Informação à Imprensa

SVD é a terceira empresa brasileira a conquistar a ISO 39001
A SVD Transportes Rodoviários é a terceira transportadora brasileira a receber a certificação ISO 39001, norma
internacional de gestão de segurança viária. Especializada em logística “inbound” e “outbound”, a empresa, sediada
em Curitiba, faz transporte de veículos pesados – caminhões, chassis de ônibus e equipamentos de construção – sobre
prancha ou rodando, em toda América Latina. O trabalho de mapeamento das melhorias e adequação de processos
para a certificação levou um ano. Neste período, a empresa registrou uma redução de 90% no número de colisões.
Atualmente a média é de apenas um acidente leve por trimestre, num universo de três mil viagens mensais.

“A ISO 39001 é a primeira norma de segurança específica ao transporte viário, e o Programa Volvo de Segurança no Transito
(PVST) participou ativamente da sua disseminação, com palestras e seminários. A conquista da certificação pela SVD é motivo de
muita alegria para nós”, diz Alexandre Parker, diretor de Responsabilidade Corporativa e Institucional da Volvo.
Com 70 caminhões Volvo em sua frota, a SVD é também um fornecedor da montadora, prestando serviços de transporte de
veículos para as concessionárias e distribuidores da marca. “A conquista da ISO39001 é uma mudança de paradigma e de cultura.
Conhecemos a norma a partir do Programa Volvo Segurança no Trânsito e nos preparamos e nos adaptamos no que tem de
melhor no mercado para prevenção de acidentes. Hoje temos o privilégio de ser a terceira transportadora do Brasil a conquistar a
certificação. Essa é a primeira ISO específica para operação de transporte e tem como foco a segurança viária, um dos pilares
essenciais do trabalho da SVD. Somos parte de uma importante cadeia logística e buscamos sempre estar atualizados com as
melhores soluções para um transporte seguro”, afirma Roberto Trindade, diretor financeiro da SVD Transportes Rodoviários.
O principal desafio da SVD Transportes para a implementação da ISO 39001 foi envolver todos os colaboradores, especialmente
os condutores, para que tivessem a consciência da importância da participação na certificação “Engajar os motoristas foi o ponto
crucial do processo, pois eles são os principais agentes dessa certificação. O resultado de 90% em redução de colisões é a prova
disso. Hoje, nossos motoristas estão mais conscientes do seu papel para a segurança viária e até mesmo para a segurança
pessoal, adotando posturas preventivas e atuando como disseminadores de conhecimento, compartilhando experiências com os
demais colegas”, declara Fabrício Rossato, diretor operacional da SVD Transportes.
Certificação
A norma internacional ISO 39001 foi lançada mundialmente em 2012 e publicada no Brasil, em Português, em 2015. Em 2013, o
Programa Volvo de Segurança no Trânsito (PVST) iniciou um trabalho de divulgação da certificação por meio de seminários em
diversas regiões do país, mobilizando de 1.000 profissionais do setor do transporte. Além de apresentar a norma, o objetivo foi
também divulgar a “Visão Zero Acidentes” ideal de futuro do Grupo Volvo de zerar acidentes envolvendo os veículos da marca.
Em 2014, para facilitar o acesso à norma quando ainda não estava traduzida, o PVST publicou o Manual da ISO 39001 que pode
ser acessado no site do PVST.
“Estamos felizes com essa conquista da SVD Transportes, pois evidencia o avanço e a busca pela excelência na gestão da
segurança viária. As primeiras certificações são resultado de um trabalho de disseminação da Norma e engajamento com as
lideranças do setor, que iniciamos há seis anos e mostra que estamos influenciando a redução de acidentes nas rodovias. O
processo de implementação da ISO requer o compartilhamento de esforços na cadeia do transporte. E o engajamento dos nossos
clientes e fornecedores é essencial para a busca do zero acidentes”, argumenta Anaelse Oliveira, coordenadora do Programa
Volvo de Segurança no Trânsito.
Além da SVD Transportes outras duas empresas já possuem a ISO 39001: a Jaloto Transportes e a Transpanorama, ambas de
Maringá. Outras transportadoras e operadores de transporte urbano do país estão passando pela adequação de processos em
busca da certificação.
Sobre a SVD
A SVD Transportes Rodoviários tem sede em Curitiba, Paraná, e uma filial em São Bernardo do Campo, São Paulo. A
transportadora conta com uma frota de 80 caminhões prancha e 150 funcionários, entre motoristas e área administrativa, e hoje
faz em média 3.000 entregas por mês. Sua carteira é formada por montadoras de caminhões e ônibus, concessionárias,
encarroçadoras de ônibus, fabricantes de máquinas agrícolas e de equipamentos de construção.

Em vídeo, executivos da Volvo e da SVD falam sobre a importância da certificação https://youtu.be/UhT7FTo-CVU
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