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A Transpes, empresa de soluções logísticas, atua há 54 anos em projetos com os 
mais diversos graus de complexidade. Com uma gama de equipamentos de 
última geração, equipes treinadas e qualificadas, mantendo investimentos 
contínuos em inovação e modernização, a Transpes se tornou uma das mais 

respeitadas empresas de logística em todo o Brasil e Mercosul.   

Matriz

Minas Gerais
Betim

Curvelo
João Pinheiro

Espírito Santo
Cariacica

Rio de Janeiro
Barra Mansa

Duque de Caxias
Macaé

São Paulo
Atibaia
Santos

São Paulo
Santa Maria da Serra

Paraná
Ponta Grossa
Jaguariaíva

Santa Catarina
Três Barras

Rio Grande do Sul
Montenegro

Bahia
Pojuca

Pernambuco
Escadas

Ceará
São Gonçalo
do Amarante

Maranhão
São Luís

Pará
Barcarena

Parauapebas

Paraíba
Conde

Alagoas
São Sebastião



54
anos de

experiência

1.500
funcionários

diretos

500
clientes

atendidos

Frota de veículos especiais moderna e inovadora.

30mil
EMBARQUES POR ANO EMBARQUES POR ANO 

1.3 milhão
DE TONELADAS TRANSPORTADAS POR ANODE TONELADAS TRANSPORTADAS POR ANO

3 milhões
DE KM PERCORRIDOS POR ANODE KM PERCORRIDOS POR ANO

APRESENTAÇÃO | NOSSOS NÚMEROS 4

mais de

mais de

mais de

mais de



“O ano de 2020 mostrou quem nós somos e o que somos capazes de fazer diante de 
um cenário extremamente desafiador. Tivemos que nos adaptar rapidamente, 
encarando os desafios das estradas para continuar entregando nossas cargas, 
prestando um serviço essencial para um país em crise.

Fizemos isto garantindo a segurança e bem estar de todos que estavam 
trabalhando nas estradas, na nossa sede ou em home office. Criamos maior consci-
ência acerca da importância das conexões humanas. Implantamos tecnologia de 
forma nunca vista antes, mas entendemos que ela não funciona sem as pessoas. 
Além disso, aprendemos que somos parte de um ecossistema único, de uma cadeia 
ampla, da qual precisamos cuidar e preservar. A sustentabilidade é um pilar 
fundamental globalmente e também para a Transpes.

Conseguimos obter bons resultados para a empresa em 2020, demonstrando com-
prometimento e garra de todos os envolvidos. Ao mesmo tempo em que criamos 
este valor, precisamos dividi-lo. É necessário que os resultados sejam sustentáveis e 
se traduzam em cuidado com os nossos funcionários, clientes, fornecedores e 
comunidade.

Cumprimos nosso papel no enfrentamento da pandemia, implementando diversas 
ações de conscientização, distribuindo álcool em gel e máscaras, comunicando 
através das redes sociais e plataformas internas as medidas de prevenção, bem 
como em diversos pontos nas estradas.

Reforçamos o nosso compromisso com a construção de uma empresa responsável 
e sustentável, que contribua diretamente com a criação de um Brasil melhor para 
todas as pessoas. Estamos felizes com o lançamento de nosso primeiro relatório, 
cremos que ele reflete o compromisso da Transpes e esperamos que inspire toda 
nossa cadeia de clientes e fornecedores.

Desejamos que nos próximos anos nossa empresa esteja cada vez mais engajada 
ambiental, social e economicamente com o planeta, nos posicionando como uma 
referência de negócio com propósito.”

Alfonso Gonzalez
CEO DA TRANSPES

APRESENTAÇÃO | FALA DO CEO 5
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missão
Executar nossos serviços com 
compromisso, qualidade e 
excelência, gerando resultados 
e satisfação para as partes 

interessadas.

visão
Ser referência em soluções 

logísticas no Brasil, com foco 

em segmentos que tenham 

desafios em operações 
complexas como Mineração e 

Siderurgia, Energia e Infraes-

trutura, Óleo e Gás e Papel e 

Celulose, dobrando o fatura-

mento e gerando resultados 

sustentáveis.

nossos
valores

Confiamos em Deus.

Valorizamos e respeitamos 
uns aos outros.

Trabalhamos com foco 
em resultados.

Honramos os nossos 
compromissos.

Agimos com simplicidade.
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IMPACTO SOCIAL

IMPACTO ECONÔMICO

IMPACTO AMBIENTAL

Conheça a distribuição dos ODS da ONU 
nos três pilares de sustentabilidade da Transpes:

A Organização das Nações Unidas, ONU, desenvolveu 17 objetivos de ação global 
com a Agenda 2030 e a Transpes é uma das organizações que se dispõe a fazer 

parte desse processo global participativo.
A Transpes se preocupa e trabalha diariamente para se tornar uma empresa cada 
vez mais sustentável e alinhada às melhores práticas de ESG (Environmental, 

Social and Governance).
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A TRANSPES cresceu seu faturamen-
to em 30% de 2019 para 2020, saindo 
de 268MM para 351MM.
Este crescimento ocorreu, principal-
mente, nos segmentos de:
- Mineração – 20MM
- Energia – 15MM
- Papel e Celulose – 42MM
 
Em segmentos, como demonstrado 
acima, nosso maior crescimento foi 
em Papel e Celulose, que foi uma 
estratégia de diversificação adotada 
em 2019 e em 2020 já representa 
mais de 20% de nossa receita total.
Destacamos neste segmento clien-
tes como: Brascel, Klabin, Arauco, 
Vallourec & Mannesmann, Westrock.

Em 2020 também podemos desta-
car alguns clientes que temos a 

honra de salientar que conquista-
mos, como: Vestas, Andritz Paper, 
Anglo American, Alubar, Suzano, 
Sinobrás, Klabin.
 
Como projeto de maior desafio des-
tacamos o projeto da construção da 
nova unidade de celulose da Brascel, 
em Lençóis Paulista, onde a 
Transpes foi contratada pela 
ANDRITZ PAPER para transportar a 
maior parte dos componentes desta 
grande obra a partir dos portos de 
Santos e Paranaguá.

Em número de transportes foram 
mais de 3 mil contêineres e mais de 
600 cargas especiais.”

Mário Lincoln Costa
Diretor

EbtidaReceita Líquida
R$ 376.749.782,00 

Ativo Total
R$ 655.345.000,00 R$ 80.167.024,00 

Caixa Patrimônio Líquido
R$ 45.329.000,00 R$ 343.868.000,00

Principais
Resultados



Áreas
de atuação:

Energia

Siderurgia

IMPACTO ECONÔMICO | ÁREAS DE ATUAÇÃO 10

Óleo e Gás

Potência logística 
é oferecer tudo 

para assegurar a 
mais perfeita 

operação.



ATENDIMENTO EM TODO MERCOSUL

IMPACTO ECONÔMICO | ESTRUTURA OPERACIONAL 11

23
Filiais espalhadas pelo Brasil

Conheça a
estrutura operacional

da Transpes:

21 milhões
de quilômetros rodados

SEDE EM MINAS GERAIS

14
Estados do Brasil

A história da Transpes, empresa familiar  fundada em 1966, foi alicerçada  pelo 
imigrante espanhol Tarcísio Gonzalez, com respeito aos mais altos valores. A 
Transpes tem como compromisso desenvolver e executar soluções logísticas em 
todo território nacional de forma dinâmica e qualificada, gerando crescimento 
econômico e satisfação de seus clientes, fornecedores, colaboradores e acionis-
tas. Sempre com principal objetivo de transformar e colaborar com o crescimento 

sustentável do nosso país, trabalhando no presente, com seu olhar no futuro. 

Társia Gonzalez



COMITÊ DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Criado em 01 de Outubro de 2019, o objetivo do Comitê de Planejamento 
Estratégico é executar, controlar e monitorar as ações necessárias para alcançar 
os objetivos definidos no planejamento estratégico.

de avanço em 25 projetos      
estratégicos em 2020

92%

Resultados
- Implantação do Escritório de Projetos.

- Acompanhamento de escopo, prazo e custo de 
todas as iniciativas do planejamento 
estratégico.

- Implantação dos KPIs estratégicos correlacio-
nados aos objetivos estratégicos.

IMPACTO ECONÔMICO | COMITÊS & CONSELHO 12

22 projetos
desenvolvidos

R$ 2.784.876,00 
de economia tangibilizada

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Foi criado em novembro de 2015,  visando otimizar o desempenho da companhia 
e garantindo as melhores práticas de Governança Corporativa, norteando o 
futuro da organização, orientando assim para um crescimento sustentável.

COMITÊ DE INOVAÇÃO
O Comitê de Inovação da Transpes, criado em 2020  tem o intuito de ser apoiador 
e incentivador de atividades que abram caminho para pensamentos e atitudes 
inovadoras, visando potencializar resultados e alcançar as metas, gerando assim 
valor para a TRANSPES, através de revisões de processos, valorização dos funcio-
nários, foco em clientes e implantação de cultura inovadora. Além de proporcio-
nar trocas de experiências para agregar soluções aderentes ao nosso negócio.
 
Ele conta com representantes de diferentes departamentos, para que sejam 
tratados todos os assuntos relevantes da empresa.
 
O programa tem gerado grandes resultados, não só através das entregas dos 
projetos implantados, mas também pelo engajamento e mindset inovador hoje 
implantado na empresa.
A Transpes acredita muito na perpetuação deste Comitê, trazendo novas turmas 
e ideias, suportando o crescimento e potencializando resultados.



Carga Geral
Realiza o transporte de ponta a ponta de 
cargas completas, embaladas ou não. Possui 
filiais estrategicamente posicionadas para 

transportar e movimentar sua carga.

Carga Especial 
Especializada no transporte de cargas 
especiais, a Transpes dispõe de frota 
completa para operações logísticas de 
qualquer finalidade. 

IMPACTO ECONÔMICO | SOLUÇÕES 13

Carga Florestal
Especializada em carregamento, transporte 
e movimentação de madeiras e celulose, os 
caminhões da Transpes são preparados 
para o negócio florestal operando com 
segurança, reduzindo custos e garantindo 
excelência aos clientes.

Içamento e Remoção
Uma operação complexa como essa requer 
cuidados especiais de quem entende do 
assunto.  A Transpes oferece todo suporte 
necessário para Içamento de qualquer tipo 

de material.
DTM

Desmontagem, Transporte e Montagem.

Road Survey
A Transpes conta com planejamento com 
visão 360º das operações, através da adoção 
de um conjunto de ferramentas e análises 
preventivas. 

Armazenagem
Dispondo de 23 filiais com impressionantes 
estruturas de armazenagem, a Transpes 
conta com toda infraestrutura e segurança 
para as cargas, conferindo excelente relação 

CUSTO X BENEFÍCIO.
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A Transpes realizou no ano de 2020 o tratamento de 
1.129.010 litros de água, que correspondem a uma média de 
94.000 litros mensais. Representando um percentual de 
12% do volume total.

+ de 1 milhão de litros de água tratados

Valorizamos a Educação Ambiental

4.542horas
de Conscientização Ambiental

A Transpes acredita na Educação Ambiental, por isso no momento da admissão 
realiza um treinamento introdutório para todos os novos colaboradores, com os 
temas de Reciclagem e Descarte de Resíduos Sólidos, Efluente gerado na 

manutenção e seu reaproveitamento, Responsabilidade Social e Meio Ambiente.
Também conta com procedimentos totalmente voltados à rotina ambiental. 

São 06 procedimentos voltados à área do meio ambiente:

1
PSGI 00.76

Procedimento De Gestão de Resíduos 
Orientação de como realizar a  gestão 

correta de resíduos .

2
PSGI 00.75

Procedimento de Identificação de 
Aspectos e Impactos Ambientais

Identificação de todo risco ambiental de 
nossa unidade de negócio .

3
PSGI 00.62

Plano de Atendimento a Emergência 
Derramamentos ou ocorrências internas 

de sinistros ambientais.   

4
PSGI 00.64

Plano de Atendimento a 
Emergência Externa 

Desastres ambientais são 
contemplados .

5
PSGI 00.89

ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) 
Monitora os padrões dos efluentes.

6
PSGI 00.71

Aquisição de Produtos Químicos 
Estabelece critérios para aquisição de 

produtos químicos. 
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CERTIFICAÇÃO
SASSMAQ 

Certificação principal da empresa que garante ser 
um transportador que cumpre os requisitos legais e 
gera segurança na contratação, respeitando os 
processos e tendo qualidade para fazer transporte de 

produtos químicos de forma segura e confiável.

PRÊMIO 
MELHOR AR
Prêmio de comprometimento no monitoramento  
de emissão de poluentes da frota TRANSPES.

Entregue pela Federação das Empresas de 
Transporte de Carga do Estado de MG, como 
reconhecimento para as empresas de Transpor-
te rodoviário de cargas que monitoram a 
emissão de poluentes de suas frotas e 
desenvolvem práticas de preservação do Meio 
Ambiente.

Certificações
ambientais
Transpes

EM 2020 GANHOU
A CATEGORIA PRATA

A META PARA 2021 É
ALCANÇAR A CATEGORIA OURO

TODA A FROTA 
TRANSPES REALIZA
MONITORAMENTO

DE EMISSÃO
DE GASES
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Para reduzir o consumo de energia, foi feita a troca de lâmpadas para 
LED, com isso obteve-se uma redução de 55.500 kwh.

Contribuindo para uma menor
produção por parte das usinas!

Vantagens do uso de lâmpada de LED pela Transpes: 

A produção de luz é maior usando 
menos energia, ou seja, boa parte da 
corrente elétrica que é passada pelo 
produto é revertida em iluminação e 

não em calor.

Pela grande capacidade luminosa que 
as lâmpadas de LED possuem elas 
duram até 25 vezes mais que as 
incandescentes e 3 vezes mais que as 

fluorescentes.

Diferente das fluorescentes a lâmpada 
de LED não emite radiação ultravioleta 
nem causa cansaço visual como os 
outros tipos, já que não possui mercúrio 
e nenhuma outra substância tóxica em 
sua composição, um sinal de que é 
menos prejudicial à saúde. Por possuir 
baixa irradiação térmica a lâmpada 
também não esquenta tanto o 

ambiente.

Como não possuem filamentos metáli-
cos, mercúrio ou substâncias tóxicas na 
composição, a lâmpada de LED não 
emite poluentes ao Meio Ambiente e 
ainda pode ser reciclada. O fato de gerar 
economia elétrica também classifica a 
lâmpada de LED como um produto 
sustentável. Como ela não desperdiça 
calor, diminui o consumo de energia 
elétrica, reduzindo com isso os 
impactos ambientais que são causados. 

ECONOMIA

VIDA ÚTIL LONGA

LÂMPADA SEGURA

SUSTENTÁVEL

O Comitê de Inovação da Transpes, criado em 2020  tem o intuito de ser apoiador 
e incentivador de atividades que abram caminho para pensamentos e atitudes 
inovadoras, visando potencializar resultados e alcançar as metas, gerando assim 
valor para a TRANSPES, através de revisões de processos, valorização dos funcio-
nários, foco em clientes e implantação de cultura inovadora. Além de proporcio-
nar trocas de experiências para agregar soluções aderentes ao nosso negócio.
 
Ele conta com representantes de diferentes departamentos, para que sejam 
tratados todos os assuntos relevantes da empresa.
 
O programa tem gerado grandes resultados, não só através das entregas dos 
projetos implantados, mas também pelo engajamento e mindset inovador hoje 
implantado na empresa.
A Transpes acredita muito na perpetuação deste Comitê, trazendo novas turmas 
e ideias, suportando o crescimento e potencializando resultados.
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7%

25% 29%

39%

REUTILIZAÇÃO
INCINERAÇÃO
RECICLAGEM

ATERRO CONTROLADO

O PGRS, implementado desde 2012, é o 
Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. 
Descreve as ações quanto ao manejo 
adequado dos resíduos sólidos 
contemplando os aspectos referentes 
à geração, segregação, acondiciona-
mento, coleta, transporte, tratamento 
e destinação final a empreendimentos 
seguramente licenciados, visando a 
proteção ambiental e da saúde.

Pontos positivos do PGRS adotado pela 
Transpes: 

1 Contribuiu diretamente no controle e 
prevenção dos impactos 
ambientais gerados pela 
destinação inadequada dos resíduos.

2 Aumenta a credibilidade da empresa perante seus 
fornecedores e clientes.

3 Auxilia na correta gestão dos resíduos sólidos, promove a redução dos 
riscos de acidentes no trabalho, com a organização de setores e locais 
corretos para destinação.

4 Contribui para o desenvolvimento de associações  e meios de desenvolvi-
mento sócioambiental. Hoje a associação ASCAPEL possui 16 famílias que 
dependem dessa coleta e venda dos resíduos.



6%

toneladas

IMPACTO AMBIENTAL | DADOS AMBIENTAIS 19

dos resíduos gerados
são destinados 

da água gerada no
lavador é reutilizada

no consumo de Diesel S-500 
comparado ao ano de 2019. 

de Dióxido de Enxofre deixaram de
ser emitidas no meio ambiente

65
No ano de 2020 a Transpes teve uma 
intensificação da utilização do TriTrem para o 
transporte de madeira, o qual transporta 47 
toneladas de madeira a mais que o 
convencional BiTrem.
 
Representando um aumento de 43% nessa 
eficiência, com a qual foi reduzido o uso de 
combustível em 28% por cada tonelada 
transportada.
 
Essa prática foi adotada em todos os projetos
que possibilitam o transporte com o TriTrem, a 
Transpes investe pesado em estudos, treina-
mento e capacitação de seus profissionais, 
sempre pensando nas melhores práticas nos 
pilares da ESG: governança, ambiental e 
social.

de redução
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A Transpes possui uma parceria sustentável com a empresa Minas Organic, que 
recolhe os resíduos de alimentos gerados no refeitório, realizando a compostagem 
e posteriormente os transforma em adubos orgânicos, usados nos jardins.

TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS ORGÂNICOS 

A Transpes realiza o tratamento dos efluentes dentro dos padrões exigidos pela 
Copasa, destinados para o uso interno na matriz Transpes, na irrigação de jardins e 
reuso na lavagem de veículos e equipamentos. 

TRATAMENTO DE 
EFLUENTES

litros de água reutilizados por mês

Todos os materiais separados pela coleta seletiva da Transpes, são doados à ASCA-
PEL (Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis de 
Betim/MG). 

DOAÇÃO DE
RECICLÁVEIS

Ao todo, 15 famílias fazem parte dessa associação e são beneficiadas com a
posterior venda do material.

Documentos confidenciais descartados pelo Departamento de Arquivo são pico-
tados e posteriormente reciclados. O valor arrecadado, é revertido em doação a 
um Núcleo Assistencial de amparo à crianças, adolescentes, adultos e idosos.

DESCARTE DE DOCUMENTOS 
PARA RECICLAGEM

de resíduos orgânicos tratados em 2020

Resultados do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos:

169toneladas 
de resíduos reciclados

63toneladas
destinadas à aterros

PGRS



Política
ambiental Transpes
A Transpes se preocupa com a redução da 
poluição ambiental e é comprometida 
com a sustentabilidade. Por isso, estabele-
ceu a seguinte política seguida por 
funcionários e subcontratados:

Buscar que o propósito do SGA seja 
apropriado ao contexto da 
organização, incluindo a natureza, 
escala e impactos ambientais de suas 
atividades, produtos e serviços;  

Prover estrutura para o estabeleci-
mento dos objetivos ambientais, como 
sua conscientização; 

Prevenir a Poluição, Impactos 
Ambientais significativos e outros 
compromissos específicos ao contexto 
da organização gerenciando os 
resíduos gerados nos processos; 

Buscar o atendimento aos Requisitos 
Legais e outros aplicáveis ao negócio;

Comprometimento com a melhoria 
contínua do sistema de gestão 
ambiental (SGA).

A Transpes adota 
o método dos 3 R's: 

Recicle
Reduza
Reuse

IMPACTO AMBIENTAL | POLÍTICA AMBIENTAL 21
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65%
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Tem como objetivo promover o bem-estar, saúde e segurança dos funcionários, 
proporcionando a prevenção de lesões e problemas de saúde relacionadas ao trabalho: 

Compromisso em cumprir os requisitos legais e outros aplicáveis ao negócio;

Compromisso em conhecer, eliminar e minimizar os perigos e riscos;

Trabalhar na melhoria contínua da Saúde e Segurança Ocupacional (SSO);

Promover a consulta e participação dos funcionários e seus representantes na Saúde 
e Segurança Ocupacional (SSO).

144 funcionários
acompanhados e assessorados 

por afastamentos e casos críticos.

65%
do efetivo vacinado 
contra a gripe

81
programas e controle

de saúde ocupacional

ganharam acompanhamento
personalizado por nutricionista

21 funcionários

Bem-estar, saúde e segurança no trabalho
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Segurança
no trabalho 
Implantação das 
Regras de Ouro TRANSPES:

21 comitês de segurança

106 alertas de segurança

Vídeos orientativos

Melhorias no setor operacional para as operações

Redução da gravidade de incidentes em 50%

+ de 20 mil equipamentos de proteção distribuídos

Monitoramento e restrição de veículos de apoio
 levando o número de ocorrências a quase zero

Elaboração de 89 programas de prevenção de riscos

Eleita em 2º Lugar como a 
Transportadora do cliente Vale 
mais aderente a Segurança 

do Trabalho

Eleita em 2º Lugar como a 
Transportadora do cliente Vale 
mais aderente a Segurança 

do Trabalho



Comitê SSO
(Segurança, Saúde e Ocupacional)

O  Comitê trata  a nível gerencial de todas 
as ocorrências de eventos, incidentes, 
acidentes (interno e externo). A participa-
ção é destinada a todos os colaboradores.

As Regras de Ouro são procedimentos 
criados para nortear o comportamento 
dos funcionários dentro da empresa.

É uma lista de 8 (oito) comportamentos 
simples e tangíveis, que têm como
objetivo suportar o principal valor da 
Transpes que é “A Vida em Primeiro 
Lugar”.

A Transpes se preocupa pela segurança, 
saúde e qualidade de vida de cada cola-
borador.

Não são medidos esforços para oferecer 
condições adequadas de trabalho que 
mitiguem qualquer tipo de risco, que 
possa causar danos à saúde ou à 
condição física dos funcionários.
 
As Regras de Ouro não substituem os 
demais requisitos de Saúde & Segurança 
estabelecidos pela empresa, mas 
apresentam os princípios INVIOLÁVEIS a 
serem aplicados para todos os funcioná-
rios.
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1º - Não trabalhar sobre efeito
de álcool e drogas ilícitas.

2º - Utilizar o cinto 
de segurança.

3º - Respeitar os
limites de velocidade.

4º - Não utilizar telefone celular
enquanto estiver dirigindo.

5º - Cumprir as medidas preventivas 
estabelecidas em sua área de atividade.

6º - Não executar atividades
sem estar autorizado.

7º - Não improvisar máquinas, 
equipamentos, ferramentas e acessórios.

8º - Relatar todos os 
acidentes e incidentes.

Conheça as Regras
de Ouro da Transpes:
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Programa de reconhecimento, onde cada vez que um funcio-
nário é abordado e apresenta comportamento positivo, o 
mesmo recebe um documento oficial, reconhecendo o seu 
cumprimento das regras de saúde e segurança ocupacional. 
Dessa forma, é possível mensurar os comportamentos 
positivos dos funcionários.

Atitude

10

Ser premiada três vezes consecutivas a melhor empresa para se trabalhar 
no Brasil, e o ter o CEO mais admirado, vai muito além de oferecer 
benefícios. A Transpes é uma empresa que preza pelos seus funcionários, 
valoriza a transparência e a gestão humanizada, estabelecendo uma 
relação de confiança, isso é algo genuíno, está no DNA.

Os benefícios são muitos, como: descontos em faculdades e instituições, 
home office, sexta-feira light, acesso ao acervo de livros, ambiente de 
trabalho aconchegante e confortável, salas especiais, apoio jurídico, 
psicológico e cursos profissionalizantes gratuitos e muito mais.

A Transpes é uma empresa
que preza por seus colaboradores
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cursos online gratuitos
para funcionários Transpes

O Programa Capacitar vinculado ao Plano de Carreira e sucessão, 
disponibiliza cursos em várias áreas de conhecimento. Todos os 
funcionários têm a oportunidade de desenvolver suas habilidades e novas 
competências com base nas necessidades da empresa e exigências 
funcionais.  

Números de 2020

312 participantes

1.248 horas de 
capacitação

Alguns desses cursos são: Desbravando o Excel, Desenvolvimento de 
Lideranças, A Precificação no Transporte Rodoviário de Cargas, Administra-
ção da Frota, Administração de Garagens, Administração de Materiais, 
Administração de Pessoas e muito mais.

Programa Capacitar
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Mensalmente, enfermeiras acompanham o pré-natal de todas as 
funcionárias gestantes. O programa se estende as esposas dos 
funcionários.

Todo funcionário recebe um Kit Nascimento.

PROGRAMA 
APOIO ÀS GESTANTES 

O cuidado humanizado com os funcionários da Transpes existe desde a sua 
fundação, no ano de 2020 o setor de RH realizou a contratação de uma 
profissional da área da psicologia para reforçar esse cuidado, e o atendimento 
passou a ser nomeado de: Escuta Ativa, o principal objetivo é realizar orientações e 
direcionamentos referente a situações e problemas do dia-a-dia que causam ou 
podem causar adoecimento ou comprometimento da saúde emocional o que 
impacta diretamente no desempenho laboral. 

Importância do projeto: O atendimento demonstra envolvimento, preocupação e 
interesse da empresa com seus funcionários e familiares. 

O escuta humanizada realizada pelo setor é capaz de fortalecer a relação funcioná-
rio\empresa, o que também reflete nos resultados e no sentimento de valorização. 

Reforço durante a pandemia: O setor de Escuta Ativa abrangeu o seu apoio para 
colaboradores que atraíram ou tiveram familiares contaminados pelo COVID-19 
e\ou perderam entes queridos, dentre os feitos podemos destacar questões 
fundamentais para o enfrentamento da doença tais como: a validação do medo, a 
desconstrução de crenças sobre os procedimentos, o apoio emocional a família, 
interfaces com hospitais para acompanhamento do boletim de saúde, e 
atendimentos pertinente as questões negativas advindas do isolamento social. 

Impacto em 2020: Foram realizados 461 atendimentos, e o principal ganho é o 
sentimento de valorização e respeito, o que contempla o segundo item dos valores 
que a Transpes carrega em sua história, os funcionários e familiares expressam 
sentimento de gratidão pelo cuidado e apoio que são prestados, itens 
fundamentais para retenção de talentos, fortalecimento do sentimento de dono, 
aumento da produtividade, diminuição de adoecimento emocional, redução de 
conflitos entre outros. 

461 ATENDIMENTOS
REALIZADOS

PROGRAMA 
ESCUTA ATIVA



CAFÉ COM
O PRESIDENTE

Estreitando o relacionamento entre os diferentes
 setores da empresa, o café com o presidente é um 

momento que o mesmo chama alguns colaboradores de 
forma aleatória para uma conversa descontraída, sobre 

processos, estratégias e/ou quaisquer assuntos relacionados
à empresa.

PROGRAMA TRANSFORMAR - NÚCLEO DE TALENTOS
O Programa Transformar é um programa da Transpes para identificar, 
desenvolver e valorizar um grupo de colaboradores classificados como “talentos”, 
independente do cargo ou setor inserido.

O grupo é preparado para ocupar posições chaves e cargos em áreas de 
crescimento organizacional. Eles são treinados para futuras oportunidades 
dentro da organização e para os próximos passos de carreira.

HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS COM MAIS DE 15 ANOS DE TRANSPES
Evento criado para valorizar o próprio capital humano. É uma forma de 
motivação além da bonificação e/ou premiação, reconhecendo-os e 
enfatizando que são importantes para o sucesso dos negócios. 
O evento acontece todos os anos no Dia do Trabalhador.

31profissionais
homenageados
em 2020

Na Transpes
valorizamos

pessoas
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João Pedro Lanças Vaz da Silva, 21 anos
Setor Núcleo Vale

Minha trajetória na Transpes é algo surreal e surpreendente: As pessoas que 
estiveram comigo foram fundamentais, na consolidação da minha carreira e na 
minha escolha profissional. Desde o dia em que fui convocado para a entrevista 
como Jovem Aprendiz, já me senti em casa, fui muito bem acolhido desde o início. 
O que mais me encanta na Transpes, são os desafios diários e o desejo 
contínuo de concluir com êxito os processos confiados a mim.
Estou na Transpes há 4 anos e meu primeiro cargo foi como jovem aprendiz no 
setor de RH, onde tive o prazer de trabalhar com uma equipe que me
acolheu e me instruiu os caminhos iniciais e éticos.
Tive a oportunidade de passar por vários setores e destaco a oportunidade de 
conhecer pessoas magníficas que foram fundamentais para minha formação 
pessoal e profissional.
Sou grato pelas oportunidades geradas na Transpes, as quais me auxiliaram na 
formação profissional, atrelados aos meus objetivos, proporcionando o ingresso e 
formação educacional. Acredito que ainda posso me desenvolver e crescer ainda 
mais, tenho motivação, vontade e dedicação de sobra!
Como o Sr. Sandro Gonzalez sempre diz: “O céu é o limite”.

O Programa Jovem Aprendiz da Transpes dá aos adolescentes a oportunidade de se 
prepararem para o mercado de trabalho. É oferecido um acompanhamento 
individual ao jovem para conhecer e aprimorar suas competências e habilidades.

Jovem 
Aprendiz
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O programa de inclusão de PcDs faz parte da história da Transpes, onde parte do 
quadro de funcionários são dedicados à profissionais reabilitados do INSS ou com 
deficiência (Lei 8.213/91).

Programa Integrar
Em setembro de 2017 foi criado o Programa Integrar, iniciado em parceira com a 
Instituição de Ensino Profissionalizantes para pessoas com deficiência com objetivo 
de realizar a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho.

A capacitação de profissionais com deficiência da Transpes está atrelada as vagas 
abertas, tendo como objetivo proporcionar as pessoas com deficiência a 
oportunidade de trabalho adequada as suas condições.

Para receber esses profissionais, são realizadas ações de sensibilização para inclusão 
com os gestores e funcionários quanto a empregabilidade de pessoas com 
deficiência, a fim de prepará-los para receber e gerenciar os mesmos. Os PCD´s 
ativos são acompanhados durante sua ambientação, adaptação e desempenho.

O projeto Deixe seu Legado do Instituto Ester Assumpção tem por objetivo, junto a 
Transpes, proporcionar para os alunos com deficiência a experiência do mundo 
corporativo, visando contribuir com o crescimento pessoal e profissional desses 
alunos.

Programa de Inclusão
na Transpes



IMPACTO SOCIAL |  PROJETOS & AÇÕES 32

CAIXAS 
DO BEM

O Projeto Criarte tem como objetivo  
estimular e valorizar a criatividade 
dos funcionários e familiares através 
de iniciativas culturais como 
artesanato, exposições e eventos 
diversos. No ano de 2020 foram 
realizadas oficinas de Dia das 
Mulheres e Carnaval.

PROJETO
CRIARTE

Em parceria com o Hub Social foi colocada uma Caixa do Bem na 
sede da Transpes para mobilizar doações de roupas, sapatos, 
livros, brinquedos e outros para Instituições Sociais. 

Com o objetivo de fomentar uma cultura de doação 
entre os colaboradores da Transpes, a Caixa do Bem 
permanece fixa na Sede e recebe doações
constantemente.
Através da iniciativa das Caixas do Bem, 
são dezenas de projetos sociais 
apoiados em Belo Horizonte e 
Região Metropolitana.
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CRIANÇAS
TRANSPES
No ano de 2020 a Transpes comemorou o Dia das 
Crianças, com muita festa e diversão. 
Os filhos de 0 à 12 anos de todos os colaboradores receberam 
presentes.

No Natal, a Transpes realizou a doação de brinquedos para 3 
Instituições Sociais que trabalham diretamente com crianças em 
vulnerabilidade social. 

220 brinquedos doados
na ação de Natal para
Instituições Sociais

70 para o
Projeto Nave

@escolanave

50 para o
Fortini

@fortinisocial

100para o
Guarda Mirim

@guardamirimsocial

O cuidado humanizado com os funcionários da Transpes existe desde a sua 
fundação, no ano de 2020 o setor de RH realizou a contratação de uma 
profissional da área da psicologia para reforçar esse cuidado, e o atendimento 
passou a ser nomeado de: Escuta Ativa, o principal objetivo é realizar orientações e 
direcionamentos referente a situações e problemas do dia-a-dia que causam ou 
podem causar adoecimento ou comprometimento da saúde emocional o que 
impacta diretamente no desempenho laboral. 

Importância do projeto: O atendimento demonstra envolvimento, preocupação e 
interesse da empresa com seus funcionários e familiares. 

O escuta humanizada realizada pelo setor é capaz de fortalecer a relação funcioná-
rio\empresa, o que também reflete nos resultados e no sentimento de valorização. 

Reforço durante a pandemia: O setor de Escuta Ativa abrangeu o seu apoio para 
colaboradores que atraíram ou tiveram familiares contaminados pelo COVID-19 
e\ou perderam entes queridos, dentre os feitos podemos destacar questões 
fundamentais para o enfrentamento da doença tais como: a validação do medo, a 
desconstrução de crenças sobre os procedimentos, o apoio emocional a família, 
interfaces com hospitais para acompanhamento do boletim de saúde, e 
atendimentos pertinente as questões negativas advindas do isolamento social. 

Impacto em 2020: Foram realizados 461 atendimentos, e o principal ganho é o 
sentimento de valorização e respeito, o que contempla o segundo item dos valores 
que a Transpes carrega em sua história, os funcionários e familiares expressam 
sentimento de gratidão pelo cuidado e apoio que são prestados, itens 
fundamentais para retenção de talentos, fortalecimento do sentimento de dono, 
aumento da produtividade, diminuição de adoecimento emocional, redução de 
conflitos entre outros. 
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Em 2020 a Transpes firmou parceria com o Hub Social. O Hub tem como objetivo, 
além de fortalecer o Terceiro Setor, contribuir com o trabalho de sustentabilidade e 
responsabilidade social empresarial. Ao longo dessa parceria já foram dezenas de 
projetos sociais apoiados, ações realizadas, e comunidades beneficiadas. 
Essa parceria tem como objetivo a implementação, na Transpes, das melhores 
práticas de sustentabilidade para que a empresa possa estar alinhada com os temas 
de ESG e a agenda 2030.

PARCERIA COM O HUB SOCIAL

A Transpes aplica com rigor as práticas de gestão ambiental, governança e social, 
em suas atividades. Com o objetivo de sempre buscar caminhos de crescimento 
que respeitem o meio ambiente e o uso responsável dos recursos naturais. Assim 
como valorização e respeito dos indivíduos, que faz parte dos nossos valores.
As necessidades atuais do nosso negócio e a nossa capacidade de atendimento de 
demandas futuras se baseiam no respeito ao nosso planeta. 

As práticas de sustentabilidade tem grande relevância para nós, que acreditamos 
que só é possível crescer e desenvolver quando se otimizam recursos e minimizam 
impactos em todas as esferas.

Entendemos que nosso papel vai muito além de simplesmente cumprir com a 
legislação. A Transpes tem se posicionado e trabalhado na construção de um 
mundo melhor. É assim que nos vemos neste momento, no caminho para 
melhorar essas práticas e chegar a um novo nível no que diz respeito às práticas de 
ESG.



http://www.transpes.com.br/
https://www.instagram.com/transpes_sa/

