O QUE NOS UNE
NO TRANSPORTE

É A SEGURANÇA

A SEGURANÇA
FAZ PARTE DA ESSÊNCIA
DA VOLVO
Ao lado da qualidade e do respeito
ao meio ambiente, a segurança é um
dos valores corporativos que
norteiam todas as ações do Grupo
Volvo. No início das operações, em
1927, os fundadores Assar
Gabrielsson e Gustav Larsson
registraram em ata que:

“Veículos são feitos por pessoas
e para transportar pessoas.
Por isso, o princípio básico para todo
o trabalho, do desenvolvimento à
produção, deve ser sempre a segurança.”

A Volvo sempre foi pioneira e está
na vanguarda em segurança. Não só
quando planeja e produz seus
veículos, mas também por meio de
dispositivos de segurança inovadores,
como o cinto de segurança de três
pontos, e muitas outras tecnologias
que evitam ou diminuem a gravidade
dos acidentes.

O PROGRAMA VOLVO
DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO
Em 1987, ao comemorar 10 anos da
instalação da sua primeira fábrica no
Brasil, o Grupo Volvo lançou o
Programa Volvo de Segurança
no Trânsito (PVST), com o objetivo
de mobilizar e conscientizar a
sociedade brasileira para um trânsito
mais seguro.

Desde o início, o PVST, por meio
de diversas ações, atuou como
catalisador e articulador, incentivando
a educação, a geração de ideias e
também promovendo o debate, a
conscientização e o reconhecimento
das iniciativas que contribuem de
forma efetiva para gerar mais
segurança no trânsito.

Uma trajetória de 26 anos
de atuação contínua e resultados
n

Dezenas de simpósios e seminários regionais, nacionais e
internacionais.

n

Mais de 1.000 palestras sobre segurança no trânsito em todo o país.

n

Divulgação de centenas de estudos, pesquisas, boletins técnicos.

n

Realização de campanhas e programas educativos.

n
n
n
n
n

Apoio à maior conscientização e obrigatoriedade legal do uso do
cinto de segurança (1989).
Incentivo a uma legislação mais rigorosa e participação na
elaboração do Novo Código de Trânsito Brasileiro (1997).
Criação de uma nova proposta de desenvolvimento comportamental
de motoristas profissionais, o Programa TransFormar.
Expansão do Prêmio Volvo de Segurança no Trânsito para a
Argentina e do Programa TransFormar para o Peru.
Conquista de prêmios nacionais (Associação Brasileira de
Comunicação Empresarial – Aberje) e internacionais (Associação
Internacional de Relações Públicas – IPRA).

TRANSPORTE

SUSTENTÁVEL
O Grupo Volvo estabeleceu uma nova visão, que
ressalta o seu compromisso com o desenvolvimento
de soluções inteligentes de mobilidade, contribuindo
para um mundo melhor e mais sustentável.
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Visão:
Tornar-se líder mundial em soluções de
transporte sustentável.
Ao desenvolver soluções de transporte mais
sustentáveis, a Volvo considera três aspectos:

1.
2.

Potencial para gerar mais produtividade.

3.

Segurança – meta de Zero Acidentes
com produtos do Grupo Volvo.

Eficiência em termos de consumo de
combustível, emissões e ruídos.

Construindo um novo futuro
A meta global de zerar os acidentes
com produtos do Grupo Volvo nas
próximas duas décadas é
extremamente desafiadora e traduz
um ideal de futuro.

O passo maior da marca para
atingir sua ambiciosa visão de
segurança é cooperar, estar junto
com outros parceiros, com outras
partes interessadas da sociedade.

A Volvo sabe que seus produtos,
mesmo sendo os mais seguros do
mercado, sozinhos não podem evitar
todos os acidentes. Infelizmente
acidentes podem acontecer em
razão de erro humano ou problemas
no ambiente em que os produtos são
utilizados.

É essencial ampliar a
conscientização, a capacitação dos
indivíduos que utilizam os veículos,
mobilizar as autoridades e o
segmento de transporte comercial
para que assumam uma postura mais
proativa em benefício de um trânsito
mais seguro.

Por isso, a Volvo trabalha de
diferentes formas para reduzir os
riscos. Uma delas é prover
importantes informações aos que
utilizam seus produtos. Outra é
cooperar com os demais
interessados da sociedade que
também trabalham para criar vias,
sistemas e condições de transporte
mais seguros.

Com esses propósitos, o
Programa Volvo de Segurança
no Trânsito ouviu empresários do
setor de transporte, governo e
representantes de entidades do
setor, especialistas em segurança e
gestão, para delinear novas ações do
PVST, com a adoção da meta de
Zero Acidentes.

PROGRAMA VOLVO DE
SEGURANÇA NO TRÂNSITO
ADOTA A VISÃO

ZERO ACIDENTES
Missão
Estimular o segmento de transporte a
agregar o valor “segurança” na gestão dos
negócios para reduzir o número dos
acidentes e mortes no trânsito.
Visão
Estimular empresas do segmento de
transporte a adotarem a visão Zero Acidentes.
Valores
Segurança, ética, atitude, responsabilidade
e determinação.
Públicos-alvo
Empresas, entidades, orgãos, sociedade
e pessoas atuantes no segmento de
transporte.

ATUAÇÃO NORTEADA POR

CINCO PILARES ESTRATÉGICOS
Informação
Objetivo:
Promover e incentivar a disseminação da cultura de segurança no segmento de
transporte.

•
•
•

Ações:
Ampliar a visibilidade das ações do programa, por meio do Portal PVST e nas redes
sociais.
Realizar e divulgar pesquisas sobre temas estratégicos do setor de transporte.
Realizar eventos de segurança no trânsito para o setor de transporte (fóruns,
debates).

Educação e Gestão
Objetivo:
Promover ações para o desenvolvimento de motoristas profissionais, operadores
e gestores de transporte, além de disponibilizar ferramentas que auxiliem as
empresas na gestão da segurança.

•
•
•

Ações:
Treinamento e capacitação: motoristas, gestores e lideranças empresariais.
Desenvolver e disponibilizar ferramentas que auxiliem a gestão de segurança.
Incentivar e articular a promoção do intercâmbio de conhecimento sobre o tema.

Reconhecimento
Objetivo:
Identificar e reconhecer as boas práticas que contribuem para o aumento efetivo
da segurança no trânsito e no transporte.

•
•
•

Ações:
Lançar nova edição do Prêmio Volvo de Segurança no Trânsito, com o envolvimento
da Fundação Nacional da Qualidade (novo formato e indicadores).
Compartilhar e disseminar as boas práticas.
Sensibilizar e mobilizar a sociedade e o setor de transporte para ações similares.

Mobilização
Objetivo:
Articular e mobilizar os principais públicos estratégicos (stakeholders) em torno
de temas essenciais para aumentar a segurança no transporte.

•
•

Ações:
Articular governo, empresas e organizações do setor de transporte para buscar
possíveis soluções aos principais problemas de segurança que interferem
diretamente no número e na gravidade dos acidentes.
Realizar campanhas informativas para influenciar e conscientizar o setor e a sociedade
sobre temas fundamentais para aumentar a segurança no trânsito e no transporte.

Programa Interno
Objetivo:
Solidificar o Programa direcionado aos funcionários do Grupo Volvo no Brasil.

•
•
•

Ações:
Dar continuidade às campanhas internas com temas associados à segurança
no trânsito.
Realizar workshops, cursos de direção segura e oficinas comportamentais para
públicos de maior risco (exemplo: usuários de motos e jovens).
Reforçar as políticas internas de segurança.

EMBARQUE COM A VOLVO
NESSA JORNADA
A jornada rumo à sustentabilidade
no transporte é longa e repleta de
desafios. A Volvo aceitou esse
compromisso e segue em frente,
passo a passo, deixando sua
contribuição com energia, paixão e
respeito pelas pessoas.
Temos a certeza de que a
segurança é uma das pontes que
nos une na construção de um
novo futuro e contamos com você
nessa jornada.

pvst.br@volvo.com
www.volvo.com.br/pvst

Av. Juscelino K. de Oliveira, 2600 - CIC
81260-900 - Curitiba - PR - Brasil
Telefones: 41 3317 8633 / 3317 8403

