Informação

Fórum Volvo de Segurança no Trânsito debate o
futuro do transporte de cargas no Brasil
Qual o futuro do transporte de carga no Brasil? Qual a importância do motorista de
caminhão para o sucesso do negócio? Qual a imagem que a sociedade tem do
transporte rodoviário de cargas e do caminhoneiro? Para debater estes assuntos, a
Volvo promove, no dia 24 de setembro, em São Paulo, o Fórum Volvo de Segurança no
Trânsito – O Negócio e o Futuro do Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil.

"O transporte de cargas é decisivo para a economia do País. Mais de 60% da
produção nacional é transportada por caminhões e o motorista é peça-chave para o
sucesso do negócio e maior segurança nas estradas. Nós, que produzimos os
caminhões mais seguros do mercado, não podemos ficar alheios a esta realidade e
aos desafios que se apresentam", afirma Roger Alm, presidente do Grupo Volvo
América Latina.
O Fórum Volvo reúne especialistas da área com o objetivo
de discutir e levantar pontos que merecem atenção dos transportadores para
avançar na melhoria e segurança do transporte de cargas. "Fomos pioneiros em
envolver a sociedade na discussão de temas relativos ao setor. Mais uma vez,
reunimos especialistas para discutir alternativas e apontar soluções que
contribuam com a melhoria do transporte no país, beneficiando tanto o empresário
quanto o motorista profissional", argumenta Solange Fusco, gerente de
Comunicação Corporativa do Grupo Volvo América Latina.
Entre os
convidados está o diretor de segurança da Volvo Trucks Corporation, o sueco
Carl-Johan Almqvist, que vai falar sobre a importância de investir no
desenvolvimento do motorista profissional para garantir o sucesso e a segurança
dos negócios.
Em um dos painéis, o Instituto Bonilha vai apresentar a
pesquisa inédita "A Imagem do Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil"
encomendada pelo Programa Volvo de Segurança no Transito (PVST). A apresentação

será seguida de um debate com especialistas do setor, como Flávio Benatti,
presidente da NTC & Logística e Robson Gonçalves, da Fundação Getúlio
Vargas.
O resultado da pesquisa confirma uma tendência de falta de mão
de obra especializada no setor. "Estes resultados são importantes como subsídio
para apontar aos transportadores pontos que merecem atenção para garantir a
sustentabilidade do negócio, realizando ações concretas que colaborem com a
segurança, o desenvolvimento e a valorização do motorista profissional", destaca
Anaelse Oliveira, coordenadora do Programa Volvo de Segurança no
Trânsito.
O fórum promoverá também o debate "Motorista profissional de
caminhão: a peça-chave do futuro", com a presença do jornalista Pedro Trucão e
moderação de Nereide Tolentino, especialista em Desenvolvimento Comportamental.
A discussão vai abordar os problemas que afetam os motoristas profissionais e
levantar alternativas do que pode ser feito
para melhorar a qualidade de vida
dos caminhoneiros.
Mais informações e inscrições (gratuitas) pelo site: www.volvo.com.br/pvst
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A Volvo Trucks oferece soluções de transporte completas para clientes profissionais e exigentes, oferecendo uma
grande variedade de caminhões de carga média a pesada. O suporte ao cliente é protegido por uma rede global de
2.300 concessionárias e oficinas em mais de 140 países. Os caminhões da Volvo são montados em 16 países de todo
o mundo. Em 2012, mais de 105.000 caminhões da Volvo foram entregues em todo o mundo. A Volvo Trucks faz parte
do Grupo Volvo, um dos fabricantes líderes de caminhões, ônibus, equipamentos de construção e sistemas de tração
para aplicações nos setores náutico e industrial. O Grupo também fornece soluções para financiamento e manutenção.
O trabalho da Volvo se fundamenta nos valores centrais de qualidade, segurança e cuidado com o meio ambiente.

