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1-Comece bem seu dia. compareça ao trabalho com 10
minutos de antecedência, uniformizado, portando crachá
em local visivel, verifique os pneus, a parte interna e
externa do veículo, não esqueça de verificar o elevador
2-Sente-se
corretamente e mantenha
de acessibilidade, saiba ler o painel
de instrumentos.
postura ereta com as pernas num
O Valmir (chaveirinho)

ângulo de 120 º .

instrutor Dir. Econômica,

Assim você evita lesões na

dá algumas dicas legais,

coluna cervical.
4-Saia
sempre
primeira marcha.
Não esqueça do cinto deem
segurança!

3-Não acelere o veículo
para funcioná-lo.
A cada 25 repicadas
no acelerador

para se conduzir econo-

Na entrada e saída de terminais a

micamente e demonstrar

velocidade permitida é de 10km/h.

o grande profissional que
voce é!

perde-se um litro de

Dirigir de forma econômica

combustível.

e defensiva é uma

Espere a leitura

questão de atitude!

eletrônica do painel
de instrumentos e
só então
acione o motor.

5-Conduza sempre o veículo dentro da
faixa econômica(verde). Agindo assim,
você evita desperdício de diesel e dos
componentes do veículo.

6-Manter a distância de segmento é uma atitude inteligente!
Além de demonstrar o grande profissional que voce é!
Lembre-se: Ela varia de acordo com a sua velocidade.
9-Soltar ar do “maneco”,
a fim de chamar atenção
de pessoas, não é um
atitude profissional.
Agindo assim, você
deixa os clientes

8-Antes de iniciar uma subida, coloque a
marcha adequada.Agindo assim você
evita “esgoelar” o motor, economiza diesel,
7-Nas descidas, utilize

evitando transmissão de marchas

marcha reduzida com auxílio

desnecessárias e dando conforto

do freio-motor.

aos usuários !

inseguros,
além de provocar danos
ao sistema de freio
estacionário.

Veja a
Politica da
Qualidade

Conheça nossos
indicadores de
melhoria

Conheça nossos fluxos
macro de processos
e nossos processos

A busca pela
Qualidade Total

Agindo assim, você evita
bater cardan, não deixa o

10-Respeitar as faixas de pedestres, facilitando

cliente inseguro, além do

a passagem das pessoas e parar corretamente

que evita acidentes.

no ponto para embarque e desembarque de
clientes é uma atitude inteligente de um
Quando se pratica a direção econômica,
empresa ganha
os clientes
motoristaaeconômico
e defensivo!
ganham e reverte isso na melhoria da qualidade vida de seus
colaboradores, pratique essa

8

idéia!

Nada acontece por acaso, mas fruto de muito trabalho.

