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INFORMATIVO ROTA DOS COQUEIROS

Rota dos Coqueiros é sinônimo de aprovação para os usuários
Pesquisa de satisfação comprova pelo sexto ano consecutivo que o usuário do Sistema Viário do Paiva está satisfeito com seus serviços e estrutura

O sistema viário do Paiva, gerido pela Concessionária Rota dos
Coqueiros, foi bem avaliado pelos seus usuários em recente
pequisa feita através do questionário online, Survey Monkey.
De acordo com os dados recolhidos, 98,8% dos motoristas entrevistados aprovam e pretendem continuar utilizando o trecho
concessionado da PE-24 e seus serviços, atribuindo uma nota
espontânea de 8,9. Esta é a sexta vez consecutiva que a Rota dos
Coqueiros conquista uma média acima de oito desde o início das
pesquisas, em 2012. O questionário foi aplicado entre os dias 01 e
04 de setembro, com amostra de 435 entrevistados que
responderam a questões como quais são os principais motivos
para o uso da via, a frequência, conhecimentos sobre os serviços
gratuitos oferecidos pela concessionária, tempo de espera nas
cabines e qualidade do atendimento dos funcionários.
Os bons resultados obtidos este ano foram impactados principalmente por quatro itens: a aprovação do atendimento dos
profissionais que atuam nas cabines de pedágio (Barra de Jangada
e Itapuama) foi 98,4% dos entrevistados, o tempo de espera para
passar nas cancelas foi considerado muito satisfeito e satisfeito
por 97,9% dos usuários; manutenção do paisagismo, com 97,4%;
“Para a Rota dos Coqueiros, o resultado foi positivo por manter
e 94% consideraram muito bom e bom a qualidade da limpeza da
a satisfação do usuário em relação aos serviços prestados pela
pista/canteiro e as placas de sinalização da rodovia.
Concessionária. Ela reflete o conhecimento do condutor sobre
os benefícios que a via concessionada proporciona. A pesquisa
mostra que as pessoas perceberam que a arrecadação do pedágio é importante para a garantia do conforto, a rapidez e a segurança”, explica Rafaela Elaine, gerente geral da Concessionária Rota dos Coqueiros.

98% de aprovação entre os
usuários que utilizam a via

Além de conhecer quais são os pontos fortes da Rota dos
Coqueiros diante dos usuários, também se tornou possível
avaliar quem são, a origem e o principal destino dos avaliados.
Segundos dados da pesquisa, os moradores dos municípios de
Recife (169) e Jaboatão dos Guararapes (155) estão em maioria e possuem como principais destinos às praias do litoral sul e
a Reserva do Paiva. Apesar dos homens serem dominantes na
avaliação, ambos os sexos concordam que a manutenção do
paisagismo, qualidade do pavimento e conforto do sistema viário estão entre os grandes diferencias da via pedagiada.
Desde o início do contrato da concessão, até dezembro de
2016, foram investidos mais de R$ 180 milhões em obras, na
operação, conservação e manutenção, com previsão de investimento de mais R$ 115 milhões nos próximos 20 anos. Nesse
período houve, também, a preocupação em melhorar a qualidade de vida de moradores da região. A Rota dos Coqueiros
injetou R$ 6 milhões em projetos socioambientais que, desde
então, já beneficiaram mais de quatro mil pessoas.
Quer saber melhor sobre a pesquisa realizada? Acesso nosso
site: www.rotadoscoqueiros.com.br
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Equipes da Rota dos Coqueiros prestam atendimento eficiente ao usuário

Em alguns momentos os operadores de CCO e inspetores de tráfego, que atuam integrados, exercem o papel de ver
Dois registros de atendimento médico no último mês na Rota dos Coqueiros manifestaram sentimentos de surpresa e de proteção em dois usuários
da via. O primeiro deles não imaginava que ao cruzar a ponte sobre o rio Jaboatão, estaria sendo observado atentamente à distância, a ponto de se sentir mal, parar o carro, e receber ajuda médica em poucos minutos. Já no segundo caso, tudo o que uma grávida, moradora de Itapuama, precisava, era do
apoio da equipe de socorristas da concessionária para dar à luz a sua primeira filha. Ambos casos foram “socorridos” pelos olhos atentos dos anjos da
guarda do Centro de Controle Operacional da Rota dos Coqueiros.
Quem passa pela via, apressadamente ou mesmo apreciando a paisagem, não percebe que por trás daquela tranquilidade existe uma equipe preparada,
integrada e capacitada para atender os mais diversos tipos de ocorrência em uma rodovia. Seja do ponto de vista unicamente mecânico, ou hospitalar,
por meio de ambulância com socorristas, o Serviço de Auxílio ao Usuário faz a diferença em rodovias concessionadas. O trabalho eficiente da equipe da
Rota dos Coqueiros é possível graças a integração de todos os seus serviços e do apoio primordial do Centro de Controle Operacional (CCO), que funciona na sede da concessionária, 24h, e visualiza toda a extensão pedagiada da PE- 024, também conhecido como sistema viário da Reserva do Paiva.
A qualidade do serviço prestado pela CCO e pelo SAU passa por procedimentos padrões que proporcionam mais segurança ao usuário. Segundo Aldemar Marinho, operador do CCO, “o primeiro passo para um atendimento é registrar a placa do veículo que será abordado. Dessa forma, caso o mesmo
necessite de um novo atendimento em outro momento, saberemos identificar o que já foi feito, assim como suas causas e situações, além disso, temos
como auxiliar a polícia a identificar um veículo suspeito”. E todo esse esforço já é reconhecido pelos usuários que consideram a Rota dos Coqueiros como o melhor trajeto para o seu destino final, seja Barra de Jangada ou Itapuama. Esse é o caso do engenheiro eletricista Gean Alcântara, cujo trabalho
está localizado em Suape. Acostumado a passar pelos 6,5KM da via, ele nunca imaginou que o valor pago em pedágio seria de extrema importância para
a sua vida. “Eu sabia que a via contava com uma equipe de auxílio ao usuário para problemas mecânicos, pois já precisei, e eles rapidamente foram ao
meu encontro e contribuíram para a resolução do caso. Mas, não fazia ideia de que, além disso, também há uma ambulância de prontidão, até o momento em que precisei”, lembra Alcântara. Recentemente, Alcântara se sentiu mal e não tendo condições de continuar dirigindo, parou o carro em um
dos pontos de ônibus da via e foi percebido pelo CCO. Poucos minutos depois foi percebido e uma ambulância foi deslocada para o socorrer. “O inspetor Fábio me viu e não pensou duas vezes, foi ágil e eficiente em seu trabalho, e fui levado até a UPA de Barra de Jangada. Nesse meio tempo, recebi os
primeiros atendimentos (aferição de pressão e checagem de oxigênio) até chegar ao pronto socorro. Tudo foi muito rápido e, com certeza, necessário
para o meu bem estar. Hoje, ao lembrar do episódio, penso nessas pessoas como verdadeiros anjos da guarda e fico imaginando como poderia ter sido
diferente se isso tivesse ocorrido antes ou depois do trecho monitorado”, comenta emocionado.
O resgatista Lindsey Acioly relembra o socorro a uma grávida, cuja bolsa amniótica já estava estourada ao chegar à praça de pedágio de Itapuama.
“Fomos informados de que havia um carro com uma moça prestes a dar à luz. Imediatamente seguimos ao local, onde realizamos os primeiros atendimentos e a transportamos com segurança para a UPA”, relata. A jovem a qual ele se refere é Gabriela Duarte, 19 anos, mãe de primeira viagem, que deu
à luz a pequena Lara Sofia em total segurança. Quando ela sentiu que estava na hora da filha nascer, pediu ajuda a um amigo, que decidiu seguir pela
Rota dos Coqueiros porque além de encurtar a distância, ainda poderiam contar com o serviço pré-hospitalar. E foi exatamente o que aconteceu.
“Quando chegamos à praça de pedágio de Itapuama, o arrecadador percebeu que estávamos apressados e nos abordou oferecendo apoio. Minha mãe
explicou que eu estava em trabalho de parto. Prontamente, nos mandaram aguardar a ambulância da Concessionária para eu ser levada ao hospital em
segurança. Nela, recebi os primeiros socorros e fui levada com conforto para a UPA de Barra de Jangada”, relembra Gabriela. Apesar de já ter sido
atendida e contar com a presença dos médicos da Unidade de Pronto Atendimento, não era lá que a jovem gostaria de dar à luz. “Quando os médicos
começaram a realizar os procedimentos, informei que desejava ter minha filha Lara no hospital particular onde fiz todo o pré-natal. Como a UPA não
possuía ambulância, pedi à Rota dos Coqueiros que me levasse, e eles atenderam meu pedido, mesmo não sendo um procedimento comum”, conta.
O CCO é composto por 24 câmeras distribuídas ao logo da rodovia, sendo 20 delas com visão de 360 graus e quatro fixas, através das quais os operadores observam tudo o que acontece na via e definem os tipos de recursos que deverão ser acionados, quando necessário, para atender ao chamado.
Mas, pouco adianta toda tecnologia e monitoramento empregado se não houver o apoio de uma boa equipe. Assim, compondo o corpo do CCO estão os
operadores, os inspetores de tráfego da praça de pedágio e os resgatistas. “Trabalhamos com o intuito de atender ao usuário e ajudar no que for preciso. Qualquer que seja seu problema na via, estaremos lá oferecendo não só o suporte mecânico, como uma simples troca de pneus, como os primeiros
socorros de um acidente grave”, explica Aldemar Marinho, operador do CCO. O Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU) da Rota dos Coqueiros pode ser
acionado pelo 0800.281.0281 para os mais diversos problemas na via, primando pela segurança dos veículos e ocupantes, conta com inspetores preparados e de prontidão para realizar troca de pneus, reboque de veículos e, até mesmo, socorrer em caso de pane seca. A Concessionária Rota dos Coqueiros está sempre investindo tanto na manutenção e conservação de sua estrutura viária, como na qualificação e capacitação de seus integrantes
para que esses possam, cada vez mais, oferecer um serviço de qualidade para todos.
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Manutenção e Conserva - Rota dos Coqueiros
Você sabia usuário?
Visando a segurança dos usuários, também em
períodos noturnos, a Concessionária realizou a
manutenção corretiva em mais de 30 postes ao longo
da rodovia. No momento da intervenção, os postes se
encontravam apagados ou com mau funcionamento.
Após o serviço, a iluminação nesses postes foi
normalizada. Este procedimento aumenta a qualidade
do serviço prestado, o conforto e a segurança dos
usuários do sistema viário.

A Sinalização Horizontal é uma das medidas de
segurança existentes nas rodovia para o controle,
advertência e orientação do usuário. São faixas e
marcas feitas no pavimento, com tinta refletiva,
possibilitando a visualização até mesmo à noite.
A Rota dos Coqueiros reforçou alguns trechos ao
longo da rodovia, tudo para a segurança e conforto
dos usuários!

Dando continuidade às ações de manutenção,
a Rota dos Coqueiros realizou no mês de outubro, a
manutenção das câmeras da rodovia. Os
equipamentos que passaram pelas intervenções
ficam nos km's 0+200/0+600/2+900. Ajustes como
regulagem de foco e posicionamento foram
realizados nos equipamentos. Este procedimento
aumenta a qualidade do serviço prestado e a
segurança viária aos nossos usuários.

A Rota dos Coqueiros realizou no período de 29/09
a 11/10 o corte de grama de toda a extensão da
rodovia e a poda de árvores em 08 pontos da
ciclovia. A Concessionária entende que a falta de
uma manutenção paisagística adequada
compromete a estrutura do projeto, o solo e as
próprias plantas por isso atua constantemente na
manutenção do paisagismo de toda a rodovia.
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