«O homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las.» - Francis Bacon

Luciana X Luciana
Certamente Luciana deixou a equipe de
Comunicação da ImTraff desorientada
quando não respondeu o email enviado
numa sexta-feira de maio, contendo uma
entrevista que desencadearia em uma
matéria especial do Em Trânsito sobre o dia
das mães. Mas desorientada mesmo estava
Luciana, que teve que correr às pressas com
o filho para o hospital, numa segunda, o que
a faria ficar afastada da Imtraff por algum
tempo. Depois de tudo ter ficado bem com o
filho Alan, Luciana, 33 anos, voltou à ImTraff
e enfrenta diariamente o desafio de estar à
frente da Assessoria Administrativa – e
também de ser mãe, é claro. Formada em
Contabilidade, Luciana conta que via no
curso uma interdisciplinaridade com
Administração, que era a sua primeira
opção. “Meu primeiro vestibular foi para
Administração. Como não deu certo, resolvi
fazer Contabilidade pois perto da minha
cidade era o curso mais próximo ao de
Administração”. Em Ibiá, sua cidade natal,
enquanto contadora, Luciana atuou em
áreas que se aproximavam muito da

Administração. “Depois que saí da
faculdade só trabalhei com a área de
departamento pessoal. Sempre gostei do
trabalho em si, foi paixão à primeira vista”,
conta. Quando chegou em BH, logo
conseguiu emprego na ImTraff e desde
então o trabalho é muito, conta. “Aqui na
ImTraff, fui aprendendo aos poucos (e estou
aprendendo até hoje!) o que era a
necessidade e a realidade da empresa. O
ritmo aqui é frenético, muita correria, muita
preocupação com a satisfação do cliente...
por trás do relatório que chega bonitinho e
bem feito para o cliente tem uma rotina
gigantesca de grandes e pequenos passos
para chegar no todo.” E a essa rotina
gigantesca a qual Luciana se refere, somase ainda o imenso aprendizado em
Engenharia de Tráfego, assunto até então
desconhecido por Luciana. “Eu nada
conhecia sobre engenharia de tráfego.
Minha postura era exatamente como a da
maioria da população: reclamar do trânsito.
Hoje já não reclamo mais...” Mesmo em
meio ao ritmo frenético da ImTraff, Luciana
diz ser uma pessoa calma, mas que “não
gosta de ficar parada”. “Gosto de viajar, ver
um filme, ficar de bobeira com meu filho”, diz
Luciana, que ultimamente tem dedicado boa
parte do seu tempo livre aos estudos. “Estou

República Dominicana
A ImTraff vem desenvolvendo um trabalho na
República Dominicana durante os meses de
outubro e novembro. Trata-se da elaboração
de projeto de sinalização viária para a
Circunvalación Norte de Santiago de Los
Caballeros. Este trabalho soma-se a outros 12
projetos que a empresa já realizou no país, por
meio de parceria, desde 2010.
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sempre lendo algo específico, como leis e
Teoria da Administração”. E os sonhos para
o futuro? Pretende se aprofundar na área de
Projetos. ‘‘Quero ter conhecimento e
habilidades suficientes para ser uma
excelente gerente de projetos e ser gestora
de uma equipe motivada e focada na
qualidade do trabalho desenvolvido.’’
Luciana confessa, ainda, sobre possiblidade
de talvez, quem sabe, ter outro filho. “Afinal
sou mulher e mãe também (risos)”, brinca. E
é mesmo. Na ImTraff, aliás, todos sabem da
preocupação e carinho com que lida com o
filho de quase três anos. Luciana, em meio a
tantas ligações, contas e-emails, sempre dá
um jeito de fazer uma breve ligação para
saber como o filho está. Ser mãe, estudar,
trabalhar... É o paradoxo da mulher moderna
que Luciana conhece muito bem.

Aprendendo com os Erros
Uma nova metodologia está aprimorando os processos da
ImTraff. E está transformando problema em aprendizado. O
“Aprendendo com Erros”, programa implantado pela
empresa em setembro desse ano, propõe a identificação de
erros para aprendizado. De forma impessoal, a direção
identifica pontos problemáticos em relatórios, atividades etc.
e, sem expor nomes, apresenta o problema e a solução em
reuniões com datas pré-definidas. A proposta, segundo a
Assessoria Administrativa, tem no erro apenas um ponto de
partida para algo muito mais importante, que é o aprendizado
e qualificação da equipe.

Trânsito no ENEM
O Enem 2013 trouxe a temática do trânsito em duas de suas
provas, além da redação. A prova de Ciências Humanas e suas
Tecnologias, aplicada no primeiro dia, continha uma questão
sobre intermodalidade de transporte. Já no segundo dia, a
prova de Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias trouxe uma charge que
problematizava o trânsito na
contemporaneidade. A Redação, também
realizada no segundo dia, propôs aos
candidatos que refletissem e argumentassem
sobre a implantação da Lei Seca no Brasil. O
Enem 2013 foi aplicado nos dias 26 e 27 de
outubro; dos 7,1 milhões inscritos, mais de 5
milhões fizeram a prova.
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