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Mensagem
da Diretoria
Os ônibus do Grupo Rodap percorrem, anualmente, cerca de 50
milhões de quilômetros, distância suficiente para completar 1.250 voltas ao redor da terra. Os números são expressivos, alcançados com
planejamento metro a metro. Essa trajetória só é possível, graças ao
nosso compromisso com os funcionários, fornecedores, parceiros, órgãos gestores e clientes. Somam-se a isso o papel de fomentar o desenvolvimento das comunidades em que atuamos e a preservação do
meio ambiente, aspectos essenciais para assegurar às gerações futuras um mundo mais saudável.
Atualmente, contamos com aproximadamente 2.800 funcionários,
alocados em seis unidades. Eles são a confirmação do crescimento
da empresa, criada no início da década de 1970 com uma frota de 14
ônibus.
Mais de 40 anos depois, a frota contabiliza quase 800 veículos e o
Grupo Rodap se constitui como uma empresa de destaque em Minas
Gerais. Nossa atuação compreende o transporte de passageiros em
Belo Horizonte e Região Metropolitana, em âmbito municipal e intermunicipal.
Sabemos do desafio diário de fomentar a economia e unir as pessoas, contribuindo para o progresso. É isso o que nos leva adiante.
Consideramos cada um de nossos veículos uma loja, em que os passageiros, nossos clientes, devem ser tratados individualmente e da
melhor maneira possível. É um orgulho para nós ter construído uma
história de sucesso, com serviços que combinam qualidade, segurança, conforto, respeito e o máximo de atenção.
O passado de superação e crescimento e a energia para fazer ainda mais são os impulsos para a evolução contínua de nossos processos. Crescer e preservar o futuro são nossos desejos. Fazer coisas
simples de maneira excepcional pelos funcionários e pelas comunidades nas quais atuamos são tarefas diárias. Essa é a história que você
verá nas páginas seguintes, pautada em sonhos, planejamento, acompanhamento e trabalho.
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Pilares Estratégicos
Missão
 Transportar pessoas com qualidade, segurança, e sustentabilidade,
promovendo a inovação.

Negócio
 Prover soluções em mobilidade.

Visão
 Ser reconhecida pelo cliente como a melhor escolha em mobilidade de
pessoas até o ano de 2016.

Crenças e Valores
Com o cliente: compromisso com a qualidade dos serviços prestados.
Com o funcionário: promover a aproximação, capacitação e o desenvolvimento.
Com os públicos de relacionamento: manter relações harmônicas.
Com o meio ambiente: promover ações de preservação.
Com os cotistas: retorno do capital investido.
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História
Gracino João Diniz Silveira trabalhou com transportes quando boa parte das ruas,
avenidas e estradas mineiras ainda não eram pavimentadas. Dirigir entre os anos
de 1928 e 1946 era quase uma aventura, mas ele se orgulhava do trabalho e seguia
firme em seu propósito. No entanto, o fim da Segunda Guerra trouxe muitas
dificuldades para o setor, o que fez com que Gracino abrisse mão da atividade.
A paixão de Gracino foi assimilada pelo filho Heloísio Marcos Silveira, que aos 21
anos, em 1972, adquiriu sua primeira empresa de ônibus, a Viação Ermelinda.
Após passar a adolescência vendendo frutas e verduras com os irmãos, no
Mercado Central de Belo Horizonte, Heloísio Silveira realizou seu grande sonho e,
juntamente com seu irmão Nilton Jorge Silveira, fundou a Rodap.
Em 1974, quando adquiriram a Expresso Santa Luzia, o foco foi a ampliação da frota
e o crescimento do setor. Assim, com o passar dos anos, os irmãos compraram
outras empresas de transporte coletivo urbano na região metropolitana, prestando
serviços para as cidades de Taquaraçú e Jaboticatubas, e depois na região de
Justinópolis, em Ribeirão das Neves, e na capital. Passados 40 anos de história, o
Grupo Rodap se constituiu como uma instituição de destaque no cenário estadual.
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Unidades do Grupo
O Grupo Rodap busca apoiar o progresso e o desenvolvimento. Por isso, atua há décadas em regiões de proeminência econômica em Belo Horizonte e Região Metropolitana, transportando as pessoas que dão vida e movimento na região.

10 RODAP | TRANSPORTES COLETIVOS

RELATÓRIO SOCIAL 2013

11

Unidade Santa Luzia
Inserida na região metropolitana de Belo Horizonte, a cidade de Santa Luzia tem
mais de 200 mil habitantes. Devido à economia calcada em diversos distritos industriais, o transporte de passageiros exerce um papel crucial na vida dos moradores. As operações em Santa Luzia tiveram início em 1974 e esta foi a primeira
Unidade do Grupo, o que lhe confere um histórico especial.
Para atender à demanda da região, a Rodap realiza viagens ao centro de Santa Luzia, à região do Distrito São Benedito, principal centro comercial da cidade, e também à capital mineira. Além do transporte coletivo de passageiros, nesta unidade
são realizados transportes escolares e fretamentos de turismo e empresariais.
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Unidade São Benedito
O Distrito de São Benedito, em Santa Luzia, possui alta concentração populacional, 130 mil habitantes - mais da metade do total do município. A Avenida Brasília,
principal via do local, oferece amplas opções de comércio. Desde 1982, a Rodap
atende os bairros do entorno e também transporta passageiros até Belo Horizonte, Contagem e Nova Lima, em linhas gerenciadas pela Secretaria de Transportes
e Obras Públicas de Minas Gerais (Setop-MG).
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Unidade Belo Horizonte
De acordo com dados do IBGE, a região metropolitana de Belo Horizonte concentra cerca de 15% de todo o PIB de Minas Gerais. A capital mineira é o local de
trabalho de moradores de diversas cidades vizinhas, como Taquaraçu de Minas,
Jaboticatubas e São José de Almeida. Em 1977, o Grupo Rodap iniciou sua participação no progresso econômico local, transportando, diariamente, centenas de
passageiros entre a capital mineira e as cidades adjacentes.
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Unidade Justinópolis
O distrito de Justinópolis, localizado em Ribeirão das Neves, próximo a Belo Horizonte, chama a atenção pela quantidade de pequenas propriedades que cultivam
hortaliças, suprindo a demanda de comércios especializados da capital, como o
famoso Mercado Central. Os ônibus da Rodap, que operam linhas gerenciadas
pela Setop-MG e pela prefeitura de Ribeirão das Neves, colaboram para o crescimento da região, ligando-a a Belo Horizonte e a Nova Lima.
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Unidade Venda Nova
A região de Venda Nova está concentrada na área denominada Vetor Norte de Belo
Horizonte, que vive um intenso crescimento econômico, acelerado pela construção da Cidade Administrativa de Minas Gerais (sede do governo estadual) e pela
expansão do Aeroporto Internacional de Confins. A Rodap é parte deste desenvolvimento desde 1988, quando iniciou suas atividades na referida unidade operando
linhas gerenciadas pela BHtrans.
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Luzitur
Conhecer o mundo é um sonho para muitos. Quando realizado, tem impacto positivo na qualidade de vida das pessoas. Por isso, o Grupo Rodap oferece viagens,
disponibilizando pacotes turísticos, cruzeiros e grandes eventos.
A Agência de Turismo Luzitur teve início em 1984, com a venda de passagens rodoviárias e fretamento de veículos. Hoje, já consolidada, a Luzitur está apta a oferecer
serviços rápidos e seguros de viagens, sugestões de roteiros diretos ou alternativos
para diversas partes do país e exterior, podendo, igualmente, cuidar de reservas de
hotéis, aluguel de automóveis e planejamento personalizado de viagens.
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Nossa Gente
Nossa responsabilidade social interna é expressa pela qualidade nas condições de trabalho e pelo foco contínuo na promoção do bem-estar de nossos funcionários e seus familiares.
Criar relacionamentos de confiança com quem trabalha conosco é um compromisso da Rodap. Para isso, realizamos cursos de capacitação e aperfeiçoamento, como forma de valorizar e desenvolver nossos funcionários e promovemos eventos,
a fim de integrar a empresa e nosso público de relacionamento.
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Eventos
Aniversariantes do Mês
Uma empresa só é grande se as pessoas que a fazem
são valorizadas. Funcionários valorizados e respeitados tem muito mais motivação para o trabalho e ajuda a empresa crescer. Por isso, todos os funcionários
aniversariantes do Grupo Rodap recebem um cartão
pelo seu dia e, mensalmente, a empresa comemora,
com uma festa coletiva, os aniversários dos funcionários internos. O objetivo é reforçar que as pessoas são
os recursos mais importantes de nossa organização.

Dia do Mecânico
Uma data especial para o Grupo Rodap e seus funcionários é o Dia do Mecânico. Afinal, são as pessoas do
nosso setor de manutenção que garantem o bom funcionamento de nossos veículos. Por isso, o dia 20 de
dezembro é muito importante para todos nós. Nesta
data, os setores que compõem a manutenção do Grupo
Rodap participam de um evento especial de integração
e confraternização. Assim, os mecânicos são homenageados e recebem um brinde em alusão ao seu Dia e
como reconhecimento pelos bons serviços prestados.

Dia da Secretária
Tão importantes para o bom funcionamento do setor administrativo quanto a manutenção é para a operação, nossas secretárias
também são homenageadas. Por isso, 30 de setembro é uma data
especial para o Grupo Rodap. No dia em que se comemora o Dia
da Secretária, as secretárias de todas as unidades recebem um
presente, referência à importância da função para nossas atividades e como forma de agradecimento pela excelência dos serviços.
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Café Especial da Operação
O Café Especial para a operação é oferecido em três diferente datas ao longo do ano,
em todas as unidades do Grupo Rodap. O objetivo é reunir a equipe, promovendo
a integração, e deixar um pouco de lado a correria do dia a dia. Para que todos
possam participar, o Café é servido em dois momentos: no início e no fim do dia.

Churrasco da Manutenção
O Churrasco da Manutenção acontece quatro vezes ao ano, em todas as unidades
do Grupo Rodap. O objetivo é promover um momento de descontração e gerar
uma saudável melhoria no ambiente de trabalho. Assim, é possível contribuir para
a integração e aumentar a satisfação e a motivação entre nossos funcionários.
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Sipat
A força-tarefa da Rodap para a capacitação dos nossos funcionários e melhoria dos
nossos processos pôde ser identificada nas quatro edições da Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat), realizadas nas unidades São Benedito, Venda Nova, Santa Luzia e Justinópolis. Houve palestras educativas e preventivas
que abordaram temas importantes, como o alcoolismo, prevenção do uso de drogas,
tabagismo, segurança no trabalho, economia aplicada no dia a dia e a importância da
redução do consumo de água.
Para integrar seus funcionários, a Sipat preparou diversas atividades lúdicas: partidas
de futebol, concurso de dança e composição de músicas entre as equipes. Em meio
às atividades, as unidades Santa Luzia e Justinópolis realizaram gincanas beneficentes e arrecadaram roupas, brinquedos, alimentos e produtos de higiene pessoal, que
foram destinados a comunidades carentes.
A parceria do Grupo Rodap com instituições públicas e privadas, como: Unimed, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros de Ribeirão das Neves, Secretaria de Transporte de
Santa Luzia, Biocentro, Sest/Senat, Sodexo e Oftalmoclínica Rui Marinho, foi fundamental para a realização de um evento com qualidade, conteúdo e resultado. Por isso,
acreditamos que juntos sempre seremos mais fortes.
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Motorista Padrão
Realizado pelo DETRAN-MG e pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o concurso Motorista e Motociclista Padrão de Minas Gerais visa agraciar os condutores que se destacaram pelos bons exemplos na direção de veículos. O intuito é
estimular atitudes responsáveis e posturas cidadãs, tendo como foco a valorização da vida. Pelo sexto ano consecutivo, motoristas da Rodap foram premiados.
A cerimônia de entrega da premiação é realizada, anualmente, no dia 25 de julho,
no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH). A data
coincide com o dia de São Cristóvão, considerado o santo protetor dos motoristas. Em 2013, três funcionários da Rodap foram premiados: Moisés Pereira foi o
melhor motorista de Minas Gerais na Categoria Destaque Especial e conquistou o
1º lugar na categoria Transporte Coletivo de Passageiros Metropolitano. O funcionário Ronilson de Carvalho ficou com a segunda colocação na mesma categoria.
O terceiro premiado foi Wesley Sabino, melhor motorista de Minas Gerais na categoria Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.
O Grupo Rodap comemora estas conquistas e reconhece o trabalho ético desenvolvido pelos motoristas premiados. Ficamos orgulhosos em ter em nosso quadro
de funcionários pessoas que compartilham nossos valores e objetivos.
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Arraiá do Grupo Rodap
Realizada em julho, na Unidade Venda Nova, a festança contou com deliciosos caldos, canjica, pipoca, algodão doce, maçã do amor, brinquedos para as crianças e
sorteio de brindes para os funcionários. A quadrilha também não podia faltar e foi
apresentada pelo grupo Pé Vermelho. O evento foi uma oportunidade de confraternização entre os funcionários e seus familiares, coroada com uma missa em
ação de graças ao Dia do Motorista.

Dia das Crianças
A festa do Dia 12 de outubro aconteceu na unidade Justinópolis e contou com Missa
em Ação de Graças ao Dia das Crianças e ao Dia de Nossa Senhora Aparecida. O dia
foi bastante divertido para a criançada, com muitas brincadeiras pipoca, algodão doce,
cachorro quente, sorvete e distribuição de brindes. Este é um dos momentos em que
o Grupo Rodap promove a integração entre empresa, funcionários e familiares.

24 RODAP | TRANSPORTES COLETIVOS

Natal
Em dezembro o Papai Noel apareceu na
Unidade Santa Luzia para comemorar e
celebrar o Natal. Foi realizada uma Missa
em Ação de Graças onde os funcionários
e familiares aproveitaram o momento para
confraternizar. Após a Missa, foi servida
uma refeição acompanhada de frutas, panetone, refrigerante, algodão doce, pipoca e sorvete. O Papai Noel distribuiu balas
para todas as crianças.

Dia do Trabalhador
O Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, reuniu mais de 700 pessoas, entre funcionários e familiares. Além da celebração de uma missa, que homenageou
os funcionários, as mães receberam rosas e cartões e assistiram a apresentação
do grupo Mensageiros do Rei. Já as crianças aproveitaram para se divertir no pula-pula e na piscina de bolinhas.
Ao final do evento, os funcionários que completavam 25 anos ou mais de serviços
prestados ao Grupo Rodap, receberam uma medalha entregue pelo nosso diretor
-presidente, Heloísio Silveira.
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Campanhas
Promoção da Saúde
No local de trabalho, é possível assimilar a importância de hábitos que fazem a
diferença na qualidade de vida. Com esse foco, e em parceria com a Unimed, o
Grupo Rodap organizou em 2013 diversas atividades. Entre as principais está o
Estande de Saúde, no qual os funcionários puderam aferir pressão arterial, calcular
o Índice de Massa Corporal (IMC) e medir a circunferência abdominal. Além disso,
aconteceram palestras sobre hipertensão, alimentação saudável, dicas posturais
e bem-estar físico, mental e social. O resultado? Qualidade de vida.

Ligado no Trânsito
Um estudo do Observatório Nacional de Segurança Viária apontou que 98% dos
acidentes de trânsito no Brasil são causados por erro ou negligência dos motoristas. O Grupo Rodap incentiva e valoriza a prática da direção responsável. A campanha “Ligado no Trânsito”, realizada em março de 2013, foi voltada para os operadores e abordou o respeito às leis de trânsito. Acreditamos que a direção segura
é fundamental para evitar acidentes e infrações às leis de trânsito.
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Campanha Gentileza
Com o objetivo de incentivar o respeito e o bem-estar nas relações com os diversos públicos da empresa, o Grupo Rodap criou a Campanha Gentileza. A iniciativa partiu do compromisso de oferecer um tratamento cordial e educado a todos
os clientes, com ainda mais destaque para idosos e pessoas com dificuldade de
locomoção.
Para isso, no primeiro trimestre de 2013, realizamos a divulgação de material impresso nos quadros de aviso dos pontos de controle e na garagem e acompanhamos as ocorrências de desrespeito, desenvolvendo planos de ação para solucioná-las, e oferecemos, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, através da
Secretaria Municipal Adjunta de Direitos da Cidadania, o treinamento EU RESPEITO. Durante o treinamento, os operadores puderam vivenciar situações enfrentadas por idosos e pessoas com dificuldade de mobilidade.
Nosso objetivo é que todos se sintam melhor, mais respeitados, confortáveis e
que tenham muito mais gentileza na vida. Afinal, gentileza gera gentileza.
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Alimentação Saudável
Quem escolhe uma alimentação saudável sente no dia a dia os benefícios que a
escolha proporciona. Qualidade de vida, melhora na autoestima e na saúde são
apenas alguns dos ganhos. Com o apoio da Sodexo, empresa parceira no fornecimento de cartões alimentação, a Rodap promoveu entre os dias 14 e 18 de outubro, semana em que é celebrado o Dia Mundial da Alimentação Saúdável, uma
campanha educativa sobre comer bem. Na oportunidade, os funcionários receberam dicas de como evitar a monotonia alimentar, aprenderam a preparar receitas
nutritivas, ouviram explicações sobre alimentos funcionais e orientações de como
preparar saladas e sucos.

Concurso Cultural
Para criar um símbolo que representasse o Grupo Rodap, foi lançado, em 2013, o
mascote da empresa. Simpático e cativante, a figura precisava de um nome. Assim,
teve início o Concurso Cultural Mascote da Rodap. O objetivo era envolver os funcionários na escolha do nome para o mascote, e o desafio foi aceito. O Concurso
Cultural lançou ideias diferentes e criativas. Entre elas estava “Ligeirinho”, o nome
selecionado que foi criado pelo funcionário vencedor Luis Gustavo Lopes. Segundo ele, o nome foi encolhido por remeter ao BRT “um transporte rápido e eficaz”.
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Outubro Rosa
Em outubro, o Grupo Rodap também luta
contra o câncer de mama. Assim, durante todos o mês, nossos ônibus circularam
com um cartaz igual a esse ao lado, para
conscientizar as mulheres sobre a importância da luta contra a doença. Outubro
Rosa: a Rodap apoia essa ideia.

Campanha Motivacional
Com o intuito de promover a conscientização, motivação, valorização dos funcionários e o reforço das orientações relacionadas ao desenvolvimento das atividades, o
Grupo Rodap lançou, na Unidade São Benedito, as campanhas: “A Rodap leva você
ao campo” e “A Rodap leva você e sua família à Churrascaria Farroupilha”.
Entre os meses de julho e setembro, os funcionários da operação responderam a
questões relacionadas às orientações sobre as melhores práticas em seu dia a dia.
Os premiados foram aqueles que em suas respostas valorizavam o conhecimento,
a prática da boa conduta e a prestação de um serviço correto e de qualidade.
Na primeira campanha, os vencedores ganharam ingressos para assistirem a uma
partida de futebol, no Mineirão, durante o Campeonato Brasileiro. Os vencedores
da segunda campanha ganharam um jantar na referida churrascaria.
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Campanha do
Meio Ambiente
Na data em que se comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente, o Grupo Rodap
divulgou cartazes de conscientização sobre a preservação dos recursos naturais e
do nosso ecossistema. Estabelecido em 05 de junho de 1972 pela Assembléia Geral
das Nações Unidas (ONU) o dia Internacional do Meio Ambiente tem como objetivo a conscientização e humanização do indivíduo às questões ambientais. O Grupo
Rodap é proativo na prevenção da poluição e na redução do consumo, minimizando
a geração de resíduos e incentivando a reciclagem de materiais utilizados.
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Serviço Social
Assistente Social
no Grupo Rodap
Buscando assistir aos funcionários e seus familiares, implantamos o Serviço Social
de atendimento, orientação e acompanhamento, com foco em situações de afastamento, problemas de saúde e casos de reabilitação profissional. O serviço lida
também com situações de vulnerabilidade social, que envolvem conflitos familiares,
dependência química, vítimas de intempéries naturais e sinistros, crianças com necessidades especiais e dificuldades relacionadas às necessidades básicas.
Em 2013, foram atendidos 170 funcionários, ativos e afastados, e, em alguns casos,
seus familiares, conforme demanda apresentada pelo núcleo doméstico.
A inserção do Serviço Social no Grupo Rodap proporcionou maior interação e levantamento das demandas sociais dos funcionários e seus familiares junto às unidades do Grupo, o que impacta na melhoria da satisfação do funcionário em relação
ao seu trabalho, pois ele percebe na empresa há possibilidade de apoio na resolução
de certas questões.
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Capacitação
Desde 2011, com o apoio da consultora Margareth Saccheo, o Grupo Rodap investe em diversas ações em prol da melhoria na gestão
de pessoas, processos e resultados. Ao redefinirmos nosso Negócio,
Missão, Visão, Crenças e Valores, assumimos o compromisso de promover a capacitação e o desenvolvimento de nossos funcionários.
Para identificar as possíveis melhorias no desenvolvimento dos
setores, realizamos, anualmente, em cada unidade, o Levantamento de Necessidade de Treinamento (LNT), a partir do qual criamos
o Programa Anual de Treinamento (PAT). Com o objetivo de dar
sustentação ao PAT, instituímos o Programa Capacitação, que é a
base para diversos treinamentos e cuja meta central é promover a
ação em busca de novos conhecimentos que possam ser aplicados
no dia a dia. A ideia é proporcionar o desenvolvimento de diversas
competências e a melhoria no desempenho profissional e pessoal de
cada funcionário.
O Grupo Rodap incentiva e estimula o aperfeiçoamento sistemático
de seus funcionários, através de cursos e treinamentos. Os benefícios
são vistos em profissionais cada vez mais capacitados e prontos
para atuar diante dos desafios diários.
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Revisão do
Planejamento Estratégico
O Planejamento Estratégico do
Grupo Rodap foi estabelecido em
2010 para definir os propósitos e
objetivos da organização, analisar os cenários, traçar planos de
ação e definir nossos indicadores. Assim, com a finalidade de
se adequar às constantes mudanças e características do setor de transporte de passageiros,
em 2013 realizamos a Revisão
do Planejamento Estratégico,
com a elaboração de um diagnóstico a partir da visão da Diretoria, gerentes, coordenadores e
recursos humanos.

Programa de
Desenvolvimento de Líderes
Para se antecipar aos desafios de um novo ano, desde 2012 o Grupo Rodap prepara
seus gestores com o Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL). O objetivo é
torná-los aptos para gerenciar processos, pessoas e resultados de forma equilibrada e estratégica. Em 2013, foram acrescentados dois novos conteúdos: Planejamento
Estratégico, ministrado pela consultora Margareth Sacchetto, e Orçamento Empresarial, conduzido pela diretora financeira Ana Carolina Silveira.
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Qualidade no Atendimento
Cliente e Fornecedor Interno
Com o objetivo de alcançar a excelência em qualidade, o Grupo Rodap deu início,
em outubro de 2012, ao treinamento Qualidade no Atendimento Cliente e Fornecedor Interno. Através deste curso, a empresa pretendia melhorar o atendimento
e conscientizar os funcionários da importância do bom relacionamento interpessoal. E o resultado foi positivo, quase 600 funcionários foram treinados. Desde
então é possível perceber uma melhoria no clima da organização.

Conscientização Ambiental
no Trabalho
Também em 2013, desenvolvemos na Unidade Venda Nova um treinamento para
atender à Deliberação Normativa do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Através da capacitação, habilitamos nossos funcionários a realizar as atividades monitorando os aspectos
ambientais e evitando danos ao meio ambiente e à saúde pública. Eles também foram treinados para realizar manutenções preventivas e corretivas no Sistema Aéreo de Armazenamento de Combustível (SAAC) e treinaram noções básicas para
combate e prevenção a incêndios.
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Eu Respeito
Os funcionários do Grupo Rodap recebem, desde março de 2013, o treinamento
‘Eu Respeito’, promovido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. A ação visa
capacitar os profissionais para melhor atender os idosos e as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os treinamentos tiveram início em Venda Nova e,
ao todo, foram capacitados 389 funcionários. Ministrado pela Secretaria Municipal
Adjunta de Direitos da Cidadania, o conteúdo aborda ações educativas e exemplos
práticos de situações vivenciadas por idosos e pessoas com mobilidade reduzida,
conscientizando os operadores do transporte público sobre a necessidade de uma
convivência mais respeitosa e solidária com esses passageiros.

Direção Defensiva
O Grupo Rodap ministra, periodicamente, treinamentos de Direção Defensiva. O objetivo é capacitar, aperfeiçoar e corrigir possíveis falhas ou vícios adquiridos com o
passar do tempo ao dirigir. O treinamento é desenvolvido e elaborado para que todos
os participantes possam tirar suas dúvidas sobre como proceder em situações adversas do dia a dia. Além disso, o curso tem um caráter prevencionista, pois os operadores recebem orientações sobre procedimentos e responsabilidade no trânsito, direção
segura e prevenção de acidentes. Em 2013, cerca de 430 funcionários participaram
do treinamento.
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Noções Básicas de Mecânica
para motoristas
Em abril, a empresa iniciou um novo treinamento, o de Noções Básicas de Mecânica
para Motoristas. A ideia é capacitar e atualizar os operadores. Assim, eles terão condições de identificar as causas e possíveis conseqüências de problemas que podem
ocorrer no dia a dia da operação dos veículos. Em todas as unidades do Grupo Rodap,
350 motoristas foram capacitados.

Noções Básicas de Elétrica
para motoristas
Em maio, teve início nas unidades Justinópolis e Santa Luzia, o treinamento Noções Básicas de Elétrica de Ônibus. Destinado a todos os motoristas do Grupo,
aproximadamente 220 funcionários participaram da capacitação. O curso abordou detalhes e inovações do painel eletrônico de diferentes veículos, além dos sistemas de Recirculação de Gases de Escape (EGR) e Redução Catalítica Seletiva
(SCR). O objetivo, além da atualização dos operadores, foi cumprir as exigências
do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve
P7), que visa controlar a qualidade do ar nos centros urbanos brasileiros.

Sistema de Bilhetagem
Eletrônica
Realizamos em todas as unidades do Grupo Rodap, a reciclagem e orientação
sobre o novo Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) e o Sistema de Gerenciamento do Transporte Metropolitano (SGTM). Motoristas e cobradores/agentes de
bordo foram treinados para lidar corretamente com as mudanças realizadas pela
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (SETOP), de modo a minimizar erros na operação.
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Programa de Aperfeiçoamento
de Motoristas
Com o objetivo de promover o desenvolvimento profissional de nossos funcionários
e suprir as necessidades do quadro de operação, realizamos o Programa de Aperfeiçoamento de Motoristas. A ideia é capacitar os funcionários do Grupo, habilitados na categoria D ou E, para que se tornem motoristas profissionais da empresa.
Uma vez aprovado para participar do Programa, os funcionários passam a conhecer
a filosofia de trabalho da empresa, o comportamento e a atuação esperados de um
motorista Rodap no trânsito e como se portar diante de nossos clientes. Os profissionais também são orientados sobre a importância e responsabilidade da função e
de toda sua regulamentação nos órgãos gerenciadores.
Durante o tempo que for necessário, o novo motorista recebe treinamento de um
instrutor, para desenvolver suas habilidades. O trabalho em equipe só termina quando o motorista é considerado realmente apto para dirigir um de nossos veículos
com segurança e confiança. Em 2013, 99 motoristas foram capacitados.

Programa de Manutenção
Inteligente
Fazer o seu trabalho bem feito e colaborar para que todos da sua área também
possam fazer é uma prática que o Grupo Rodap incentiva a todo instante. O Programa de Manutenção Inteligente (PMI) é um bom exemplo disso. Por meio dele,
funcionários da área de buscam atingir as metas propostas e, quando alcançadas,
são premiados.
O objetivo do Programa é aumentar o nível de comprometimento profissional, promovendo qualidade e segurança no trabalho. Em 2013, foram realizadas 309 premiações em todo o Grupo Rodap.
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Programa de Condução
Inteligente
O Programa de Condução Inteligente busca, através de uma direção mais segura e
econômica, utilizar todo o potencial previsto e oferecido pelo fabricante dos ônibus
e aperfeiçoar o modo de direção trazendo menos desgaste ao motorista.
Os participantes realizam aulas teóricas e depois são avaliados em seu dia a dia
com o acompanhamento de instrutores que verificam se a teoria esta sendo colocada em prática pelos motoristas. Cada motorista é avaliado e de acordo com a pontuação alcançada pode ser premiado.
O mais importante no Programa de Condução Inteligente não são os prêmios, mas
sim a qualidade de vida alcançada para os motoristas e usuários. Uma direção certa, dentro dos preceitos do fabricante e com o uso consciente do combustível, diminui as emissões de gases e ruídos, o que melhora a vida de todos. Em 2013, o
Grupo Rodap realizou 6886 premiações no Programa de Condução Inteligente em
todas as unidades.
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Meio Ambiente
Os aspectos ambientais sempre são colocados em pauta nas
atividades realizadas pelo Grupo Rodap. A empresa tem inserida em seu planejamento a melhor definição de desenvolvimento sustentável: aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras.
A avaliação do desempenho das unidades do Grupo é realizada seguindo o conceito da responsabilidade social empresarial, que prevê o desempenho ambiental e social juntamente
ao desempenho financeiro.
Em conformidade às normas técnicas e legislação vigente, as
instalações das unidades possuem o Sistema de Armazenamento Aéreo de Combustíveis (SAAC). Esta medida melhora o
controle dos aspectos ambientais, minimizando possíveis impactos na atividade de abastecimento da frota.
Com a inserção do biodiesel, substituindo parcialmente combustíveis de fontes não renováveis para os de fontes renováveis, o Grupo Rodap faz sua parte utilizando a melhor e mais
limpa fonte energética para abastecimento.
Para a manutenção e conservação dos veículos, o controle dos
aspectos, minimização dos impactos e promoção da educação
ambiental são realizados através do Sistema de Gestão Ambiental (SGA).
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Gerenciamento
de resíduos sólidos
Os resíduos sólidos são separados, acondicionados e dispostos, conforme sua
classificação. Os resíduos perigosos são transportados, tratados e destinados,
corretamente, através de empresas devidamente licenciadas. Como fator relevante na escolha de seus fornecedores, tem-se disseminado o conceito da logística
reversa. A redução, reutilização e reciclagem são promovidas através de campanhas socioambientais.

Monitoramento de
Emissões Atmosféricas
As emissões de gases são controladas nos respiros do SAAC através de válvulas
de pressão e vácuo. Através do “Programa Despoluir” da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais (FETRAM) são realizados, periodicamente, testes de opacidade nos veículos, a fim de medir o nível
de fumaça liberada pelos ônibus.

Controle de Vazamento no
Sistema de Armazenamento
Aéreo de Combustíveis
Realiza-se, de acordo com as normas vigentes, a inspeção técnica externa no
SAAC, por empresa e profissional habilitado. São realizados também testes de estanqueidade do Sistema e vistoria, constante, nos dispositivos do SAAC.
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Monitoramento dos
Eﬂuentes Líquidos
Em parceria com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), as
unidades possuem contratos de prestação de serviços de recebimento e controle de efluentes líquidos domésticos e não domésticos. Apresenta-se, periodicamente, o relatório de automonitoramento, comprovando atendimento às normas
técnicas e ao Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Não Domésticos
(PRECEND), que estabelecem limite de lançamento dos parâmetros físico-químicos à rede pública coletora de esgotos.
A empresa ainda reutiliza, para lavagem de veículos, os efluentes da lavagem externa e interna de ônibus, após tratados. A Estação de Tratamento de Efluentes
(ETE), que integra o lava-jato, trata 100% (cem por cento) dos efluentes gerados
na lavagem dos veículos e reutiliza até 90% (noventa por cento) dos mesmos.

Atendimento Emergencial
Visa promover ações previstas no projeto de prevenção e combate a incêndios e
pânico, como capacitação dos funcionários no programa de treinamento de segurança e meio ambiente e no Plano de Atendimento Emergencial, de acordo com
as normas vigentes, ambientais e do Corpo de Bombeiros.

Água e Energia
Promove a conscientização dos funcionários quanto ao uso racional dos recursos
de água e energia das empresas, realiza levantamentos e executa projetos de eficiência energética.
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Canais de
Comunicação
A transparência na comunicação com os seus públicos de relacionamento é uma premissa do Grupo Rodap e pode ser conferida em seus veículos corporativos.
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Via Notícias
O ‘Via Notícias’ é publicado bimestralmente e distribuído para todo o público interno. O relacionamento permanente com os colaboradores e seus familiares permite a difusão da Visão, Missão e Valores Corporativos. Além disso, amplia o diálogo
entre a empresa e o funcionário, integrando equipes e valorizando o conhecimento e a produção.

Quadro de Avisos
A comunicação clara e objetiva é fundamental para o bom funcionamento da empresa. Nossa meta é fazer com que todos os funcionários tenham sempre as
mesmas informações, no mesmo espaço de tempo, com a mesma linguagem e
identidade corporativa. Ao todo contamos com 61 quadros, distribuídos nas seis
unidades do Grupo.
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Site
O site da empresa funciona como uma ferramenta de comunicação interna e externa. Através dele, nossos clientes podem conferir informações sobre como adquirir créditos para o cartão Ótimo e Transfácil, consultar horários e itinerários de
linhas, compra e venda de ônibus, entre outros serviços. Já os funcionários podem consultar escala, contracheque e o e-mail corporativo.

Cartões e Mídia Digital
Com o objetivo de valorizar e homenagear as pessoas que integram nossa equipe,
o Grupo Rodap produz e distribui cartões de aniversário e de datas comemorativas,
como o Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia do Motorista, Dia dos Pais, entre outros.
Além do cartão impresso, criamos e compartilhamos flyers e arquivos digitais com
o mesmo propósito de conscientizar os funcionários sobre temas importantes.
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Ações sociais
O Grupo Rodap tem uma postura socialmente responsável e incorpora às suas atividades atitudes que valorizam a sociedade. Ao longo de nossa história, procuramos
desenvolver uma relação estreita com as comunidades
do entorno. Mais do que investir recursos financeiros em
transporte, para contribuir no desenvolvimento local,
buscamos uma atuação em rede que permita potencializar nossa influência e disseminar nossos valores.

48 RODAP | TRANSPORTES COLETIVOS

RELATÓRIO SOCIAL 2013

49

Natal + Feliz
Final de ano é época de confraternização e solidariedade. Por mais simples que
seja o gesto, é possível levar uma mensagem de amor e esperança ao próximo.
Pensando nisso, a empresa firmou uma parceria com escolas de Ribeirão das
Neves e Santa Luzia, para que os alunos escrevessem cartas com pedidos de
Natal. A partir disso, nossos funcionários foram incentivados a retirar uma carta
e realizar o sonho de uma criança. Dessa forma, foi possível transformar, com
muita alegria, o Natal de mais de cem crianças.
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Viagens Sociais
Para apoiar a realização de eventos e auxiliar famílias em cortejos fúnebres, o
Grupo Rodap fornece, gratuitamente, ônibus pra o transporte da comunidade
em sua região de atuação. Atendendo a pedidos, em 2013 foram realizadas 555
viagens especiais como cortesia.

Campanha do Agasalho
Entre os meses de maio e julho, a Rodap promoveu a “Campanha do Agasalho”.
O objetivo foi incentivar os funcionários a trazerem de suas casas agasalhos,
cobertores, calçados e roupas, que já não eram utilizados, para serem doados a
creches comunitárias, instituições de longa permanência para idosos e abrigos
para pessoas carentes. Graças ao apoio de todos, a cruzada da solidariedade
rendeu bons resultados: 3.500 itens arrecadados e quase 400 beneficiados.
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Qualidade
Certificação ISO 9001:2008
A implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade representa a obtenção
de uma poderosa ferramenta que possibilita a otimização de diversos processos dentro da empresa. Além destes ganhos, fica evidenciada também a preocupação com a melhoria contínua dos serviços fornecidos.
Para o Grupo Rodap buscar a qualidade não é suficiente, é preciso certificarse de que essa qualidade está sendo alcançada. Por isso nossa empresa, passa
por constantes processos de certificação. A unidade Justinópolis, por exemplo, foi certificada em Sistemas de Gestão de Qualidade com a ISO 9001:2008,
em março. Os trabalhos não pararam por aí e a unidade de Santa Luzia também foi certificada em novembro. O objetivo é seguir trabalhando até que todos os processos sejam padronizados e a qualidade na prestação dos serviços
esteja garantida.
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Rodap
Presente na sua vida para a
construção de um futuro melhor.
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Transportes Coletivos

Rua Ana Batista da Cruz, 850, Belo Vale
Santa Luzia/MG - Telefone: (31) 3517-7601
www.rodap.com.br
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