LOGO DA
TRANSPORTADORA

BlitZ a Favor da Vida

Projeto De Inovação
Outubro/2017

Governança
• Mencione aqui as pessoas responsáveis pelo projeto, funcionários
Lagoinha envolvidos e suas respectivas funções.
Nome

Função

Responsabilidades/Atividades

Vânia Vaz

Coordenador RH Gestão da Qualidade

Coordenadora do Projeto

Eduardo Diniz

Técnico de Segurança

Criação das políticas

Ocleito Moda Alves Assistente Administrativo

Realização dos testes
junto aos motoristas

Overview
Cenário Atual/Descrição
Descreva
o
problema/oportunidade
encontrada. Em atenção a lei 13.102/2015
responsabilidade da empresa em realização de
programas acompanhamento e prevenção ao
consume de alcool ou drogas.
Aptidão para o Trabalho: Funcionários são
proibidos de permanecerem no Trabalho sob
efeito de alcool e ou outras drogas e substâncias
ilegais.

Benefícios
Descreva o objetivo do projeto, as expectativas
e melhorias ( custo, tempo , performance, etc).
Evitar acidentes na estrada, promover um
ambiente de trabalho saudável e molhar a
qualidade de vida dos colaboradores e de seus
familiares.

Cenário Futuro

Resuma o projeto e as mudanças que ocorreram
após a implementação do projeto.
• Todo motorista é convidado a realizar o teste
com o bafômetro antes de seguir viagem e ao
retornar para empresa. O motorista que se
recusar a
realizar o teste, é submetido a
treinamento de conscientização.
• As mudanças mais visíveis, é a segurança que a
equipe tem quando o motorista sai para a
viagem, sabendo que o mesmo esta apto a
conduzir o veiculo com total responsabilidade.

Cronograma
Descreva as etapas/eventos principais do projeto
com as respectivas datas de execução.
Início do projeto: 13/09/2017
Todos os dias são realizados testes, portanto não
existe uma data para etapas, mas sim, um
cronograma de que em todo embarque e
desembarque o motorista terá que realizar o teste do
bafômetro.

Overview
Escopo
Escopo in – Impedir que motoristas dirijam
sobre efeito de drogas. Em caso de teste positivo
o mesmo não pode realizer
embarques/desembarques

Financeiros
Coloque os principais impacto financeiros desse
projeto para a J&J(se aplicável).
Não se aplica.

Escopo out - Coloque aqui os principais
pontos que NÃO fazem parte do escopo desse
projeto.

Riscos/Desafios
Enfatize os maiores desafios e ou riscos que
impactaram na evolução e implementação do
projeto.
•
•

Conscientização dos funcionários
Aceitação do programa por parte de todos
os motoristas.

Comentários
Comentários adicionais ( Opcional).
A transportadora Lagoinha, preza por um
ambiente seguro e de qualidade, tanto para
seus colaboradores quanto para seus clientes,
as campanhas de segurança deixa claro nosso
compromisso com a qualidade e
responsabilidade social.

