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AUDITORIAS
Oportunidade de Melhoria
Nossos clientes da área de combustíveis e lubrificantes, principalmente, as companhias Shell, Chevron e Repsol YPF - têm
regras rígidas que a Transportadora deve cumprir. Para garantir a conformidade com estas regras, as companhias fazem,
periodicamente, visitas às instalações de seus transportadores para a realização de auditorias. Estas ocasiões são muito
importantes para o processo de aprendizado e melhoria contínua da Transportadora, pois, é feito o levantamento de pontos
que necessitam ser melhorados. A Transportadora também, tem a oportunidade de demonstrar alguma boa prática que
mereça ser compartilhada com as demais empresas. Desta forma, as visitas de auditoria devem ser consideradas como
importantes eventos para melhoria e aprendizado.

Repsol YPF - Matriz Colombo/ Paraná
Nos dias 22 e 23 de julho/2008, recebemos a visita do Sr. Mauro Maciel da companhia Repsol YPF. Foi realizada na ocasião a
Inspeção Técnica Repsol nas instalações da Transportadora Nossa Senhora de Caravaggio. Foram envolvidos todos os setores
da empresa.

Chevron Lubrificantes - Matriz Colombo/ Paraná
No dia 27 de agosto/2008 o Sr. Helio Thomaz da área de lubrificantes da Chevron Brasil Ltda. veio fazer uma verificação da
adequação da Caravaggio às determinações do Manual de Transporte Rodoviário (MTR) da companhia.

Shell - Visita Estruturada - Base Maringá/ Paraná
Nos dias 16 e 17 de setembro/2008, foi realizada a auditoria externa da
companhia Shell, chamada Visita Estruturada (VE) Shell. A VE foi realizada na base
Caravaggio na cidade de Maringá/PR e foram representadas as áreas de
Transportes (Cristiano Vicente), SSCA (Sergio Calado), Manutenção (Marcos
Torquato), Qualidade e RH (Juliana Prosdossimo), Financeiro e Diretoria (Junior
Gasparin). A auditoria foi conduzida pelo Sr. Euder da BSG Consultores Associados
e acompanhada pela Srta. Karin Kasburg, da Consultoria Gestum RMS.

