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APRESENTAÇÃO

Atuamos há mais de 60 anos no segmento de logística, e hoje 

estamos entre as 10 maiores empresas deste setor no Brasil. Ao 

longo de nossa trajetória, sempre primamos por oferecer soluções 

logísticas customizadas, oferecendo um portfólio de serviços que 

atende toda cadeia logística. 

Com uma equipe de colaboradores engajados, filiais e base de 

apoio estrategicamente posicionadas e veículos equipados com 

tecnologia embarcada, geramos segurança e alta produtividade para 

nossos clientes. 

A Expresso Nepomuceno é o parceiro ideal para o seu negócio! 
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1.0 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

A Expresso preza fortemente pelo 

estabelecimento de uma sistemática para o 

armazenamento e descarte de resíduos 

perigosos, de forma a proteger a saúde e o meio 

ambiente. Todos resíduos são armazenados em 

recipientes apropriados até atingir o volume de 

descarte e envio à empresa credenciada. Desta 

forma, através de termo específico, a empresa 

consegue monitorar a destinação dos mesmos 

para assegurar que não seja feito descarte em 

nenhum local ou forma ecologicamente errada.
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2,06

0,83

2018

2019

CONTROLE DE REDUÇÃO DE RESÍDUOS

+ 90
Equipamentos 

Doados

1.1 DESCARTE DE RESÍDUOS 
CONTAMINADOS
No ano de 2018, a média foi de 2,06 kg/l de resíduos* por 
veículo. Já em 2019 o valor caiu para 0,83 kg/l por veículo. 
Redução de 59,70% de emissão de resíduos em apenas 1 ano.

O principal fator para a diminuição dos resíduos é a 
aquisição de produtos mais eficientes e que tenham 
maior durabilidade, tais como filtros, baterias, 
produtos limpeza, além da utilização de veículos com 
maior tecnologia, gerando menor manutenção.

1.3 DESTINAÇÃO DE LIXO ELETRÔNICO
Sempre que necessário, a empresa realiza o descarte ou 

encaminhamento de itens eletrônicos que não serão mais utilizados. 
Através de uma empresa credenciada, só em 2019 foram doados 
dezenas de itens, incluindo placas, cabos e carcaças diversas. Os 
equipamentos são destinados corretamente de forma ecológica e 
sustentável, para descaracterização por logística reversa de acordo 
com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, definida pela Lei 
12305/2010.

1.2 DESCARTE DE PNEUS
Nosso descarte é realizado por uma empresa de reciclagem credenciada pelo 
IBAMA e licenciada pelos órgãos ambientais competentes. A mesma trabalha 
com o trituramento do produto para produção de material asfáltico. 

349 TON
de pneus 

sucateados em 
2019
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1.4 ETAR (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA E RESÍDUOS)

A escassez de água é uma das maiores preocupações ambientais 

iminentes da vida moderna. É por esse motivo que a Expresso 

Nepomuceno investe em meios alternativos para o reaproveitamento 

do recurso. Nas unidades em que a empresa possui lavador, é 

realizado o tratamento/separação de água e resíduos, fazendo assim 

o uso ecologicamente correto desse recurso.

Dentre os benefícios estão:

•Limpeza do efluente da indústria e reciclagem do mesmo para uso 

posterior;

•Preservação do meio ambiente contra a poluição, contribuindo para 

a boa imagem da empresa;

•Redução dos gastos com uso de água a partir do seu 

reaproveitamento;

•Atendimento à requisitos legais do meio ambiente.

das unidades 
trabalham com o 

sistema de tratamento 
de água e resíduo.

33%

das unidades trabalham 
com o sistema de 

separação de água e 
resíduo.

67%
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1.5 EMISSÃO DE POLUENTES

A Expresso Nepomuceno preza pelos padrões legais 

relacionados com o índice de fumaça preta que é emitido em 

seus veículos. Desta maneira, todas as unidades são envolvidas 

a fim de sempre estarem controlando de maneira eficaz a 

emissão desse poluente, através de procedimentos que devem 

ser seguidos: realização do teste opacímetro com período 

estabelecido e gerenciamento dos testes de fumaça preta em 

todos os veículos da frota e subcontratados

1.6 RENOVAÇÃO DE FROTA

A renovação dos nossos veículos acontecem através de planejamento 

anual alinhados com as diretrizes da diretoria sobre aspectos financeiros 

de aporte de novos veículos. Dentre os benefícios temos um menor custo 

de manutenção, aumento da disponibilidade, valorização da frota com 

idade média menor, menos emissão de poluente controlando a emissão 

de CO2, além de oferecer maior conforto para o motorista.

TODOS OS 
VEÍCULOS SÃO 

AFERIDOS 
ANUALMENTE
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1.7 LOGÍSTICA VERDE

A logística verde estabelece uma série de métodos para 
reduzir o descarte e ter uma operação mais sustentável, 
aliando uma postura de pouco impacto ao meio ambiente e 
que ainda gere economia. 

No segmento Bebidas, foi implementado esse projeto com 
o intuito de reutilizar o verso das segundas vias de notas 
fiscais. Em 100% da frota são afixados nos painéis adesivos 
que servem de lembrete para que as equipes encaminhem 
as dezenas de folhas recolhidas ao local correto, 
contribuindo também para a manutenção da ferramenta 5S 
nos veículos. Entre os principais ganhos estão: 

•Economia em média de 6.000 folhas anuais; 

•Reciclagem de papéis que não serão reaproveitados, 
garantindo que em média 200 folhas diárias (62.400 anuais) 
possam ser reaproveitadas sem ir direto para o lixo.
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1.8 PROGRAMA 5S

O 5S é uma ferramenta da Qualidade que está presente na Expresso desde 

1997, prezando sempre pela boa organização de todos os departamentos, 

provendo melhor saúde, bem estar e aumento do nível de produção e 

satisfação dos colaboradores. Em 2019, implantamos o Programa 5S em 16 

unidades. Através dessa ação, muitos materiais foram reaproveitados em 

outras unidades, e dezenas de itens foram destinados de maneira correta ao 

melhor tipo de descarte.
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RELAÇÃO ANUAL DE IMPLANTAÇÕES 
DO PROGRAMA 5S

das unidades já 
tem o programa 

implantado.

+86%

Esse projeto também realizou premiações para equipes da Matriz e filial que mais 

se empenharam nas auditorias mensais de janeiro a dezembro de 2019, 

desenvolvendo suas atividades com qualidade, organização e otimização do 

ambiente de trabalho. Na matriz o departamento homenageado foi o de 

Gerenciamento de Riscos (DGR), que tem como supervisor o colaborador Sidney 

Rossetti Mendes, e multiplicadores os colaboradores Andressa Cristina Silva, 

Jefferson da Costa Albano, Rafael Rocha Tristão e Weverton Santos Correa. 

Dentre as filiais, a que obteve o melhor desempenho foi a da cidade de 

Betim/MG, que tem como gestor o colaborador Marco Antônio Martins Junior, e 

multiplicadora a colaboradora Marla Catieli Pereira.
UNIDADE LAVRAS 

DGR  (Pontuação anual      
99,86%)

UNIDADE BETIM 
(Pontuação anual      
99,72%)

11



1.8.1  DESPOLUIR

O Programa Ambiental do Transporte - Despoluir foi criado como uma iniciativa conjunta da Confederação 
Nacional do Transporte - CNT, do Serviço Social do Transporte - SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte – SENAT. O programa realiza testes de aferição de CO2, estimulando e defendendo um transporte cada 
vez mais limpo, eficiente e sustentável. Em 2019 os bons resultados trouxeram premiações de Melhor Ar para as 
unidades de Betim e Uberlândia, realizadas pela Federação das Empresas de Transporte de Carga de Minas Gerais 
(Fetcemg), onde as empresas são reconhecidas por suas boas práticas ambientais.

Betim e 
Uberlândia

Ouro

Uberlândia

Categoria: 
Projeto 

Socioambiental
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MEIO  AMBIENTE,
SAÚDE E 
SEGURANÇA
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2.0 MEIO AMBIENTE

A Expresso Nepomuceno possui como premissas 

básicas a atuação responsável e o compromisso 

socioambiental para gerenciar e minimizar os 

possíveis impactos ambientais relacionados às suas 

atividades de negócio. Assim, a Companhia busca 

implantar ações para avaliação e redução dos 

impactos ambientais e/ou inconformidades com a 

legislação aplicável ao seu negócio.
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2.1 SEMANA DO MEIO 
AMBIENTE
Realização de um evento com diversas temáticas 

abordando assuntos relacionados ao cuidado e 

responsabilidade para com o Meio Ambiente. Como 

parte das comemorações, no Dia Internacional do 

Meio Ambiente, a Expresso Nepomuceno promoveu 

em Lavras a entrega de mudas de árvores para os 

funcionários. As ações não pararam por aí e  se 

espalharam pelo Brasil com plantio de árvores, 

doações de plantas e muitas outras ações!

+300 
MUDAS DOADAS

15



2.2 MAIO AMARELO

Nosso principal patrimônio são os nossos 

motoristas, portanto, todos os anos são 

realizadas campanhas para conscientizar os 

colaboradores sobre a importância da 

responsabilidade nas estradas. O pacto da 

Expresso Nepomuceno é com a 

segurança, por isso, apoiamos o Maio 

Amarelo pela redução dos acidentes de 

trânsito!
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2.3 TELEMETRIA

A telemetria surge como um grande apoio para as empresas 

que atuam no segmento de logística. Além de auxiliar nos 

indicadores da frota, o sistema ainda auxilia na prevenção de 

acidentes e ocorrências durante todo o percurso da rota. Em 

2019 implementamos o Índice de Desvios de Telemetria 

(IDT). Entre seus ganhos estão: redução dos custos de 

manutenção; redução dos custos de pneus; melhor 

dirigibilidade dos motoristas; melhor consumo/eficiência de 

combustível, além do foco principal da empresa que é a 

redução do número de acidentes. 

543
Equipamentos 
monitorados.

14
Operações 
gerenciadas

170mil
litros/mês de  

economia 
combustível 

33%
da frota possui 
o sistema de 
telemetria.
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2.3.1 ÍNDICE DE DESVIOS DE TELEMETRIA

De acordo com o gráfico, no período de janeiro a dezembro a empresa teve uma redução no IDT de 87,5%, 

que é proveniente da adaptabilidade dos motoristas ao sistema de Telemetria. 

Tolerância de desvio 0,002
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2.4 MOTORISTA TOP

O programa Motorista TOP está ligado ao índice de 

dirigibilidade. Presente em todas as unidades, o 

programa conta hoje com a participação de 2.561 

motoristas/operadores. O objetivo é reconhecer 

mensalmente os melhores colaboradores do mês que 

se destacarem nos requisitos estabelecidos no 

Programa D-OLHO e do IDT. Todos devem ter um 

excelente desempenho em performance, segurança e 

qualidade, além de cumprirem os requisitos dos 

clientes.

+1850
MOTORISTAS 
PREMIADOS EM 2019
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EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA
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3.0 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Visando sempre a preservação do meio ambiente, 

diminuir o impacto gerado por nossas atividades, 

e a preocupação e bem-estar de nossos 

colaboradores, a Expresso Nepomuceno 

começou a investir na geração de energia 

sustentável. Além da redução de custos, outro 

impacto positivo diz respeito à sustentabilidade, 

pois sendo o sol uma fonte renovável e 

inesgotável de energia, a conversão da solar para 

elétrica não emite gases que provocam o efeito 

estufa, nos permitindo ter uma fonte de energia 

limpa e acessível.
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3.1  ENERGIA FOTOVOLTAICA

Em 2019, a energia sustentável se tornou um 

foco para nossa empresa. Investimos na 

instalação de placas fotovoltaicas em duas 

unidades no estado de Minas Gerais, e os 

planos são para que esse projeto siga 

adiante nas demais unidades da empresa. 

Além disso, através da CEMIG (Companhia 

Energética de Minas Gerais) são gerados 

créditos que são usufruídos nas contas de 

energia em outras filiais.
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264
Módulos 

instalados na 
Matriz em 
Lavras/MG

Gerando:
92.113 KWH 

GANHOS COM A 
ECONOMIA DE ENERGIA 
GERADA NOS DOIS 
PONTOS DA EMPRESA: 85

ÁRVORES
20 ton

DE CO2

152.851
BANHOS

238
Módulos 

instalados em 
Betim/MG

Gerando:
56.794 KWH 
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3.2 USO DE LÂMPADAS LED

Todas as lâmpadas foram trocadas para LED, pois, além 

de mais sustentáveis, emitem baixa emissão de calor e 

funcionam em baixa voltagem.

3.3 ECONOMIA NO USO DE AR 

CONDICIONADO

Visando sempre o uso consciente dos equipamentos eletrônicos 

disponibilizados pela empresa, a partir de 2019 todos os aparelhos 

de ar-condicionado possuem uma etiqueta com a faixa de operação 

em que eles devem atuar. No verão, a temperatura fica regulada 

entre 20° à 23°C e no inverno entre 23° à 26°C. Essa ação contribui 

para economia de energia e redução dos custos.

119360

99080

2018

2019

CONSUMO KWH UNIDADE BETIM/MG

106800

79600

2018

2019

CONSUMO KWH UNIDADE LAVRAS/MG
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INVESTIMENTO NO 
CAPITAL HUMANO
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4.0 INVESTIMENTO NO CAPITAL HUMANO

A Expresso Nepomuceno  compromete-se através da 

gestão eficaz de pessoas, o fortalecimento 

organizacional por meio da preocupação com fatores 

que vão além de sua estrutura, assumindo um papel 

estratégico na introdução da cultura de 

sustentabilidade . A partir de ações de cunho 

interdisciplinar e permanente, com a participação de 

profissionais de diferentes áreas atuando em conjunto, 

a organização direciona esforços em desenvolver suas 

competências em um processo de transferência de 

qualificação e conhecimento a seus colaboradores.
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4.1 TREINAMENTOS

Na busca constante pelo sucesso da organização, 

focamos no desenvolvimento profissional e pessoal de 

nossos colaboradores a fim de proporcionar  maiores 

habilidades e melhorar o desempenho em suas funções.

+26 
APRENDIZES 

CONTRATADOS 
EM 2019

4.2 JOVEM APRENDIZ

O Programa Jovem aprendiz tem como objetivo dar 

oportunidade de aprendizagem, desenvolvimento 

humano e profissional e ampliar a possibilidade de 

inserção do jovem no mercado de trabalho. 
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VALORIZAÇÃO DO 
COLABORADOR
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5.0 VALORIZAÇÃO DO 

COLABORADOR

A Expresso Nepomuceno valoriza e reconhece 

seus colaboradores, respeitando limites éticos 

e morais, de forma transparente em relação às 

suas ações e resultados. A responsabilidade 

com o desenvolvimento sustentável nasce do 

compromisso em desenvolver ações que 

permitam melhorias na qualidade de vida e no 

bem estar comum.
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5.1 MINHA FAMÍLIA NA DIREÇÃO

Com o objetivo de valorizar os motoristas e entender melhor sobre 

a dinâmica de vida deles, o RH das unidades fortalecem os 

vínculos entre a empresa e o colaborador, tendo presença efetiva 

na comunidade de atuação da Expresso Nepomuceno.  Só em 

2019, foram mais de 419 famílias atendidas pelo programa.

“O projeto Minha família na Direção 
foi um presente inesperado que recebi 
após iniciar minha carreira na Expresso 

Nepomuceno, na casa dos 
colaboradores e com suas famílias 
pude entender o que é fazer parte 

dessa empresa/família , a confiança e o 
peso que esse nome carrega! Foi uma 
experiência incrível que alinhou meu 
trabalho ao deles, uma oportunidade 

que me tornou mais humana e capaz.”
Patricia Rocha

Analista De Recursos Humanos

Valparaíso/SP
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5.2 SSMA EM PONTO

Ação voltada para os motoristas com o intuito de abordar diversos assuntos como transporte de 

produtos perigosos, alimentação saudável e direção segura. Foram feitas também inúmeras 

aferições de pressão, controles de glicemia e momento de interação com trocas de experiências.

+ 300 
atendimentos 

em 2019!
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5.3 QUALIDADE DE VIDA E 

BEM-ESTAR
A Expresso Nepomuceno tem a preocupação em estar 
presente com os nossos colaboradores em momentos 
especiais, além de nos preocuparmos de maneira 
integral com a qualidade e bem-estar do nosso time.

5.4 EN+ Saudável 

Para combater o sedentarismo, a Expresso Nepomuceno criou o programa EN+ Saudável. 
Dentre as iniciativas para a promoção da saúde e bem-estar dos colaboradores, foi 
firmada uma parceria com a Gympass, rede que oferece diversas modalidades de 
atividade física em todo o território nacional, com o intuito de elevar a qualidade de vida 
dos colaboradores e seus dependentes. 

144 Kits Bebês 
entregues

50 Kits 
Casamento

+1424 Adesões em 4 
meses
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5.5 OLIMPÍADAS DA AMIZADE

Esse evento é um campeonato entre as empresas Expresso Nepomuceno, Marelli e Ciclope, onde além de promover a 
confraternização entre ambas, o intuito principal dessa ação foi abordar a importância da prática esportiva, já que a 
mesma reflete diretamente na qualidade de vida das pessoas.
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AÇÕES
SOCIAIS
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6.0 AÇÕES SOCIAIS

A Expresso Nepomuceno reafirma seu compromisso 

com a sociedade trazendo para o ambiente 

corporativo o interesse por uma discussão 

responsável acerca das práticas de avaliação e 

conduta do impacto social da organização, frente 

suas necessidades estratégicas e de gestão. Alinhado 

aos seus valores e princípios, norteados pelo olhar 

humanizado da organização, desenvolve programas 

sociais baseados na honestidade, equidade e 

integridade. 
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6.1 INVERNO SOLIDÁRIO

A iniciativa do Expresso Nepomuceno nessa ação, além dos benefícios à comunidade, traz também a sensação de 

agradecimento de todos colaboradores que através de seu espírito de equipe e esforços, podem ver a felicidade 

naqueles que recebem todos os anos as nossas doações. Em 2018, a campanha arrecadou um número expressivo de 

hidratantes que foram doados para diversas instituições de caridade. Já em 2019, através de um “game” que aconteceu 

entre os colaboradores da empresa, batemos um novo recorde.

+1,3 TON
DE ALIMENTOS

DOADOS
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6.2 NATAL SOLIDÁRIO

Esse programa que é uma das nossas tradições de final de ano, tem por objetivo de levar 

esperança às famílias e crianças carentes através de ações solidárias, provendo um momento de 

alegria e partilha. A ação acontece simultaneamente em nossas filiais.

1356
CESTAS BÁSICAS 

ARRECADAS E 
DISTRIBUIDAS
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6.3 PARCERIA COM IORM (INSTITUTO OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA)

O Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça busca através de seu trabalho, transformar a infância e a adolescência em uma experiência mais positiva e bela, 
garantindo o desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, abrangendo todas as dimensões: intelectual; física; emocional; social e cultural. 
Através de projetos coletivos, busca focar na formação de pessoas críticas e responsáveis com o planeta, reconhecendo a singularidade e identidade de cada um. 
O instituto é registrado e certificado junto ao Conselho Municipal de Assistência Social e às Secretarias de Estado de Desenvolvimento Social, Cultura e Esporte. 
Todo o trabalho conta com parcerias que a organização mantém com governos municipais, Estado de São Paulo, União, Empresas Privadas e Terceiro Setor. Diante 
disso, a Expresso Nepomuceno é um dos patrocinadores Master do ORM, apoiando a causa. 

PROJETO FÁBRICA DE ESPORTES: DEZENAS DE CRIANÇAS IMPACTADAS PELAS AÇÕES DO PROJETO, ONDE PODEM SE INSCREVER E PARTICIPAR DE 
TORNEIOS, JOGOS E INTEGRAÇÕES.
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