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RODAP - TRANSPORTES COLETIVOS

A atuação no segmento de transporte
coletivo de passageiros não se resume
apenas em levar pessoas de um local
para outro, mas também transportar
sonhos e conquistas diariamente
rumo ao progresso.
Heloísio Marcos Silveira - Diretor Presidente
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HISTÓRIA
Gente transportando Gente
Gracino João Diniz Silveira trabalhou com transporte de pessoas
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
da 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.
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O Grupo também tem atuação no segmento de fretamento que, por
sua vez, tem seu foco no ramo de transporte empresarial - fretamento
‘contínuo’ de funcionários, mas atua também no fretamento eventual.
Em 2014, acompanhando a evolução do transporte coletivo em Belo
Horizonte e Região Metropolitana, o Grupo teve importante atuação
na implantação do BRT (Bus Rapid Transit), um grande desafio para a
sociedade mineira e, consequentemente, para a empresa.
Passados 40 anos de história, o Grupo Rodap figura entre as maiores
empresas no ramo de transporte coletivo urbano, sendo destaque
no cenário estadual.
Hoje, o Grupo Rodap conta com cinco Unidades (São Benedito,
Santa Luzia, Justinópolis, Belo Horizonte e Venda Nova) totalmente
equipadas e preparadas para as principais operações do transporte
coletivo de passageiros e fretamento.
Além disso, também faz parte do Grupo a Agência de Viagens Luzitur,
que atua no segmento de venda de passagens aéreas, rodoviárias,
pacotes e fretamento de veículos.

♦RODAP EM NÚMEROS
Frota – Possui 581 veículos em sua frota (em operação);
Linhas atendidas – 141 linhas são operadas pelo Grupo;
Quilometragem média por mês – Em média, foram rodados 3.100.000
quilômetros por mês pelas linhas operadas pelo Grupo.
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Mensagem da
Diretoria
Estamos imensamente orgulhosos por apresentar a terceira edição do
Relatório Social do Grupo Rodap. Por meio dele, descrevemos os projetos
e ações que executamos durante todo o ano de 2015, e é justamente por
isso que estamos muito felizes.
Este foi um ano desafiador e adverso, pois os efeitos da crise econômica
do país foram sentidos por todos os segmentos da economia, inclusive no
setor de transporte coletivo de passageiros. Entretanto, atuamos durante
todo o ano para minimizar os efeitos deste cenário em nossos projetos
internos. Reinventamo-nos a cada dia, criamos novas estratégias para a
atuação interna e externa, buscamos parcerias e, com muita criatividade e
empenho de toda a nossa equipe, conseguimos seguir com os projetos já
existentes, aperfeiçoando-os quando necessário, e implantar novas ações
em diversas áreas da empresa.
Temos a certeza de que este movimento foi fundamental para que, ainda
assim, pudéssemos dar continuidade com os investimentos direcionados
aos nossos funcionários e que refletem em nossa atuação com os clientes
externos - nossos passageiros, dentre eles: capacitação e desenvolvimento,
ações de valorização interna, ações sociais, etc. Além disso, aplicando as
ideias que surgem da construção coletiva que a criatividade proporciona,
pudemos também inovar com projetos ousados, como por exemplo,
a realização da 1ª Semana do Meio Ambiente em todas as Unidades do
Grupo.
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Conscientes de nosso papel social e comunitário nas regiões em que
atuamos, continuamos firmes na busca constante pela qualidade do
serviço prestado diariamente, e as ações apresentadas neste relatório são
parte deste movimento.
Acreditamos que os valores da empresa somente serão refletidos no dia
a dia de nossa atuação se internamente trabalharmos estes valores com
os aproximadamente 2.100 funcionários, alocados em seis unidades e
que, direta ou indiretamente, são atores de nossa atuação nos milhares de
quilômetros que rodamos.
Como diz um antigo ditado, “fizemos do limão, uma limonada” e do desafio,
o impulso para o surgimento de novas ideias, aperfeiçoamento de nossas
equipes e evolução contínua do Grupo.
Esperamos que gostem. Boa leitura a todos!
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PILARES
ESTRATÉGICOS
Missão
Transportar pessoas com qualidade, segurança, sustentabilidade,
promovendo a inovação.

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

Negócio
Prover soluções em mobilidade.
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Crenças e valores
Com Cliente: compromisso com a qualidade dos serviços prestados.
Com Funcionário: promover a aproximação, capacitação e o
desenvolvimento.
Com Públicos de Relacionamento: manter relações harmônicas.
Com Meio Ambiente: promover ações de preservação.
Com Cotistas: retorno do capital investido.
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Trabalhamos para que a qualidade nas condições de
trabalho e o bem-estar de nossos funcionários e seus
familiares sejam reforçados diariamente.
Neste sentido, promovemos ações, eventos e campanhas
que objetivam a valorização e o desenvolvimento de
nossos funcionários, bem como a aproximação da relação
com suas famílias.
Assim, estreitamos os relacionamentos de confiança com
quem trabalha conosco.
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CAMPANHAS
Promoção da Saúde
Com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis e estimular a qualidade de vida
dos funcionários, organizamos ao longo do ano de 2015, em parceria com a
Unimed-BH, SESC MG e SEST SENAT, diversas atividades que possibilitaram
o acesso dos funcionários a informações importantes relacionadas à saúde e
prevenção de doenças.
Foram realizadas ao todo 39 ações através de estandes fixos e palestras com
a participação de aproximadamente 2.000 funcionários. Os principais temas
abordados foram alimentação saudável, combate ao tabagismo, diabetes,
prevenção e tratamento de tuberculose, do câncer de mama e de próstata,
além da aferição de pressão arterial e glicemia.

Cuidados com a Alimentação
Ainda com o objetivo de incentivar os cuidados com a saúde, iniciamos em
2015, por meio da parceria com o SEST SENAT, o Projeto Nutricionista na
Empresa, que consiste em disponibilizar um profissional, uma vez por semana
para atendimentos aos funcionários dentro da própria empresa.
O projeto iniciou nas Unidades São Benedito e Justinópolis e durante o ano
contabilizamos a participação de 120 funcionários.
Achei muito interessante a ideia da parceria com o SEST SENAT. Na correria
do dia a dia acabamos esquecendo de cuidar de nossa saúde e o projeto
incentiva muito o cuidado com a alimentação saudável. Em 5 meses de
acompanhamento com a nutricionista Joyce, consegui eliminar 25 quilos, o
que impactou positivamente em minha qualidade de vida.
Cláudio José Ayres Silva – Funcionário da empresa e participante do projeto.
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Outubro Rosa
No mês de outubro, o Grupo Rodap também entrou
na luta contra o câncer de mama. Conhecido
internacionalmente por ‘Outubro Rosa’, neste mês todas
as mulheres entre 40 e 69 anos de idade são estimuladas
a fazer a mamografia.
Para apoiar a iniciativa, o Grupo Rodap preparou a
Campanha Outubro Rosa e, como parte da mobilização,
realizou divulgação de cartazes com dicas de prevenção,
distribuiu entre os funcionários o laço cor-de-rosa,
símbolo internacional usado por pessoas, empresas e
organizações na luta e prevenção do câncer de mama.
Foi realizada também uma grande mobilização interna
com o tema “Um toque que vale uma vida. Precisamos
tocar neste assunto”, na qual os funcionários foram incentivados a decorar os
setores e deixar a empresa com a cara da campanha Outubro Rosa.
Além disso, a mobilização contou com distribuição de material informativo
sobre o tema e palestras informativas, realizadas em parceria com prefeituras,
governo, SESC MG e UNIMED BH.
A ideia é conscientizar os funcionários sobre a importância do cuidado e
prevenção.

RELATÓRIO SOCIAL 2015

15

Novembro Azul
O mês de novembro foi dedicado exclusivamente
à prevenção do câncer de próstata. Conhecido
como Novembro Azul, neste mês todos os homens
receberam orientações e foram incentivados a
fazer o exame preventivo.
Neste ano, em apoio à campanha Novembro Azul,
o Grupo Rodap, em parceria com as prefeituras,
governo, SESC MG e UNIMED BH, trouxe durante
todo o mês estands e palestras para orientações e
dicas relacionadas ao câncer de próstata. Durante
a mobilização interna os funcionários também
foram incentivados a decorar os setores e deixar a
empresa com a cara da campanha Novembro Azul.
Para reforçar a campanha foram distribuídos cartazes e folders com dicas de
prevenção e o laço azul, símbolo internacional usado na luta e prevenção do
câncer de próstata.
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Concientização Carnaval
Conscientizar os funcionários sobre os cuidados
que devem ser tomados durante a curtição do
carnaval. Este foi o principal objetivo da campanha
de carnaval realizada pelo Grupo Rodap.
Na semana que antecedeu o carnaval foram
afixados cartazes com dicas e distribuídos
preservativos aos funcionários.

Dia do Trânsito
Para o Grupo Rodap, a direção responsável e
segura é essencial e, por este motivo, mobilizou os
funcionários e a comunidade local com uma ação
de conscientização no 25 de setembro, quando
comemora-se o Dia do trânsito.
Para a ação, foram produzidos cartazes e panfletos
com dicas de segurança no trânsito que foram
distribuídas em uma Blitz Educativa nos terminais
do MOVE. O objetivo foi orientar motoristas,
motociclistas e pedestres sobre a importância de
respeitarem as leis de trânsito.
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Novembro Dourado
No mês de novembro, o Grupo Rodap também divulgou para os funcionários
o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil, também conhecido
como Novembro Dourado.
Através do e-mail dos funcionários, foram divulgadas informações sobre a
importância do diagnóstico precoce da doença.

Dia mundial da luta contra a
AIDS
Em apoio ao Dia Mundial da Luta contra a AIDS, em
dezembro o Grupo Rodap promoveu internamente
a divulgação de campanha de conscientização
para todo o Grupo. Foram organizados bate-papo
com os funcionários sobre o assunto e distribuídos
laços vermelhos para marcar o apoio à causa.
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EVENTOS
Aniversariantes do mês
O aniversário é uma data especial na vida de qualquer pessoa. É a conclusão
de um ciclo de aprendizado e o começo de novos projetos e desafios.
Para o Grupo Rodap é fundamental compartilhar e estar presente neste
momento tão único para os funcionários. Por isso, todos os funcionários
aniversariantes do Grupo Rodap recebem um cartão pelo seu dia, assinado
pelos colegas de unidade e, participam mensalmente, da comemoração
com uma festa coletiva para parabenizar todos os aniversariantes do mês.
O objetivo é reforçar que as pessoas são importantes em nossa organização.

Café Especial da Operação
O Café Especial da operação é oferecido em três diferentes datas ao longo do
ano, em todas as unidades do Grupo Rodap. O objetivo é reunir e aproximar a
equipe, promover a integração e proporcionar um momento de descontração.
Para que todos possam participar, o café é servido no início e no fim do dia.
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Churrasco da Manutenção
O Churrasco da Manutenção acontece quatro vezes durante o ano, nas
Unidades do Grupo Rodap. O objetivo é promover um momento de
descontração entre as equipes.
Assim, é possível contribuir para a integração, aumentar a satisfação e a
motivação entre nossos funcionários.

5 minutos
Encontro semanal, sempre às segundasfeiras pela manhã, que promove a
integração entre os funcionários de cada
unidade e proporciona mais motivação e
conhecimento.
A cada semana um setor fica responsável
por preparar o “5 minutos” e, com
criatividade, levar aos colegas de trabalho,
mensagens de otimismo, reflexão e
conhecimento sobre temas variados.
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DIA DO TRABALHADOR
O Dia do Trabalhador, 1º de maio, é comemorado no Grupo Rodap com a festa
que reúne funcionários de todas as unidades e seus familiares na Unidade
São Benedito.
O evento contou com a celebração da Santa Missa, apresentação musical
de alunos da Escola Municipal Edwar Lima que fica situada em comunidade
do entorno da empresa e de jovens que integram projetos sociais da Polícia
Militar, que trouxeram ainda mais alegria à comemoração.
Além disso, os funcionários presentes participaram do sorteio de diversos
brindes e a criançada pode se divertir com os brinquedos e músicas. Ao
final, todos puderam saborear um delicioso espaguete acompanhado de
refrigerante, pipoca, algodão doce e sorvete.

RELATÓRIO SOCIAL 2015

21

ARRAIÁ DO GRUPO RODAP
O Arraiá do Grupo Rodap faz parte do calendário anual de eventos da
empresa e é uma oportunidade para promover a integração entre os
funcionários e seus familiares.
Realizado em julho, na Unidade Venda Nova, o evento iniciou-se com
uma Missa em Ação de Graças ao Dia do Motorista, comemorado no
dia 25 de julho.
Logo após, o evento contou com comidas típicas, sorteio de brindes
para os funcionários, brincadeiras para as crianças e muita animação
com a quadrilha.
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DIA DAS CRIANÇAS
A comemoração do Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida
aconteceu na Unidade Justinópolis e iniciou-se com uma Missa em
Ação de Graças.
O evento contou com muita diversão e alegria para a criançada,
pintura de cabelo, brincadeiras com os personagens (Minnie, Batman e
Palhaço), apresentação musical e brinquedos. Todos se deliciaram com
cachorro quente, pipoca, algodão doce, sorvete e refrigerante.
Este é um dos momentos em que o Grupo Rodap promove a integração
entre empresa, funcionários e familiares.
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NATAL
O Papai Noel veio comemorar e celebrar o Natal com os funcionários
e familiares no Grupo Rodap. O evento, que ocorreu na Unidade Santa
Luzia, contou com uma Missa Sertaneja em Ação de Graças, durante a
qual todos os presentes puderam agradecer as conquistas de 2015 e
pedir bênçãos para o próximo ano que se inicia.
Além disso, foram sorteados brindes e foi servido um delicioso tropeiro,
refrigerante, algodão doce, pipoca e sorvete.
Para a alegria da criançada, além da cama elástica e da piscina de
bolinhas, a diversão também ficou por conta do Papai Noel, que
distribuiu balas, tirou fotos e animou a festa.
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RECONHECIMENTO
PCI
O Programa de Condução Inteligente, PCI, 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.
Para isso, os participantes realizam aulas teóricas e depois são avaliados em seu dia
a dia com o acompanhamento de instrutores que verificam se a teoria está 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 2015, o Grupo Rodap realizou 3.606 premiações de 100 pontos e 7.552 de 50
pontos no Programa de Condução Inteligente em todas as unidades.

PMI
O Programa de Manutenção Inteligente, PMI, objetiva melhorar o rendimento dos
serviços prestados pelos setores de manutenção (mecânica, elétrica, lanternagem,
borracharia, limpeza) e potencializar os serviços preventivos (reduzindo consumo,
quebras, reclamações e defeitos). Deste modo, otimizamos os resultados da
empresa e damos mais um passo rumo a satisfação dos nossos clientes internos e
externos.
Para que o objetivo do programa seja alcançado, foram estipulados indicadores
para cada área que são acompanhados mensalmente.
Em 2015, o Grupo Rodap realizou 2.118 premiações de 100 pontos e 2.092 de 50
pontos no Programa de Manutenção Inteligente em todas as unidades.
RELATÓRIO SOCIAL 2015
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Investimos em diversas ações em prol da melhoria na
gestão das pessoas, processos e resultados.
Para identificarmos as possíveis melhorias no
desenvolvimento de cada setor, realizamos em cada
unidade o levantamento de necessidades de treinamento
– LNT que deu origem ao PAT – Programa Anual de
Treinamento.
Criamos o Programa Capacitação que é a base para
diversos treinamentos e que tem como principal objetivo
promover a ação em busca de novos conhecimentos
a serem aplicados no dia a dia, proporcionando o
desenvolvimento de diversas competências, bem como a
melhoria no desempenho profissional e pessoal de cada
um.
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Integração
Com o objetivo de integrar todos os funcionários recém
contratados, realizamos o treinamento de integração logo
no primeiro dia de trabalho.
Durante o treinamento, o funcionário recebe todas as
informações necessárias para o início de seu trabalho
na empresa, bem como orientações sobre as normas da
empresa.
Na ocasião é entregue uma cartilha com as Normas
de conduta e comportamento do empregado a todos
os participantes e, os funcionários que são do setor de
operação, recebem também as Normas complementares
do Setor Operacional.
Em 2015, 378 funcionários receberam o treinamento.

Treinamento Atendimento ao cliente
externo
Capacitar os operadores da empresa para a excelência no
atendimento ao cliente externo. Este foi o principal objetivo
do treinamento Atendimento ao Cliente Externo, realizado
com os operadores de todas as Unidades do Grupo. Durante a
capacitação foram abordadas situações que comprometem
o bom atendimento aos usuários.
Ao todo 933 funcionários participaram do treinamento.
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Programa de aperfeiçoamento de motoristas
O programa tem como objetivo a retenção de talentos, preparando
funcionários que atuam em outras funções e que desejam iniciar a
carreira como motoristas. Em 2015, 41 funcionários foram promovidos a
motoristas através do programa.

Noções Básicas de Mecânica e Elétrica de
Ônibus
A ideia é capacitar e atualizar os operadores. Assim, eles terão condições
de identificar as causas e possíveis consequências de problemas que
podem ocorrer no dia a dia da operação.
Ao todo tivemos 250 participações no treinamento.

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 preventivo, pois os operadores
recebem orientações sobre procedimentos e responsabilidades no
trânsito, direção segura e prevenção de acidentes.
Total de participantes: 133 funcionários.
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Os aspectos ambientais sempre são colocados em
pauta nas atividades que realizamos. A empresa tem
inserida em seu planejamento a melhor definição de
desenvolvimento sustentável, “aquele que atende
às necessidades do presente sem comprometer a
possibilidade de as gerações futuras atenderem suas
próprias necessidades”.
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.
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Semana do Meio Ambiente
Pela primeira vez na história do Grupo, foi promovida a
Semana do Meio Ambiente com programação especial em
todas as unidades.
Com o tema : “Juntos fazemos a diferença!”, o evento convidou
os funcionários para pensar e agir em prol do Meio Ambiente
e também para que a “sementinha da conscientização” fosse
plantada internamente. Foi um sucesso!
A programação foi diversificada e contou com palestras
relacionadas à preservação e educação ambiental, sessões
de cinema com direito a pipoca e chás medicinais, oficinas
de reciclagem, peça teatral, distribuição e sorteio de brindes.
Além disso, em todas as unidades, com o objetivo de
incentivar a preservação ambiental, foram feitas doações de
diversas mudas.
Deste modo, o Grupo Rodap reforça aos funcionários a
preocupação com a preservação do Meio Ambiente e
incentiva melhores práticas em casa e no trabalho.
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Dia da Água
Para comemorar o Dia da Água, lembrado mundialmente no
dia 22 de março, foi realizada ação de conscientização em
todas as Unidades do Grupo Rodap.
Durante a ação, foram montadas nuvens com pequenos
cartões em forma de gota d’água que continham orientações
a cerca da necessidade de conservação e proteção da água.
Os funcionários foram incentivados a retirar uma gotinha e
colocar em prática a orientação.

Conscientização Água e Energia
Com o intuito de mobilizar os funcionários com relação
à utilização consciente da água e energia, foi criada a
campanha “Cada gota tem seu valor!”.
Para a campanha foram produzidos cartazes e displays
com orientações práticas para o dia a dia em todos os
locais, inclusive em casa e no trabalho. Além disso, todos os
computadores da empresa receberam um papel de parede
da campanha para reforçar a importância de desligá-lo
quando não estiver em uso.
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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
Atmosféricas

de

Emissões

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.
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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.

Diminuição da Emissão de Gases
Poluentes
Preocupado com o meio ambiente, o Grupo Rodap investiu
em cerca de 150 veículos que utilizam as tecnologias EURO
5 e ARLA 32. Com a susbstituição da frota, menos gases
poluentes são emitidos no meio ambiente.
As tecnologias atuam na redução de até 98% de emissões
de Óxidos de Nitrogênio (NOx) ao ambiente causadas por
veículos movidos a diesel.
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Água e Energia
Promove a conscientização dos funcionários quanto ao uso
racional dos recursos de água e energia nas empresas, realiza
levantamentos e executa projetos de eficiência energética.
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. Apresentase, 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.

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.

36

RODAP - TRANSPORTES COLETIVOS

Reutilização de Água
O Grupo Rodap investiu na construção de Estações de
Tratamento de Efluentes (ETE), que integram o lava-jato de
cada garagem e tratam 100% (cem por cento) dos efluentes
gerados na lavagem. Além disso, as Estações também
captam a água da chuva, em média 20.000 litros, que
possibilitam a lavagem de 10 ônibus por dia.
O reuso da água traz benefícios ambientais significativos,
dentre eles, a redução da poluição hídrica, uma vez que
os efluentes são tratados e reaproveitados e a redução do
consumo de água nas garagens, com a economia na conta
do final do mês. Em média, são usados aproximadamente
1.200 litros de água para lavar e limpar cada ônibus. Desta
quantia, 100 litros são perdidos com a evaporação/piso e o
restante volta para a caixa de reuso que armazena a água da
chuva .
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Ao longo de toda a nossa história, buscamos estreitar
as relações com as comunidades onde atuamos. Neste
sentido, a empresa desenvolve campanhas focadas
em doação de agasalhos e presentes de Natal.
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.
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Campanha do Agasalho
Entre os meses de abril e maio, com o objetivo de incentivar
os funcionários a trazerem de suas casas agasalhos,
cobertores, calçados e roupas que já não são utilizados,
para serem doados, o Grupo Rodap promove a “Campanha
do Agasalho”.
As doações foram entregues em creches comunitárias,
instituições de longa permanência para idosos e abrigos
para pessoas carentes.
Graças ao apoio de todos a ação rendeu bons resultados.
Em 2015 tivemos arrecadação recorde. Ao todo foram 1836
itens arrecadados entre peças para adultos e crianças,
acessórios, cobertores e roupas de cama.
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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 parceria com escolas
de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves e Santa Luzia, para
que os alunos escrevessem cartas com pedidos de Natal.
Em cada unidade as cartas foram fixadas em uma árvore de
natal e, 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
251 crianças.

Viagens Sociais
Para apoiar a realização de eventos e auxiliar famílias em
cortejos fúnebres, o Grupo Rodap fornece, gratuitamente,
ônibus para o transporte da comunidade em sua região de
atuação. Atendendo a pedidos, em 2015 foram realizadas
671 viagens como cortesia.

RELATÓRIO SOCIAL 2015

41

42

RODAP - TRANSPORTES COLETIVOS

Com o objetivo de orientar, aproximar e interagir
com seus funcionários, o Grupo Rodap conta o
setor de Serviço Social.
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Assistente Social no Grupo Rodap
Com o objetivo de orientar, aproximar e cuidar dos seus
funcionários, o Grupo Rodap implantou o setor de Serviço
Social.
Através da atuação de uma Assistente Social, o setor exerce
o papel de mediador nas relações funcionário-empresa,
atuando em situações de afastamento, problemas de
saúde, casos de reabilitação profissional e 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.
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Além disso, tem como principal objetivo, prestar atendimento
aos funcionários e familiares, fazer o levantamento de suas
demandas e necessidades e orientá-los sobre o que precisa
ser feito, fazendo com que os mesmos conheçam os recursos
existentes na comunidade e os seus direitos enquanto cidadãos.
Com a atuação do Serviço Social no Grupo Rodap foi possível
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 que na empresa há
possibilidade de apoio na resolução de certas questões.
Em 2015 foram realizados 407 atendimentos entre atendimento
interno, visitas domiciliares e hospitalares.
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Para nós, a transparência na comunicação com os seus
públicos de relacionamento é uma premissa e pode
ser conferida em seus veículos corporativos.
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Jornal Via Notícias
Publicado bimestralmente, o Jornal Via Notícias é distribuído
para todo o público interno e parceiros. As matérias
publicadas no veículo reforçam a divulgação das principais
ações da empresa, sendo espaço para integração entre as
equipes e valorização dos funcionários e suas famílias.

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 sejam
igualmente informados, com a mesma linguagem e
identidade corporativa. Ao todo contamos com 56 quadros,
distribuídos nas seis unidades do Grupo.

Terminais de Consulta
Na área de acesso restrito no site da empresa, os funcionários
podem consultar escala, contracheque e o e-mail corporativo.
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Site Rodap
O site da empresa funciona como uma ferramenta de
comunicação interna e externa.
Através dele, nossos clientes e a comunidade podem conferir
informações sobre os serviços prestados pela empresa,
dentre eles a aquisição de créditos para o cartão Ótimo e
Transfácil (bilhetagens eletrônicas), consultar horários e
itinerários de linhas, compra e venda de ônibus.

SAC – Serviço de Atendimento ao
Cliente
É um importante canal de relacionamento entre o Grupo
Rodap e seus usuários. Pode ser contatado via telefone
0800 941 9680, pelo aplicativo Whatsapp ou por meio do site
da empresa. Por estes canais são registradas diariamente
ocorrências de reclamação, sugestão e elogio que são
encaminhados para os setores responsáveis e tratados
conforme a necessidade de cada caso.
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DATAS COMEMORATIVAS
Com o objetivo de valorizar e homenagear as pessoas que
integram nossa equipe, o Grupo Rodap produz e distribui
cartões em 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 cartazes
e arquivos digitais com o mesmo propósito de conscientizar
os funcionários sobre temas importantes.

Dia do Mecânico
Uma data especial para o Grupo Rodap e seus funcionários é
o Dia do Mecânico, profissionais fundamentais para o cuidado
e o sucesso de nossa frota. Com muita dedicação e talento,
eles se esforçam diariamente para garantir a eficiência de
nossos serviços, atuando de maneira preventiva e corretiva.
No dia 20 de dezembro, os setores que compõem a
manutenção do Grupo Rodap foram homenageados como
reconhecimento pelos bons serviços prestados.
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Dia do Motorista
No mês de julho celebramos o Dia do Motorista. Em 2015, os
operadores de todas as unidades do Grupo Rodap puderam
comemorar com um delicioso café para toda a equipe. Além
do momento de confraternização, os operadores foram
homenageados com uma faixa, afixada na entrada das
unidades, e receberam um cartão com bombom.

Dia da Secretária
Para comemorar o Dia da Secretária, o Grupo Rodap preparou
uma homenagem especial. Afinal, estas profissionais que
estão sempre dispostas a nos atender, merecem nosso
carinho e atenção.
Os abraços e agradecimentos não faltaram, mas as
secretárias do Grupo também receberam uma pequena
lembrança e um cartão.
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Dia dos Pais
Para celebrar esta data importante, o Grupo Rodap preparou
uma singela homenagem a todos os funcionários que são
pais.
Na semana que antecedeu o Dia dos Pais, foram entregues
cartões de felicitações a todos os funcionários pais e afixados
cartazes com uma mensagem nos veículos do Grupo.

Dia das Mães
As mães do Grupo Rodap receberam homenagem pelo Dia
das Mães!
Para lembrar a data, além da missa celebrada no dia 1º de
maio, juntamente com o Dia do Trabalhador, foi realizada a
ação Dia das Mães em todas as unidades do Grupo.
Na ação Dia das Mães, as funcionárias mães receberam um
cartão com bombom em homenagem ao seu dia.
Estas foram as maneiras encontradas pelo Grupo Rodap
para homenagear as mães e os pais essenciais em nossa
vida.
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Páscoa
A Páscoa foi mais doce para os funcionários do Grupo Rodap!
Para lembrar a data religiosa que marca a Ressurreição de
Cristo, foi realizada a Ação de Páscoa em todas as unidades
do Grupo.
Durante a ação, os funcionários do administrativo, operacional
e manutenção receberam um cartão com mensagem de
Páscoa e um chocolate BIS.
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O Grupo Rodap investe para que o Sistema de Gestão
da Qualidade seja sempre colocado em prática. O
objetivo é melhorar continuamente os processos
dentro da empresa, fazendo com que a qualidade do
serviço prestado seja sentida na prática pelos usuários.
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Política de Qualidade
“Transportar pessoas com pontualidade e segurança,
assegurar o atendimento aos requisitos e a eficácia dos
processos através da Gestão da Qualidade, buscando a
melhoria contínua e a satisfação dos clientes.”

Objetivos da Qualidade
Aperfeiçoar a gestão de acordo com a dinâmica dos
negócios;
Buscar a satisfação dos clientes com serviço de qualidade;
Promover o desenvolvimento e capacitação profissional.
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Certificação ISO 9001:2008
O Grupo Rodap busca a melhoria contínua de sua gestão de
processos, avaliando e acompanhando de modo a garantir
um melhor aproveitamento de recursos, redução de erros e
retrabalho, fatores que impactam diretamente na melhoria na
qualidade do serviço prestado.
Para a empresa, buscar a qualidade não é suficiente, é preciso
certificar-se de que os conceitos da Gestão da Qualidade estão
sendo aplicados no dia a dia da empresa e, para garantir que isso
aconteça, nossa empresa, passa por constantes processos de
recertificação.
Uma das empresas do Grupo, a Justinópolis Transportes Ltda,
por exemplo, certificada em março de 2013 teve a monitoração
on-site 12º mês em março de 2014.
Os trabalhos não pararam por aí, a Territorial Transportes e
Empreendimentos Ltda foi aprovada em novembro de 2013 e
teve a monitoração on-site 12º mês em novembro de 2014. O
objetivo é seguir trabalhando até que todos os processos sejam
padronizados e a qualidade na prestação dos serviços seja
garantida.
Ao longo de 2015 ocorreu a monitoração on-site 24º mês em nas
empresas Justinópolis Transportes LTDA e Territorial Transportes
e Empreendimentos LTDA.

Pesquisa de Satisfação dos Clientes
Preocupados com a melhoria contínua dos serviços prestados,
em 2015 realizamos uma pesquisa de satisfação de clientes nas
unidades Justinópolis e Santa Luzia, ambas certificadas pelo
Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001:2008.
Vários fatores foram avaliados pelos usuários, dentre eles:
pontualidade nos horários das linhas, tempo de espera no ponto
de embarque, segurança na condução do motorista etc.
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agradecimentos
Acreditamos que a mobilização em prol dos projetos realizados sempre será
uma construção coletiva e um trabalho que deve ser feito diariamente. Este
movimento é fundamental para que os funcionários efetivamente acreditem e
vistam a camisa de todos os projetos que realizamos.
Eles, os funcionários, são o nosso maior bem. Por este motivo, buscamos sempre
inovar em projetos e ações que reflitam a nossa preocupação com a qualidade
de vida e bem estar de cada um deles. Além disso, investimos também em
ações que tornem melhor o mundo em que todos nós vivemos.
Este é o nosso papel. Fazer e ser a diferença na vida de nossos funcionários e
clientes.
Esta edição de nosso Relatório Social apresentou as ações que realizamos ao
longo do ano. Mesmo em meio às dificuldades que surgiram ao longo do ano,
avaliamos positivamente o saldo de ações. O brilho no olho, o engajamento e o
sorriso de cada funcionário é, para nós, uma recompensa.
Seguimos firmes e acreditando que podemos fazer mais e mais.
Até o próximo!
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Expediente
DIRETORIA
Heloísio Marcos Silveira
Diretor Presidente

Alexsander Antônio Silveira
Diretor Operacional

Rosilene Fátima Silveira
Diretora Administrativa

Ana Carolina Armond Silveira
Diretora Financeira

gERÊNCIA - Unidades
Márcio Loureiro da Costa
Unidade Santa Luzia

Elísio Pereira Neto
Unidade Justinópolis

Guilherme Silveira
Unidade São Benedito

Rogério Vinícius Silveira
Unidade Venda Nova

Milton Lúcio da Silva
Unidade Belo Horizonte
EQUIPE DE RH, COMUNICAÇÃO E SERVIÇO SOCIAL
Ana Rosa Ramos Ribeiro
Maria Vilma Pinheiro Passos
Coordenadora de RH, Comunicação e Psicóloga - Unidade Justinópolis
Serviço Social
Milene Maria da Silva
Fabiana Silveira
Psicóloga - Unidade Venda Nova
Assistente Social
Débora Costa Souza
Poliana Leite Resende Arruda
Estagiária - Unidade São Benedito
Analista de Comunicação
Gustavo Fanticele
Alysson Francisco Sales dos Anjos
Estagiário - Unidade Justinópolis
Psicólogo - Unidade Santa Luzia e Belo
Horizonte
Marcília Catrine A. Silva das Neves
Estagiária - Unidade Santa Luzia
Bruno Alves Correia
Psicólogo - Unidade São Benedito
Naiara Albojian Santos
Estagiária - Unidade São Benedito
Fotos:
Arquivo Rodap

Projeto gráfico, diagramação e texto:
Poliana Leite Resende Arruda
MTB/MG: 14216
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