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SuStentabilidade

Gidion conquista selo verde

Endereço: Rua Copacabana, 1308 • CEP 89211-380 • Joinville – SC 

A Gidion conquistou o Selo Verde, um certificado ambiental que tem por excelência atestar a qualidade sustentável às boas 
práticas desenvolvidas em prol do meio ambiente. O selo é a ecoetiqueta que atesta a qualidade ecológica, socioambiental, 
do produto ou serviço que tem o apoio da sociedade civil. É fornecida para empresas que comprovam periodicamente, por 
meio de pesquisa, que seus ciclos de vida são amigáveis para o planeta e a vida que nele habita.

A cada dois anos a Gidion realiza pesquisas de satisfação dos clientes do transporte coletivo e pesquisa de clima or-
ganizacional para medir a satisfação dos colaboradores. E anualmente avalia a satisfação dos clientes do fretamento.   

TransNotícias Gidion e Verdes Mares • Envie comentários e sugestões para marketing@gidion.com.br. Coordenação: Departamento de Marketing. Tel. (47) 3802-2164. 
Edição e produção: EDM Logos Comunicação Corporativa (47) 3433-0666. Jornalista responsável: Simone Gehrke (DRT 6078/RS). Texto e edição: Dalires Somavilla.  
Fotografia: André Kopsch. Diagramação: R2 Design Gráfica Expressa.
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Serviços adicionais Alelo 
 

Carteira Nacional de Habilitação Digital

A partir de uma parceria com a Alelo, os colaboradores da Gidion, Verdes Mares, VMG Log e VMG Aires têm ao seu dispor serviços adicionais 
para assistência jurídica, financeira e psicológica. As consultas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, pelo telefone 
0800 779 9979. 
Veja o que você pode tratar com a equipe de profissionais da Alelo:

O Detran de Santa Catarina já está emitindo a Carteira Nacional de Habilitação Digital (CNH-e). A CNH-e ou CNH Digital é uma versão 
eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), instituída pela Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). 

Assistência jurídica
Esclarecimentos de dúvidas relacionadas a inventário, testamento, sucessão entre familiares, procedimento a ser adotado em delegacias, entre outros.

Saiba mais
• A CNH–e tem o mesmo valor jurídico da versão impressa do documento de habilitação e a mesma validade.
• A CNH digital só poderá ser emitida para quem tem a nova CNH, com QR Code, um código específico para ser lido por aparelhos eletrônicos. 
• Continua sendo obrigatória a emissão da CNH na versão impressa.
• A recomendação é que os motoristas da Gidion, Verdes Mares e VMG Log que optarem pela CNH-e, continuem portando a habilitação 
impressa e fiquem atentos à carga da bateria do celular.

Orçamento familiar
Orientação sobre como conduzir o planejamento do orçamento pessoal e familiar

Assistência psicológica
Apoio e orientação realizada por psicólogos nas situações de experiências traumáticas, assim consideradas aquelas que envolvem risco à integridade 
física e moral, morte, acidente, assalto ou sequestro.

  

Falta pouco! Participe da Campanha Lacre Solidário
A Gidion participa da campanha Lacre Solidário para arrecadar 90kg de anéis de alumínio, que poderão ser trocados por uma 
cadeira de roda. Para isso conta com a solidariedade dos seus colaboradores. Para participar e contribuir com a campanha, 
as pessoas devem juntar os anéis em garrafas pet. No total são necessárias aproximadamente 150 garrafas de 2 litros de 
anéis de alumínio. Participe, junte os anéis e entregue na empresa.

Pesquisa de Clima
A pesquisa de Clima Organizacional tem como objetivo saber como o colaborador 
vê a empresa e conhecer sua opinião sobre fatores importantes que compõem o 
clima organizacional da empresa. A pesquisa tem questões relacionadas ao traba-
lho dos colaboradores, ao relacionamento com seus colegas e liderança, à imagem 
que têm da empresa, à sua realização profissional e à sua satisfação em geral. 

Transporte coletivo
No transporte coletivo, foram ouvidos 800 clientes que, avaliaram o serviço com nota média de 8,4. Os pontos avaliados foram: faixas exclusivas, atendimento da 
Passebus, atendimento dos motoristas, atendimento nos guichês, bilhetagem eletrônica, atendimento do SAC, integração, linha direta, limpeza externa e interna dos 
ônibus, segurança, roteiros, pontualidade e frequência dos ônibus.

Gidion e Verdes Mares -565 colaboradores responderam - 56% do total 
Índice de Satisfação (Índice de Felicidade no Trabalho): 80%

Nota geral: 8,5

VMG Log -30 colaboradores responderam - 70% do total 
Índice de Satisfação (Índice de Felicidade no Trabalho) - 83%

Nota geral: 8,0

VMG Aires -15 colaboradores responderam - 88% do total 
Índice de Satisfação (Índice de Felicidade no Trabalho) - 76%

Nota geral: 7,6

Nível de satisfação da Gidion e da Verdes Mares

Fretamento

A partir de entrevistas pessoais aplicadas com as empresas clientes, a Gidion 
apurou a avaliação dos serviços prestados. Na média, o fretamento obteve 
uma nota média de 9,1. Entre os motivos apontados para a contratação do 
fretamento da empresa estão facilidade de contato, supervisores e gerentes, 
segurança, pontualidade, resposta aos problemas, trabalho dos motoristas e 
veículos contratados. 

Como obter a CNH?
  O primeiro passo é cadastrar-se no Portal de Serviços do Denatran
  Ir ao Detran onde foi emitida a CNH impressa para confirmar seus dados (quem optar por 
usar um certificado digital, que é pago, pode fazer todo o processo online)
  Baixar o aplicativo gratuito da CNH digital, que estará nas lojas oficiais da Apple e do  
Google (para aparelhos Android)
  Acessar o aplicativo por meio de um código de ativação que o Denatran enviará por e-mail 
aos usuários inscritos
  Criar uma senha de 4 dígitos para acessar o documento no celular
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Facilidade de contato  9,7

Segurança  9,1 

Respostas aos problemas  9,0

Veículo contratado  8,4

Supervisores e gerentes  9,6

Pontualidade  9,1

Trabalho dos motoristas  8,7

Média geral  9,1



CNT Transporte
Com o título “Segurança em primeiro lugar”, a 
Revista CNT Transporte, edição 266, publica 
reportagem sobre o Programa Zero Acidente. 
Além de abordar a importância do programa para 
a redução de número de acidentes, a matéria 
contém uma entrevista com Moacir Bogo, presi-
dente do Conselho Administrativo da Gidion. Na 
entrevista Moacir Bogo explica que o programa 
foi implementado para reconhecer e motivar os 
motoristas a desempenhar suas atividades com 
qualidade. A reportagem também entrevistou o 
motorista Mário da Silva.

Reconhecimento ao bom desempenho
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Foco no trabalho
O ano de 2018 já está em curso e sabemos que com ele há no-
vos desafios e metas a cumprir. Depois de um ano de celebração 
pelos 50 anos da Gidion, fechamos o ano de 2017, superando 
as dificuldades e atingindo os objetivos, graças ao empenho e 
comprometimento dos colaboradores. Os resultados das pes-
quisas de satisfação junto aos clientes comprovam (matéria de 
capa do TransNotícias). Na avaliação do transporte coletivo, no 
conjunto de itens analisados, a média foi dois pontos superior 
à última pesquisa realizada em 2015. No fretamento houve 
satisfação superior à pesquisa do ano passado também em dois 
pontos. Para verificar a satisfação dos colaboradores, a cada dois 
anos, realizamos a Pesquisa de Clima Organizacional nas quatro 
empresas do Grupo. Com os dados apurados sobre questões 
relacionadas ao trabalho, ao relacionamento com seus colegas 
e liderança, à imagem que tem da empresa, à sua realização 
profissional e à sua satisfação em geral, podemos identificar 
ações que tornem o ambiente de trabalho ainda melhor.
Embora a economia dê pequenos sinais de reaquecimento, 
sabemos que depende do trabalho de cada um para que 
consigamos alcançar nossos objetivos. Esperamos o mesmo  
comprometimento de todos, mantendo o foco e a seriedade 
para, juntos, termos um ano melhor que foi 2017 em busca de 
novas conquistas.
Obrigado a todos os colaboradores!

Gilmar Léo Kalckmann
Diretor Geral
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CARGO ATuAL

CARGO ATuAL

um dos sonhos de criança de Ana Maria de Borba, supervisora de serviço, era trabalhar 
na Gidion, realizado há 7 anos .“Eu estudava aqui perto e dizia ao meu pai que gostaria 
de trabalhar na Gidion quando crescesse. Tenho muito orgulho de estar aqui”, relata.
Ana lembra que começou como integrante da equipe da qual hoje é responsável. “Para 
manter a harmonia do grupo, acredito que é fundamental ter paciência, entendimento 
e bom relacionamento com todos. Para estar desempenhando a função atual, aprendi 
muito com meus gestores. A empresa reconheceu meu crescimento e oportunizou que 
eu ocupasse este cargo. Acredito que seja fundamental também para ter o trabalho 
reconhecido, fazer o que se gosta, o que é meu caso: amo o que faço. Venho sempre 
alegre para o trabalho”, garantiu Ana.

Rafael Araujo dos Santos foi promovido de 
ajudante de serviços para trabalhador de 
manutenção predial, graças ao seu bom 
desempenho, ao substituir um colega, que 
estava de férias. Quando surgiu uma vaga, 
Rafael teve a sua oportunidade. “A empresa 
tem visão e reconhece o desempenho dos 
colaboradores. Estou feliz pelo reconheci-
mento, é muito bom trabalhar na Gidion.”
Há mais de um ano na empresa, Rafael está 
satisfeito pelas oportunidades que a Gidion 
sempre oferece aos colaboradores cresce-
rem. “Agora é continuar me empenhando e 
estar preparado para novas oportunidades”, 
comenta. uma das metas dele é voltar a 
estudar.

Passeio Unipraias 
Como acontece todos os anos, os colaboradores da Gidion têm a 
oportunidade de fazer o passeio unipraias, em Balneário Camboriú, no 
dia 9 de março, aniversário de Joinville.  Os colaboradores interessados 
em participar do passeio com suas famílias devem procurar o setor 
de Marketing até o dia 2 de março. Mais informações nos murais da 
empresa ou no setor de Marketing, pelo telefone (47) 3802-2164.

colaboradoreS

O motorista Mateus Reuter recebeu a homenagem da diretoria 
e lideranças da Gidion pelos 27 anos de serviços prestados à 
empresa. Ônibus novo

A Gidion adquiriu um ônibus modelo Granvia, 
carroceria Mascarello, com 15 metros de 
comprimento, chassis Volvo B270, que estava 
em teste. Com capacidade para 113 pas-
sageiros, este ônibus tem ar-condicionado, 
carregador uSB para celular, suspensão pneu-
mática, trucado com o último eixo direcional, 
iluminação em Led e plataforma elevatória. O 
ônibus havia sido testado anteriormente no 
transporte coletivo de Joinville. O ônibus fará 
linhas troncais do terminal Itaum.

Zero Acidente 2018
As festas Zero Acidente 2018 já têm data: 15 e 22 de setembro. Marque na sua agenda. 
O período de avaliação já começou e segue até o dia 31 de julho.

Cestas natalinas
No fechamento do ano de 2017, os colaboradores da Gidion, Verdes 
Mares, VMG Log e VMG Aires  receberam a cesta de Natal das mãos 
do Papai Noel.

JANEiRO
CARGO ANTERiOR CARGO ATuAL

Carlos Augusto Fernandes Motorista (J.Reduzida) Motorista 

Mundo Volksbus
O transporte coletivo de Join-
ville foi tema da Revista Mundo 
Volksbus, a revista do transporte 
de passageiros - ano 7, nº 27. A 
matéria fala sobre o Planejamento 
de Mobilidade urbana (PlanMob) 
e enfoca as metas para melhorar a 
qualidade dos deslocamentos até 
2030. De acordo com a reporta-
gem, para levar adiante os objetivos 
traçados, o poder público conta 
com a parceria de duas empresas 
que operam há mais de 50 anos, a 
Gidion e a Transtusa.
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ônibus, segurança, roteiros, pontualidade e frequência dos ônibus.

Gidion e Verdes Mares -565 colaboradores responderam - 56% do total 
Índice de Satisfação (Índice de Felicidade no Trabalho): 80%

Nota geral: 8,5

VMG Log -30 colaboradores responderam - 70% do total 
Índice de Satisfação (Índice de Felicidade no Trabalho) - 83%

Nota geral: 8,0

VMG Aires -15 colaboradores responderam - 88% do total 
Índice de Satisfação (Índice de Felicidade no Trabalho) - 76%

Nota geral: 7,6

Nível de satisfação da Gidion e da Verdes Mares

Fretamento

A partir de entrevistas pessoais aplicadas com as empresas clientes, a Gidion 
apurou a avaliação dos serviços prestados. Na média, o fretamento obteve 
uma nota média de 9,1. Entre os motivos apontados para a contratação do 
fretamento da empresa estão facilidade de contato, supervisores e gerentes, 
segurança, pontualidade, resposta aos problemas, trabalho dos motoristas e 
veículos contratados. 

Como obter a CNH?
  O primeiro passo é cadastrar-se no Portal de Serviços do Denatran
  Ir ao Detran onde foi emitida a CNH impressa para confirmar seus dados (quem optar por 
usar um certificado digital, que é pago, pode fazer todo o processo online)
  Baixar o aplicativo gratuito da CNH digital, que estará nas lojas oficiais da Apple e do  
Google (para aparelhos Android)
  Acessar o aplicativo por meio de um código de ativação que o Denatran enviará por e-mail 
aos usuários inscritos
  Criar uma senha de 4 dígitos para acessar o documento no celular

Clima 
 Organizacional

2009

75

70

70

78

80

2011

2013

2015

2017

Facilidade de contato  9,7

Segurança  9,1 

Respostas aos problemas  9,0

Veículo contratado  8,4

Supervisores e gerentes  9,6

Pontualidade  9,1

Trabalho dos motoristas  8,7

Média geral  9,1


