
PROGRAMA 
VIAGEM SEGURA



• O que é o Programa Viagem Segura?

• Trata-se de um programa de monitoramento do comportamento dos
condutores e usuários dos veículos de transporte coletivo, focado
principalmente nas ações dos envolvidos.

• Qual é o objetivo?

• Oferecer uma condição de segurança melhor no transporte dos
colaboradores.

• Por que o Programa?

• O Programa Viagem Segura visa prevenir ou reduzir condições inseguras e
acidentes no translado dos colaboradores.
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• Contexto

O Viagem segura é um programa que gratifica as linhas de ônibus engajadas com

a segurança no translado dos colaboradores, onde todos os usuários das rotas

avaliadas que obtiverem aproveitamento adequado aos parâmetros do programa

podem ser agraciados com o sorteio de brindes diversos e crédito nos cartões

corporativos, além dos monitores e motoristas que são sempre premiados

quando atingem as metas do programa. O monitor da linha é escolhido via

sorteio mensal, assim todos podem participar, contribuindo o motorista, monitor

e usuários com relação ao respeito as regras de condução e segurança no

traslado casa/trabalho, trabalho/casa.
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Etapas do Programa Viagem Segura.

I. Checklist;

II. Desenvolver o checklist para aplicação constando itens de avaliação dos
condutores e usuários;

III. Identificação dos monitores;

IV. Buscar juntos aos líderes os funcionários indicados para serem
monitores com o perfil de comprometimento e de responsabilidade;

V. Treinamento dos Monitores;

VI. Apresentar o Programa Viagem Segura e a aplicabilidade do checklist;

VII. Fazer a Divulgação do Programa a todos os envolvidos, motoristas e
usuários.
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Avaliação do Programa Viagem Segura

I. Os monitores aplicarão diariamente o checklist entregando no dia
seguinte ao SSMA;

II. A equipe de SSMA avaliará o checklist para fazer as correções das não
conformidades;

III. Após o término do mês todos os checklist deverão ser computados para
a classificação da linha.
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Monitoramento

São 4 (quatro) itens utilizados na avaliação, os quais perfazem os pilares de
sustentação da premiação, tendo em vista a Segurança do Trabalho do Motorista de
Ônibus e dos demais colaboradores transportados, assim como a Produtividade
desta atividade com qualidade.

Os valores de premiação e os critérios para contemplação do motorista de ônibus
serão adiante demonstrados, conforme os citados pilares que comporão a soma
final (mensal) da premiação, a saber:
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Segurança
nas Estradas

Cumprimento 
da Lei

Comportamental
Redução no 
consumo de 

Combustível
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1 – Segurança nas Estradas (Pré-Requisito);

2 – Cumprimento da Lei (Pré-Requisito);

3 – Comportamento;

4 – Redução de consumo de Combustível.

OBS: Os pilares: Segurança nas Estradas e o
Cumprimento da Lei, são pré-requisitos, ou
seja, se um desses itens não for cumprido
pelo motorista, ele perde individualmente o
direito aos demais itens.



Disposições Gerais

O atendimento aos critérios será apurado no mês subsequente ao mês da

competência (Mês trabalhado) e os valores apurados serão pagos no mês da

apuração. Haverá sempre um mês entre o mês trabalhado e o efetivo

pagamento da premiação. Exemplo: Mês trabalhado: 04-2016 / Mês da

Apuração e Pagamento do prêmio correspondente a 04/2016: 05-2016

Em caso de desligamento, a apuração e o pagamento se darão de forma

antecipada para pagamento integral na rescisão.
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1° Pilar – Segurança nas Estradas:

 Dirigir de forma consciente respeitando, em especial, os limites de velocidade, cujas

infrações poderão ser apontadas por sistema de telemetria ou aplicação de multas por

 autoridade competente;

 Respeitar distância entre veículos nas vias;

 Não utilizar aparelhos multifuncionais durante a direção;

 Estar sempre atento às condições do veículo (controlar a manutenção preventiva);

 Fazer inspeções constantes nos itens de segurança (cinto de segurança, itens de

 sinalização, avaliação atenta do check list etc);

 Atender demais assuntos relativos à segurança do trabalho;

 Não se envolver em nenhuma ocorrência material e/ou pessoal;

 Participar diariamente do Ordem Unida;

 Preencher diariamente o Plano de Fadiga;

 Obter avaliação superior a 90% no Viagem Segura.

 Premiação R$120,00

OBS: Este item é pré-requisito para participação do programa, caso não seja cumprido não

haverá premiação em nenhum outro item, mesmo que tenha sido neles bem avaliado.
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2° Pilar – Cumprimento da Lei:

Integral cumprimento do CTB – Código de Trânsito Brasileiro, Normas CONTRAN / DENATRAN

/ DETRAN-PA, Regras da empresa e do Cliente

 Não se envolver em infração de trânsito de qualquer natureza estabelecida no CTB Código

de Transito Brasileiro, Normas CONTRAN / DENATRAN / DETRAN-PA, legislações

estaduais e municipais pertinentes – Exemplos: Multas, Acidente causado por conduta

indevida, velocidade excedida, etc.;

 Atender ao Código de Conduta e Ética da empresa;

 Não fazer uso indevido do ônibus, ou seja, utilizá-lo somente para fins de atendimento ao

contrato da Construtora Barbosa Mello;

 Não ter recebido advertência escrita, suspensão ou dispensa por justa causa;

 Atender às regras do Cliente – Exemplos: Inclusão no relatório de excesso de velocidade –

T Fleet Projeto;

 Não infringir quaisquer regras para as quais tenha sido devidamente treinado.

OBS: Este item é pré-requisito para participação do programa, caso não seja cumprido não

haverá premiação em nenhum outro item, mesmo que tenha sido neles bem avaliado.
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3° Pilar – Comportamental:

 Não se envolver em ocorrências comportamentais prejudiciais ao bom andamento das

atividades – Exemplos: discussões, brigas, insubordinações e desrespeito a seus líderes e a

outros colaboradores etc;

 Utilizar uniformes e EPI’s de forma correta;

 Não se ausentar do trabalho sem justificativas legais;

 Não se ausentar do trabalho, apresentando mais de 3 atestados no mês ou atestados, cujos

dias de licença somem mais de 3 dias;

 Cumprir os horários de trabalho corretamente.

 Premiação R$ 80,00

OBS: Caso o motorista descumpra 1 (um) ou mais itens do 3° pilar conforme descrito acima

ele estará perdendo somente o valor especifico atribuído ao item, pois o mesmo não é pré-

requisito.
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4° Pilar – Redução no consumo de combustível:

 Manter a média de consumo prevista para a obra, cujo controle de consumo de combustível

seguirá os valores estabelecidos na tabela abaixo:

 Premiação R$ 80,00

OBS: OBS: Caso o motorista descumpra a média de consumo estabelecida na tabela acima

com variação superior a 15%, ele estará perdendo somente o valor especifico atribuído ao 4°

Pilar, pois o mesmo não é pré-requisito.

Modelo Média mensal 
Km/litro diesel

ônibus 3,5 km/l

Micro ônibus 5,0 km/l
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Simulações da Nova Premiação

SIMULAÇÃO 1 – Cumprimento de todos os Pilares

ITEM META ATINGIDA? VALOR

SEGURANÇA NAS ESTRADAS SIM R$       120,00

CUMPRIMENTO DA LEI SIM R$       120,00

COMPORTAMENTAL SIM R$         80,00

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL SIM R$         80,00

PREMIAÇÃO TOTAL Meta atingida. R$       400,00

SIMULAÇÃO 2 – Não cumprimento de Pilar que não é Pré-Requisito

ITEM META ATINGIDA? VALOR

SEGURANÇA NAS ESTRADAS SIM R$       120,00

CUMPRIMENTO DA LEI SIM R$       120,00

COMPORTAMENTAL NÃO ZERO

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL SIM R$         80,00

PREMIAÇÃO TOTAL Meta atingida em parte. R$       320,00

SIMULAÇÃO 3 – Não cumprimento de Pilar que não é Pré-Requisito

ITEM META ATINGIDA? VALOR

SEGURANÇA NAS ESTRADAS SIM R$       120,00

CUMPRIMENTO DA LEI SIM R$       120,00

COMPORTAMENTAL SIM R$         80,00

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NÃO ZERO

PREMIAÇÃO TOTAL Meta atingida em parte. R$       320,00
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Simulações da Nova Premiação

SIMULAÇÃO 4 – Não cumprimento de Pilar que é Pré-Requisito

ITEM META ATINGIDA? VALOR

SEGURANÇA NAS ESTRADAS NÃO ZERO

CUMPRIMENTO DA LEI SIM R$       120,00

COMPORTAMENTAL SIM R$         80,00

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL SIM R$         80,00

PREMIAÇÃO TOTAL 

(Perda de Pre requisito)
Meta não atingida. ZERO

SIMULAÇÃO 5 – Não cumprimento de Pilar que é Pré-Requisito

ITEM META ATINGIDA? VALOR

SEGURANÇA NAS ESTRADAS SIM R$       120,00

CUMPRIMENTO DA LEI NÃO ZERO

COMPORTAMENTAL SIM R$         80,00

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL SIM R$         80,00

PREMIAÇÃO TOTAL 

(Perda de Pre requisito)
Meta não atingida. ZERO
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Premiação do Programa Viagem Segura (monitores, encarregado e
usuários)

I. Os monitores irão receber mensalmente o valor de R$100,00,
independente do resultado alcançado pelo motorista avaliado; claro que
sempre respeitando as regras estabelecidas.

II. Serão sorteados brindes de até R$500,00 nas linhas em que os motoristas
(os três primeiros) forem premiados.

III. Caso todos os motoristas atinjam a meta de 90% no Viagem Segura o
Encarregado de transporte receberá um prêmio no valor de R$600,00.



Programa Viagem Segura

Regras

I.Caso o motorista seja flagrado em alguma não conformidade no mesmo dia
que o check list do monitor esteja sem a não conformidade relacionada, o
monitor perderá o brinde e será excluído do programa;

II.Caso o motorista seja multado ou receba uma não conformidade que leve
a uma advertência por escrito, o monitor será excluído, caso no dia o check
list esteja sem a identificação da não conformidade relacionada;

III. Caso não seja entregue o check list diário por parte do monitor, o mesmo
perderá seu direito ao brinde mensal.

IV.Caso todos os motoristas atinjam suas metas no programa e ganhem seus
prêmios, o Encarregado de transporte também será premiado.
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Evidências 

Treinamento 
dos 

monitores e 
motoristas.

Entrega da 
premiação aos 
motoristas e 

monitores 
vencedores.


