
 

 



Tornando- se sustentável 
Existem diversos motivos para que a SUZAN SERVICE seja sustentável e pratique o 
transporte sustentável. Ser uma empresa sustentável é o modelo exigido no cenário da 
economia mundial e no cenário que estamos inseridos, mas nosso principal motivo é a 
própria consciência de que o meio ambiente precisa ser preservado e as atividades 
econômicas não devem ser praticadas de forma irresponsável. O esgotamento dos 
recursos naturais compromete a própria sobrevivência humana no planeta, por isso as 
práticas sustentáveis são mais que exigidas perante o mercado, e, mais especialmente, 
perante o público.  
De outro lado, o consumidor esclarecido, por sua vez, prioriza as empresas sustentáveis. 
Assim, as práticas sustentáveis tendem a melhorar nossa imagem e aceitação, além disso, 
existe uma legislação ambiental que precisa ser cumprida.  

 
Transporte Sustentável 
 

1. Sustentabilidade como meta da empresa – cultura sustentável 
Dentro das nossas metas e objetivos, a sustentabilidade é uma das metas da SUZAN 
SERVICE TRANSPORTES. 
Tomando algumas ações, abaixo elencadas, o serviço de transportes consegue diminuir 
os impactos ambientais. 
 
 
 

 

 
A logística tem a função de assegurar um adequado suprimento de recursos e matérias-
primas de modo a garantir o melhor desempenho possível em ambientes empresariais.  
O transporte de cargas é parte essencial do fluxo logístico, e, para garantir eficiência no 
cálculo de rotas ou o meio de transporte adequado, o planejamento logístico é 
fundamental. Uma operação devidamente planejada sob o ponto de vista da 
sustentabilidade, garante uma menor redução de gases e redução de resíduos dentre 
outros fatores.  
A sustentabilidade ou a economia sustentável é a que consegue desenvolver processos 
sem causar grandes impactos sobre o meio ambiente. 
Neste prisma, a SUZAN SERVICE traçou estratégias logísticas e operacionais que garantam 
a preservação do meio ambiente, principalmente quando falamos em transporte 
rodoviário, um dos grandes responsáveis pela poluição atmosférica. 
A seguir, mostraremos como é viável e fundamental aliar logística e sustentabilidade e 
entender como é possível aplicar sustentabilidade no transporte de cargas no nosso dia 
a dia! 
 

GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

SUSTENTABILIDADE NO TRANSPORTE DE CARGAS 



2. Revisão dos veículos em dia 

A sustentabilidade no transporte de cargas depende bastante da manutenção dos 
veículos. Os caminhões com problemas tendem a ser mais poluentes e menos 
econômicos, consumindo mais combustível e exigindo reparos frequentes. 
É importante reduzir a emissão de carbono e de outros gases danosos. Os principais gases 
poluentes são monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), dióxido de 
nitrogênio (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e hidrocarbonetos. Os escapamentos 
precisam ser mantidos em boas condições para reduzir os níveis de poluição. 
Os óleos lubrificantes, quando utilizados da forma certa, aumentam a vida útil do motor 
e ajudam a reduzir consumo de combustível. Enfim, cabe ao gestor de transporte 
inspecionar periodicamente os pneus, o motor, a bateria, os freios, os equipamentos de 
sinalização e outros itens. 

 
3. Otimize as rotas de entrega 

A otimização das rotas oferece muitas vantagens na sustentabilidade do transporte; 
 

a) a redução no tempo de entrega; 
b) a satisfação dos clientes; 
c) os motoristas trabalham menos horas; 
d) o consumo de combustível se reduz significativamente. 
e) A redução no consumo de combustível é de elevada importância para gerar 

menos impactos ambientais, considerando o quanto a gasolina e o diesel são 
muito nocivos ao meio ambiente. 

Para otimizar as rotas, o gestor de transporte deve analisar constantemente o fluxo 
logístico para reduzir os custos e tempos. 
 

4. Evitar circular com o caminhão vazio 

No Brasil, estimam-se que os caminhões costumam circular 40% do tempo sem carga. E 
a quilometragem percorrida nesta situação é alta. 
Um caminhão se deslocando vazio está emitindo gases poluentes e consumindo 
combustível desnecessário, o que representa prejuízos ambientais e financeiros para a 
empresa. 
Para reduzir esta circulação sem carga, a gestão comercial e a gestão de transportes, 
devem elaborar planejamento para “casar” as viagens ou evitar retorno ocioso. 

 
5. Tecnologia a favor 

A tecnologia é uma excelente aliada para garantir a sustentabilidade e eficiência no 
transporte de cargas. A utilização de roteirizadores e simuladores são capazes de traçar 
as melhores rotas, considerando as distâncias mais curtas, as rodovias mais seguras e 
com boa infraestrutura.  
O SIEG é um sistema de gestão destinado ao transporte e torna mais eficaz o controle da 
frota. 
Usando esses sistemas automatizados, teremos melhores resultados na geração de 
atividades mais sustentáveis. 
 
 



6. Parceiros sustentáveis 

Devemos contratar parceiros que sigam estes mesmos princípios da sustentabilidade. 
Dessa forma, a empresa cria uma rede de relacionamentos comerciais totalmente 
sustentável, o que contribui para um trabalho coletivo de preservação dos recursos 
naturais e proteção ao meio ambiente. 
 

7. Condução sustentável 
O total de poluentes emitidos também sofre influencia direta da forma de condução. 
Apesar de termos uma frota moderna e veículos que atendem aos requisitos mundiais de 
emissão de poluentes, dirigindo o veículo corretamente, o motorista assegura ganhos 
para a empresa e para o meio ambiente. 
A condução adequada ajuda a consumir menos combustível e diminui a emissão de 
poluentes ao meio ambiente. A gestão de transporte deve manter em suas reuniões 
semanais os avisos de serem evitadas as paradas bruscas, as descidas de ladeira em ponto 
morto, as velocidades muito altas dentre outras recomendações. 
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