão certa – Vol. 4)  

Vaidade: Dar uma de piloto só pra conseguir o melhor tempo. (Na mão certa – Vol. 8)  

Ira: Perder a paciência e fazer manobras agressivas. (Na mão certa – Vol.7 )  

  

Formação de condutores: Conteúdo técnico sobre legislação, mecânica, borracharia, 

rastreamento, postura profissional, orçamento familiar, segurança patrimonial,  

acompanhamento prático.  

 

Blitz educativa e distribuição de cartilhas em 18 de maio sobre “Abuso e Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes.” (Guia do Agente de Proteção / Cartilha Vol. 2)) 

 
 
 



Resultados esperados  
 

7 Pecados: Gerar qualidade de vida para os motoristas, aprimorar sua saúde e 

segurança, reforçar valores familiares, evitar acidentes nas estradas. 

 

Formação de condutores: Redução de acidentes, economia no consumo de 

combustível, menor geração de gases de efeito estufa, postura profissional adequada. 

 

Blitz educativa 18 de maio: Sensibilizar para a atuação do motorista como agente de  

proteção das crianças e adolescentes, por meio da realização de denúncias de abuso  

e exploração sexual e a multiplicação das informações relacionadas ao tema. 

 



Resultados alcançados 
 

7 Pecados: Estamos no 3º Módulo (Avareza). Em 2012, foram ministradas 584 horas 

de treinamento para um total de 664 colaboradores próprios e agregados. 

 

Formação de condutores: Em 2012  foram  ministradas 171 horas de treinamento 

para 132 colaboradores (próprios e agregados). Economia de 3,35% no consumo de 

Diesel em Comparação com 2010; Redução de emissão de 112 toneladas de CO²;  

Redução de 27% dos acidentes  no comparativo entre 2010 e 2011 (antes e depois dos 

Treinamentos Direção Consciente). 

 

Blitz educativa 18 de maio: Distribuição de 1000 cartilhas do Na Mão Certa, 

distribuição de folders explicativos e divulgação da campanha nas mídias internas e 

externas (Site, Intranet, Facebook, Twitter, Mural). 

 

 
 
 

 
 



Monitoramento e Avaliação 
 

 Acompanhamento da lista de presença. 

 Avaliação de Aprendizado. 

 Avaliação de Reação. 

 Controle dos Índices de Sinistros. 

 Devolutiva entre Multiplicadores do treinamento e a Assistente Social. 

 

 

 

 

 

 



Dicas importantes 
 
 

O programa Direção Consciente é realizado através da equipe de Gestão de 

Pessoas da Patrus e da equipe de Operação e conta com instrutores que são 

motoristas experientes da Patrus. 

 

Idealização do motorista modelo – Prudêncio (mascote). 

 

Treinamentos realizados com  aplicação de vídeos, dinâmicas, distribuição de 

cartilhas, brindes.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Campanha: 7 erros capitais 

 



A Campanha 
AÇÕES 



Logomarca 

• Utilizamos uma linguagem direta, 

impactante e de fácil entendimento. 

 

• Utilizamos ícones que se assemelham a 

uma placa de advertência, visto que essa 

forma de comunicação visual já é muito 

bem assimilada pelo motorista.  

 

• Utilizamos peças que visam disseminar a 

mensagem e ainda que tenham a 

facilidade de se adaptar literalmente a uma 

placa, incorporadando-se ao cenário da 

empresa. 



Mascote 

• Desenvolvemos um personagem que é bastante explorado na 

divulgação do projeto: o Prudêncio.  

 

• Como o próprio nome já indica, o Prudêncio representa um motorista 

modelo que comete uma série de acertos e, por isso, está sempre 

motivado e traz excelentes resultados para a sua carreira. 

 

• Ele ilustra as principais situações de risco que estão sujeitos os 

motoristas da Patrus, de uma forma que chame sua atenção e 

estimule a sua identificação, mas evite que eles se sintam ofendidos. 



Quem é o Prudêncio? 

• Sempre sonhou em trabalhar na Patrus; 

• Realizou todos os testes no RH; 

• Realizou todos os testes práticos; 

• Além de ser motorista o Prudêncio 

também é educador. 

• O Prudêncio se tornou um motorista 

correto que fornece informações e 

dicas conscientes para todos os 

motoristas Patrus! 



1. Kit para os motoristas 

Composto por camiseta, postais, adesivos e brindes. 

 

 

2. Banners e placas 

 Colocação nas instalações na Patrus, durante a divulgação do 

projeto, nas partidas dos serviços de entrega e, também, nos pontos 

de parada e de apoio ao longo das rotas de transporte.  

 

Peças Utilizadas 



Camisetas 



Banner 
Banner  

Chaveiro  



Adesivo  



Display de 

Fotos   



Jornal 

Em todos os jornais da empresa é 

divulgado o projeto para todos os 

colaboradores e clientes 



Facebook 

Hoje o facebook do Prudêncio conta 

com 211 amigos 



CD Direção Consciente 

Distribuição interna para divulgar o 

projeto para  os motoristas. 



Banner Van personalizada 

Van equipada com televisão, DVD, som e 

entrada USB para divulgação da 

campanha com a proposta de educar e 

orientar todos os nossos motoristas. 



Banner Cartilhas Na Mão Certa  

Cartilhas distribuídas para todos os 

participantes do treinamento 



Conclusão 
 

O Direção Consciente é um programa de educação continuada que informa sobre os 

direitos e deveres.do cidadão e traz dicas para a qualidade de vida dos motoristas.  

O motorista cidadão se preocupa consigo, com o próximo e com o meio ambiente, e 

favorece atitudes mais sustentáveis. Desta forma agimos preventivamente na proteção 

das crianças e adolescentes, que são o futuro do nosso país. 

 
 
 



• 63 filiais visitadas; 

• 400 veículos vistoriados; 

• 415 motoristas treinados; 

• Percentual de economia de 5%  em combustível; 

• Redução de emissão de 112 toneladas de CO²; 

• Impacto e conscientização dos motoristas. 

• Envolvimento e engajamento do público-alvo, 

gerando efeitos concretos na redução e, o mais 

importante, na prevenção de ocorrências nas 

estradas; 

• Fortalecimento da imagem da Patrus como uma 

empresa que valoriza e se preocupa com os 

colaboradores; 

• Reconhecimento junto à imprensa pelo projeto. 

 

 



Anexos 



Blitz: Faça Bonito 


