Motorista DEZtaque: Vibra premia a
segurança no transporte de combustíveis e
abastecimento de aeronaves
Premiação da décima edição do programa que reconhece o empenho dos
condutores da frota a serviço da companhia será realizada nesta quarta-feira,
dia 16, em versão online
Em dez anos, as boas práticas do programa levaram a uma redução de 83%
no índice de acidentes no trânsito e de 99% em vazamentos

Rio de Janeiro, 16 de março de 2022. Para levar combustíveis e derivados a
todos os cantos do país, mais de oito mil caminhões rodam nas estradas
brasileiras a serviço da Vibra, gerando empregos diretos para dez mil motoristas.
Eles são monitorados, diariamente, por uma moderna ferramenta online de
controle de logística chamada Torre de Controle que garante eficiência e redução
de custos. O uso da nova tecnologia, uma central de integração e inteligência,
ao longo de 2021, aumentou a eficiência da cadeia logística, melhorou
processos, execução, métricas e correção de desvios em tempo real. Somadas
as viagens realizadas por mês seria possível cobrir uma distância equivalente a
820 voltas na Terra, aproximadamente. Esses números dão a dimensão da
importância do programa Motorista DEZtaque, que vai premiar, em sua décima
edição, os 100 profissionais que dirigiram com mais segurança ao longo do ano
passado nas rodovias brasileiras transportando combustíveis para a Vibra e dez
operadores que abasteceram as aeronaves nos aeroportos em que atuamos.
O Motorista DEZtaque faz parte de um conjunto de ações que a companhia
implantou, em 2012, com o objetivo de aumentar a segurança no transporte de
combustíveis. Em dez anos, as boas práticas do programa levaram a uma
redução de 83% no índice de acidentes no trânsito e de 99% em vazamentos. É
importante ressaltar ainda o comprometimento com os valores ESG, como
impacto nas comunidades, redução de emissões, sustentabilidade, inovação e
excelência.
Em sua missão de abastecer os postos de sua rede e demais clientes em todas
as regiões do país, a Vibra realiza, por meio da frota de transportadoras

contratada, mais de 1.700 embarques rodoviários/dia, com uma movimentação
média de 65 mil m³/dia.
Entre os requisitos para habilitação ao programa Motorista DEZtaque estão o
cumprimento das atividades do sistema de Gerenciamento de Riscos da Vibra e
a adesão ao Pacto de Acidente Zero (PAZ), que contém regras de segurança e
é assinado por transportadores e motoristas. O condutor também não pode ter
se envolvido em acidente grave no ano anterior.
Ao longo dos meses, os motoristas - que são empregados das transportadoras
contratadas pela Vibra - passam por avaliações em critérios como participação
em treinamentos obrigatórios, conformidade do veículo para realização do
transporte, manutenção de velocidade compatível, realização de testes de
bafômetro, atendimento ao rotograma (uma espécie de plano de rota) e
cumprimento da jornada de trabalho.
Prêmios
Os profissionais de destaque vão receber um troféu e participarão do sorteio de
cinco carros e 17 vale-prêmios de R＄ 1 mil reais cada um. Haverá ainda o
sorteio de um certificado de ouro no valor de R＄ 100.000,00, condicionado ao
cumprimento dos desafios Fatalidade Zero. Também serão reconhecidas as seis
bases de distribuição da Vibra que mais se destacaram. A aviação também
estará representada, três revendas e dez motoristas operadores de
abastecimento receberão homenagens. Completando, haverá um prêmio
Valorização Transportador para os transportadores de entrega e suprimento que
se classificaram como Diamante, Ouro e Prata.
Segurança no Transporte
"A melhora dos indicadores de segurança só é sustentável porque a Vibra realiza
contínuo investimento em prevenção. A meta é reduzir ao máximo os riscos à
segurança e saúde das pessoas e fortalecer a segurança dos processos. Há
anos, temos os melhores resultados do mercado quanto aos indicadores de
prevenção de vazamentos, acidentes com perda de dias de trabalho e segurança
no trânsito, feitos relevantes para uma frota de transporte que roda, a cada hora,
cerca de 45 mil quilômetros por todo o país", afirma Marcelo Bragança, VicePresidente Executivo de Operações da Vibra.

Quando o assunto é segurança, a empresa trata com seriedade o tema em todas
as etapas de suas operações, para diminuir ao máximo os riscos de acidentes.
A Vibra gere a segurança de colaboradores, fornecedores e parceiros de forma
sistemática e recorrente, sempre em busca das melhores práticas de mercado,
realizando treinamentos e introduzindo requisitos de forma clara, para que todos
os envolvidos possam compreender a importância das medidas e, na sequência,
segui-las.
Para coordenar toda essa operação e garantir a segurança das atividades, a
medida mais recente da Vibra foi a implantação da Torre de Controle de
Eficiência Logística e de Segurança e Meio Ambiente, central de integração e
inteligência que tem por objetivo aumentar a eficiência da cadeia produtiva com
foco em planejamento, processos, execução, métricas e correção de desvios em
tempo real. Somente com esse investimento, a Vibra economiza por volta de R
＄ 95 milhões por ano em logística e consegue também melhorar indicadores de
segurança com a malha de transporte trabalhando de forma mais eficiente.
Todas as medidas das áreas de Segurança e Meio Ambiente (SMA) e Operações
visam a permitir que colaboradores, fornecedores e transportadores tomem
decisões importantes ao longo da jornada de trabalho. Ou seja: mais uma vez,
garantir a segurança e a qualidade dos serviços e produtos oferecidos em todo
o território nacional, aliado a uma estratégia de menor emissão de carbono.
Graças a estes esforços, a Vibra praticamente zerou a Taxa de Vazamento de
Óleos e Derivados no ano de 2021, registrando o melhor resultado, algo
histórico, desde que o indicador existe.

Sobre Vibra - Líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de
lubrificantes, a Vibra Energia proporciona a melhor alternativa energética e de
mobilidade a seus clientes, alinhada às melhores práticas de ESG do setor. No
mercado automotivo, a Vibra é licenciada da marca Petrobras, formando uma
rede com 8,3 mil postos de combustíveis, em todo o País. As franquias da Vibra
Energia para o segmento são as lojas de conveniência BR Mania e os centros
de lubrificação automotiva Lubrax+.
Com uma estrutura logística que garante sua presença em todas as regiões do
país, a empresa conta com um portfólio de mais de 18 mil grandes clientes
corporativos, em segmentos como aviação, transporte, comércio, indústrias,
produtos químicos, mineração e agronegócio.

Com a marca BR Aviation, a companhia possui cerca de 70% do mercado de
aviação, abastecendo aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros. Em
lubrificantes, é líder de mercado com a marca Lubrax e possui a maior planta
industrial para produção de lubrificantes da América Latina.
Para mais informações, clique aqui.
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