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São mais de 30 anos
de relacionamento e
serviços prestado às
indústrias e empresas
de variados setores,
soluções em trans-
porte e logística com
agilidade, segurança e
competência.

Missão
Contribuir para o sucesso dos nossos clientes, desenvolvendo
soluções logísticas inovadoras e personalizadas, superando
expectativas e gerando valor sustentável a todos.

Valores
Caráter e Honestidade

Simplicidade e Comprometimento

Profissionalismo e Excelência

Atenção aos detalhes

Sustentabilidade - econômica, ambiental e social

Visão
Ser reconhecida como a melhor e mais eficiente empresa de
logística nos segmentos em que atua.
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MATRIZ - MG
Contagem

A matriz está em uma localização privilegiada, na cidade de
Contagem em Minas Gerais às margens da rodovia BR040,
com conexão às principais rodovias do Brasil.

É um complexo estruturado, com rígido controle de acesso,
adequado para armazenamento, manejo e consolidação de
cargas, além de todo suporte de escritórios, salas de reuniões
e treinamentos.

Infraestrutura própria,
ampla e moderna,
conectando o Sul e Sudeste
ao Norte e a todo o Brasil. PA

SP

MG

FILIAL - SP
São Paulo

Estrategicamente instalado no Terminal de Cargas Fernão
Dias, em uma das principais rodovias federais do Brasil.

A filial de São Paulo possui uma infraestrutura perfei-
ta para o recebimento, estocagem e direcionamento das
suas cargas e encomendas, local de fácil acesso a outras
rodovias que conectam o norte e o sul do Brasil.

FILIAL - PA
Parauapebas

Com uma moderna estrutura,
a unidade de Parauapebas no
Pará, garante a possibilidade da
sua empresa estocar ou
conso;lidar cargas para uma
retirada com segurança,
conforto e agilidade em uma
das regiões mais importantes
para extração mineral do Brasil.

É, ainda, uma estrutura autos-
sustentável, que busca atender a
exigências para a certificação de
“Selo Verde”, onde toda energia
consumida é gerada por placas
fotovoltaicas, além da captação,
tratamento e reutilização de
água da chuva e biodigestor para
os resíduos.
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Os veículos são revisados
continuamente dentro de um plano
de manutenção preventiva, o que
garante um excelente estado de
conservação e a segurança da nossa
equipe e da carga transportada.

Os veículos são credenciados e
certificados pelas gerenciadoras de
risco Buonny e Pamcary, ou seja,
asseguradas de furto e avarias.

frota da Transcota é
composta por veículos
de diversos modelos,
tamanhos e capacidades,
que se adequam às mais
variadas necessidades
dos clientes.

Frota moderna
e diversificada
para atender
demandas
variadas

Investimos
em Pessoas
Para a Transcota, as pessoas são a parte mais importante da

engrenagem que move o nosso negócio. Desta forma, valo-

rizamos e investimos na qualificação e satisfação de nossos

colaboradores.

Remuneração Variável

Avaliação de Desempenho

Plano de Cargos e Salários

Premiação por Resultados

Treinamentos e Reciclagens

Incentivos e bolsas de estudos

Benefícios diferenciados por tempo de casa



Soluções em Logística
para o seu Negócio TRANSPORTE

RODOVIÁRIO

Temos uma das mais completas
e rápidas logísticas terrestres do
Brasil, além de uma frota
renovada e profissionais
altamente capacitados.

TRANSPORTES
EMERGENCIAIS

Atuamos em todo o Brasil na mo-
dalidade Transporte Emergen-
cial, com atendimento imediato a
todos os tipos de cargas e prazo de
entrega recorde.

Transporte diário de cargas
expressas entre Minas Gerais,
São Paulo e Pará. Nas
modalidades fracionadas e
dedicadas.

ARMAZENAGEM E
DISTRIBUIÇÃO

Armazenamos sua mercadoria e
asseguramos que toda
distribuição ocorra com máxima
qualidade, segurança e dentro do
prazo.

TRANSPORTE
ENTRE PORTOS

Transporte entre os principais
portos do Brasil, temos
homologação e expertise para
acesso nos portos.

MG SP PA
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Expresso
Norte

TRANSPORTES
ESPECIAIS

Dispomos de veículos específicos e
uma equipe técnica qualificada para
atender as mais diversas demandas e
manuseio de variados tipos de carga,
provendo a solução ideal para todos os
tipos de transportes especiais e garan-
tindo a integridade do material.

TRANSPORTE AÉREO

Atuamos no transporte nacional e interna-
cional de cargas aéreas com aviões de 1ª li-
nha, que garantem pontualidade e rapidez
na sua entrega.

+SOLUÇÕES
PROJETOS DE LOGÍSTICA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

MUDANÇAS

PRODUTOS FRÁGEIS
E DE TECNOLOGIA

SOLUÇÕES
PERSONALIZADAS
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COTAÇÃO ON-LINE

As cotações podem ser
realizadas através do nosso
site, telefones ou WhatsApp.

TECNOLOGIA VIA
SATÉLITE, GPS E SPY

Possuímos um eficiente
rastreamento e monitoramento
de frota via Satélite, GPS ou

SPY (isca eletrônica), o que nos
permite uma visão clara e em
tempo real da situação de cada

veículo.

RASTREAMENTO DE CARGAS

A Transcota oferece aos clientes
um sistema de monitoramento
EM TEMPO REAL da carga.

Assim, é possível descobrir a
exata localização e previsão de
entrega. Além disso, é possível
ter acesso ao comprovante de

entrega da carga.

Vantagens+

Toda expertise de infraestrutura e
tecnologia ao seu dispor, com um
sistema integrado de gestão que
garante a confiabilidade e a
disponibilidade das informações.

Além disso a Transcota oferece uma
ampla gama de serviços logísticos, tais
como projetos, consultoria tributária,
armazenagem, gestão de estoque,
montagem de kits, etiquetagem,
embalagens especiais, serviços in-
company, gestão de transportes,
transportes dedicados e serviços just in
time.

Nosso sistema opera via web e pode ser
acessado de qualquer lugar pelo
computador, tablet ou smartphone.

GESTÃO E
CONTROLE DO
INÍCIO AOFIM
DE CADACARGA
TRANSPORTADA
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Mais do que um selo, a garantia de que os processos andam em con-
formidade, padronizados, devidamente documentados, garantindo aos
clientes melhor gestão e agilidade.

Estes certificados e
licenças, habilitam
a Transcota para o
transporte de produtos
químicos e perigosos.

EMPRESA EMCERTIFICAÇÃOISO 9001
ISO 14001/OHSA SASSMAQ

Alguns dos nossos Clientes

OUTROS
CERTIFICADOS E
AUTORIZAÇÕES
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na mídia

Transportadora mineira
cria unidade sustentável
no Pará
Oito anos atrás, o engenheiro de produção Felipe Marçal deixou uma sólida carreira na indústria automotiva para
assumir os negócios da família – uma tradicional transportadora mineira com quase três décadas e sede em
Contagem. Na bagagem, o aprendizado obtido em um setor onde boa parte dos processos ocorre just in time,
para eliminação de estoques e redução de custo, e os sistemas são totalmente integrados. Na cabeça, ideias de
sustentabilidade e a vontade de devolver, à sociedade e ao meio ambiente, as conquistas que o negócio lhe
proporcionou.

Num momento em que os conceitos de indústria e logística 4.0 estavam apenas no início, Marçal mapeou todos
os processos da Transcota, automatizou 100% das tarefas, integrou sistemas, adotou ferramentas de leitura de
código de barras e registro fotográfico de cada etapa do transporte, criou um site para acompanhamento dos
clientes em tempo real e, mais recentemente, passou a operar na nuvem. Tudo isso para mitigar os riscos de uma
operação logística crítica, já que a maior parte dos clientes é formada por fornecedores da gigante da mineração
Vale, como ThyssenKrupp, Supermix Concreto, Liebherr e Sandvik. “Um equipamento parado, improdutivo, dentro
da companhia, gera uma multa altíssima, cobrada por hora”, explica Marçal.

Além de evitar esse tipo de prejuízo, o alto nível de controle sobre cada etapa do processo logístico permite que a
transportadora antecipe problemas, tenha tempo de corrigi-los e, assim, evite outras perdas. O executivo
exemplifica citando o setor de construção – outro onde a transportadora atua – no qual um atraso na entrega de
materiais provoca um efeito dominó. “Se um determinado insumo não chega a tempo, todo o cronograma do dia
fica comprometido”, explica.

O nível de eficiência alcançado pela transportadora acabou por dar origem a um novo negócio. Mais
recentemente, as unidades da Transcota em São Paulo, localizada às margens da Rodovia Fernão Dias, e a de
Parauapebas, no Pará, passaram a funcionar como hubs logísticos. Em seu interior operam outras empresas – entre
elas a CXT e a Minha Casa Solar – que tocam seu dia a dia normalmente, de forma independente, mas contam
com todo o serviço de gestão operacional da empresa mineira: coleta nos portos, armazenagem, separação,
embalagem e entrega ao cliente final. “Dividimos nosso espaço para que elas operem nele, com seu próprio CNPJ
e pessoal, mas com o nosso expertise logístico”, diz Marçal.

A mais nova iniciativa da empresa – que transportou R$ 590 milhões em mercadorias em 2018 e quase R$ 1 bilhão
no ano passado – está na unidade de Parauapebas, no estado do Pará, estrategicamente localizada para
atender à Vale e berço da maior jazida de minério de ferro do planeta. É lá que funciona um projeto piloto 100%
autossustentável em energia, com neutralização de dióxido de carbono e aproveitamento de água da chuva. O
próximo passo é o uso de veículos elétricos. A transportadora acaba de comprar uma van BYD T3, totalmente
elétrica, com capacidade para carregar 750 kg. Ao custo de R$ 300 mil – seis vezes maior do que um similar da
categoria – a van pode se pagar em cinco anos, segundo cálculos do executivo.

“Ela será abastecida por placas fotovoltaicas, o que significa uma economia financeira imensa com combustível”,
diz, explicando que duas horas são necessárias para garantir uma autonomia de 300 quilômetros, sem prejuízo ao
meio ambiente. A unidade paraense é uma das empresas privadas participantes do PLVB – Programa de
Logística Verde Brasil, iniciativa comprometida com a responsabilidade socioambiental corporativa que busca
capturar, integrar, consolidar e aplicar conhecimentos para reduzir a intensidade das emissões de gases do efeito
estufa, de poluentes atmosféricos e aprimorar a eficiência logística e o transporte de carga no país. Atualmente,
apenas 31 empresas já obtiveram o selo verde emitido pelo programa, entre elas, Dow, Heineken, HP, L’Oreal e
Scania. “Não estamos fazendo nada além da nossa obrigação. Queremos crescer, mas da maneira certa.”
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A adoção de práticas sustentáveis que garantam a preservação dos recursos naturais é essencial para garantir o
crescimento de qualquer negócio a longo prazo, especialmente em tempos nos quais a consciência ambiental tem
ganhado cada vez mais destaque na sociedade.

No segmento de logística, a prática de atitudes sustentáveis transformou a realidade de diversas empresas. Um dos
principais pontos de atenção é o descarte correto de produtos e a respectiva reutilização dos mesmos. Essa
reintegração do produto à cadeia produtiva após atingir o fim de sua vida útil, pode ser chamada de logística
reversa.

Ao atuar de forma sustentável, é possível promover não só a conscientização para a educação ambiental, mas
também eliminar ou reduzir os impactos no meio ambiente – o que contribui para o aumento da qualidade de vida
da população.

Dentro de uma organização, um planejamento sustentável deve partir do princípio de que é possível obter resultados
financeiros sem prejudicar o meio ambiente. Para isso, a criação de políticas socioambientais deve estar inserida de
forma objetiva no planejamento estratégico e integrada na raiz da cultura organizacional. Podemos citar como
exemplo, algumas das iniciativas desenvolvidas em nossa empresa. Implantamos em nossa unidade localizada na
cidade de Parauapebas (PA), um projeto piloto 100% autossustentável em energia, com a neutralização de dióxido
de carbono e o aproveitamento de água da chuva. Essa sede integra o conjunto de empresas privadas
participantes do Programa de Logística Verde Brasil (PLVB), que procura consolidar e aplicar conhecimentos para
reduzir a intensidade das emissões de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos, e assim elevar o potencial de
eficiência da logística e do transporte de carga no Brasil.

A nossa empresa acabou de incluir veículos elétricos em seus serviços de transportação de cargas. Recentemente
adquirimos um automóvel 100% elétrico para alocar em nossas operações, a van BYD-T3. Com a capacidade para
700 quilos, ela possui um custo seis vezes maior do que o de um similar da categoria movido a combustível fóssil. Ela
será abastecida pelas placas fotovoltaicas em nossa unidade sustentável no Pará, sendo necessárias somente duas
horas para garantir uma autonomia de 300 quilômetros, sem prejuízos ao meio ambiente. Estes veículos são
financeiramente mais econômicos. Com isso, as operações ficam menos dispendiosas, o que acaba viabilizando
as suas aquisições. É importante lembrar que a sustentabilidade não implica essencialmente em aumento de gastos.
Muito pelo contrário.

Algumas das maneiras possíveis de se colocar a visão sustentável em prática no setor logístico seria por meio da
implementação de atitudes assertivas, como a análise do ciclo de vida dos produtos e a determinação do impacto
ambiental causado por cada um deles; a adoção do consumo consciente de energia e água; a prática da coleta
seletiva; e o reaproveitamento e reciclagem de resíduos. Além disso, podemos equipar as frotas com veículos
elétricos ou movidos a biocombustível e, adotar o uso de embalagens biodegradáveis, entre outras medidas.

Ao orientar todos os processos gerenciais e operacionais, segundo os princípios da logística sustentável, as
empresas garantem a sobrevivência de seus negócios no mercado e agregam valor competitivo e econômico aos
mesmos. É preciso também, investir em campanhas e elaborar políticas de devolução e troca bem claras, sem
custos para o cliente, para que os resultados se tornem cada vez mais expressivos.

na mídia

Sustentabilidade na logística:
entenda a importância
da consciência ambiental
neste seguimento
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na mídia

Veículo 100% elétrico
garante entregas mais
sustentáveis ZERO

EMISSION BYD -T3

Nos últimos dois meses, a Transcota – Logística e Transporte, realizou as suas primeiras entregas totalmente
sustentáveis para a maior mineradora do Brasil, com zero emissão de CO2. Em julho, o primeiro percurso, que entrou
para a história como a primeira entrega verde da mineração nacional, ligou a unidade da transportadora em
Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte e a sede da mineradora localizada na cidade de Nova Lima.
Já a segunda entrega ocorreu em 26/8 e percorreu a distância entre a unidade sustentável da Transcota na cidade
Parauapebas (PA) e a sede da grandemineradora em Carajás, com uso da van 100% elétrica, a BYD-T3, no transporte
de cargas.

De acordo com Felipe Marçal Cota, engenheiro de produção e CEO da Transcota, qualquer inovação deve ter como
foco, além da qualidade e custo-benefício, a consciência ambiental. "Esse foi mais um grande passo, tanto para a
logística quanto para a mineração brasileira. É hora de repensar os impactos ambientais inerentes as operações
atuais e colocar em prática soluções verdes inovadoras, criando um contexto no qual se perceba que é possível
crescer da maneira correta, preservando o meio ambiente e gerando valor sustentável a todos. Criar soluções
inovadoras e sustentáveis devem ser prioridades das empresas 4.0", observa.

A van BYD-T3 - responsável pelo transporte de peças de reposição de máquinas e equipamentos voltados para a
atividade mineradora nas duas viagens pioneiras - é abastecida por meio de placas fotovoltaicas presentes na
unidade sustentável da Transcota no Estado do Pará, e necessita somente de duas horas para garantir uma
autonomia de 300 quilômetros, sem nenhum prejuízo ao meio ambiente. A maior eficiência do motor, a condução
leve e silenciosa, e a diminuição dos gastos com manutenções são outros benefícios, que se aliam à zero emissão
de CO2 e outros poluentes e fazem desse o futuro da logística.

Após o período de testes, o objetivo da transportadora é potencializar as suas operações de distribuição com o uso
de veículos elétricos, a partir de suas unidades localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerias e Pará, e também
em outras regiões do Brasil.

A alocação de veículos elétricos no transporte de cargas é somente uma das iniciativas propostas pela Transcota
para impulsionar o desenvolvimento de seus processos e serviços, sem causar impactos nocivos a natureza. A
empresa implantou em sua unidade localizada na cidade de Parauapebas (PA), um projeto piloto 100%
autossustentável em energia, com a neutralização de dióxido de carbono, aproveitamento de água da chuva e o
uso de biodigestores no tratamento de seus esgotos. Essa unidade hoje integra o conjunto de empresas privadas
participantes do Programa de Logística Verde Brasil (PLVB), que procura consolidar e aplicar conhecimentos para
reduzir a intensidade das emissões de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos, e assim elevar o potencial de
eficiência da logística e do transporte de carga no Brasil.

"Ao direcionar o foco da nossa organização para os princípios da logística sustentável, a Transcota assume o
compromisso de trabalhar de forma inovadora para garantir o equilíbrio das suas operações com a preservação do
meio ambiente. A nossa intenção principal é conseguir neutralizar 100% do CO2 gerado pelas operações da
empresa. Já estamos desenvolvendo alguns cálculos para mensurar a quantidade de gases poluentes que
produzimos anualmente, e ainda pesquisamos formas de minimizar ou mesmo anular este impacto no meio
ambiente. Atualmente, desempenhamos uma série de iniciativas de visão sustentável, mas ainda estamos
elaborando mais um novo projeto. Ele consiste na criação de uma reserva ambiental, que receberá a plantação de
um número de árvores suficientes o bastante para ajudar na neutralização do restante do carbono que emitimos na
natureza", finaliza o empresário Felipe Marçal Cota.
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Carro Elétrico - Transcota
ZERO
EMISSION BYD -T3

A Transcota investe constantemente em novos projetos que visam a neutralização de CO2 em suas
operações. Os veículos utilizados na operação são 100% elétricos, com capacidade para 700Kg de
carga. São abastecidos por meio de placas fotovoltaicas presentes na unidade sustentável da
Transcota e necessitam somente de duas horas para garantir uma autonomia de 300 quilômetros,
sem gerar prejuízos ao meio ambiente.

CO2 ZERO
EMISSION

Transporte verde. Esse é o maior benefício de
um veículo logístico elétrico.

Veículos elétricos não produzem emissão de
CO2.

Com um espaço de carga de 3,8 m³ e carga útil de
0,7 tonelada, o veículo elétrico atende às
necessidades de transporte nas operações de
distribuição de mercadorias.

BYD -T3

ZERO EMISSION

ZERO
EMISSION BYD -T3

Alimentados por modernas baterias de
carregamento rápido com capacidade de
50,3kWh, possuem autonomia para percorrer
até 300Km com apenas 2 horas de recarga.

Super Drone - Transcota

Se considerarmos 100 veículos 100% elétricos alocados em nossas operações, deixaríamos de produzir a cada ano 2.032,00 Ton CO2.
Essa quantidade de CO2 demandaria uma Floresta com 135.467 árvores para sua neutralização total.

Está em fase final a homologação do nosso Super Drone na ANAC. A aeronave não tripulada,
inicialmente vai comportar 50 Kg de carga, sendo que, na sua versão final, irá comportar até 150 Kg
de carga útil. Esse Projeto é pioneiro a nível mundial, foi desenvolvido e registrado pela Transcota
para delivery de cargas B2B. Nosso super drone conta com várias tecnologias de ultima geração,
similar as utilizadas em aeronaves. Desenvolvemos fornecedores em diversos países para viabilizar
o projeto, que utiliza equipamentos militares e componentes inovadores. O drone tem 2,6 metros de
diâmetro e possui diversos equipamentos de segurança, desde paraquedas até sensores que
permitem desviar de obstáculos sem intervenção humana.
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Somos pioneiros na utilização de veículos de carga 100% elétricos para entregas na
Mineração.

Transporte Verde

Nossa filial Parauapebas – PA foi construída seguindo as premissas do selo verde e é um
projeto inovador autossustentável.
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Unidade Sustentável

Robô com Inteligência Artificial

Estamos desenvolvendo um Super Drone Delivery, após suas implementações, tera
capacidade de elevação de até 150kg de peso útil.

Nosso robô tem inteligência artificial e realiza gestão de alguns setores da empresa.

Trabalho Remoto Colaborativo em Nuvem
Desempenhamos 100% das nossas atividades em nuvem, com acesso remoto por
nossos colaboradores em qualquer local do mundo. As informações são organizadas
por setores, permitindo o trabalho colaborativo, de fácil acesso as informações e em
tempo real pelas equipes.

Super Drone Delivery

Inovação



Implementamos a filosofia Lean, um sistema de gestão que integra princípios e técnicas
operacionais para buscar a perfeição constantemente, gerando valor sustentável para
o negócio.

Inovação
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Lean Manufacturing e Lean Office

Rastreabilidade por Imagens
Adotamos o controle por imagens em todo ciclo operacional de transporte. Caso
ocorra alguma anormalidade, conseguimos auditar internamente e solucionar com
eficácia.

Transcota Farm Free CO2
Um Projeto inovador para gerar crédito carbono e neutralizar os gases poluentes
inerente as nossas operações. Realizamos na Transcota Farm: plantio de árvores,
preservação de nascentes, geração de energia limpa (Fazenda Solar) e preservação
da fauna.

Gamification
Incentivamos o desenvolvimento dos colaboradores de forma autônoma, através do
nosso sistema de gamification é possível reconhecer automaticamente a evolução
individual, promovendo-os de acordo com o plano de carreira.



BYD -T3

ZERO EMISSION

Fazemos parte do Programa de Logística Verde Brasil (PLVB), uma iniciativa estratégica
das empresas membro que reflete o seu compromisso com a responsabilidade
socioambiental corporativa e que busca capturar, integrar, consolidar e aplicar
conhecimentos com objetivo de reduzir a intensidade de gases do efeito estufa (GEE).

Sustentabilidade
Ambiental
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PLVB

Veículo 100% Elétrico
Estamos investindo em veículos 100% elétricos para alocar nos operações de
distribuição de cargas.

ZERO
EMISSION BYD -T3

Unidade Sustentável
Nossa filial Parauapebas – PA foi construída seguindo as premissas do selo verde e é
um projeto inovador autossustentável.

Energia Limpa (Fotovoltaica).
Utilizamos energia limpa em nossas unidades, garantindo menor impacto ao meio
ambiente.

Aproveitamento de Água das Chuvas
Realizamos a captação e aproveitamento de água das chuvas para atividades de
limpeza externa em nossas unidades.

Redução no consumo de energia elétrica
Fizemos investimento em iluminação led em todas unidades da Transcota, garantindo
economia significativa de energia elétrica.

Redução no consumo de água
Elaboramos uma campanha interna para conscientização do uso adequado da
água. Além disso, implementamos torneiras automáticas, vasos sanitários econômicos
e aproveitamento de água da chuva.

Tratamento de Esgoto (Biodigestor)
Utilizamos essa tecnologia nas unidades que não possuem rede de esgoto
disponibilizada pela prefeitura. O tratamento do esgoto por biodigestor garante a
devolução da água tratada (limpa) ao meio ambiente.



Sustentabilidade
Ambiental

Realizamos a coleta seletiva em nossas unidades e garantimos o descarte adequado
para reciclagem dos materiais.
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Gestão de Resíduos

Inventário de Emissões
Realizamos o inventário das emissões inerentes as nossas operações.

Monitoramento de Gases de Efeito Estufa (GEE)
Realizamos anualmente o monitoramento dos gases de efeito estufa (GEE), que
mensuram os impactos ambientais inerentes as nossas operações

Transcota Farm Free CO2
Um Projeto inovador para gerar crédito carbono e neutralizar os gases poluentes
inerente as nossas operações. Realizamos na Transcota Farm: plantio de árvores,
preservação de nascentes, geração de energia limpa (Fazenda Solar) e preservação
da fauna.

Plantio de Árvores
Periodicamente realizamos o plantio de árvores na Transcota Farm.

Fazenda Solar
Investimos na geração de energia limpa em nossas unidades e na Transcota Farm.

Qualidade do Ar (Controle de Opacidade da Frota)
Periodicamente nossa frota é vistoriada para aferição da opacidade, garantindo
uma operação dentro parâmetros legais e contribuindo com a qualidade do ar.



Contribuímos mensalmente com a manutenção de ONG’s que se dedicam ao resgate
de animais de rua.

Sustentabilidade
Social
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ONG Resgate Animal

Esporte Paralímpico
Patrocinamos equipes de esporte Paralímpico da UFMG.

Motocross
Patrocinamos pilotos de motocross na região de Belo Horizonte – MG.

Doação de Máscaras (Covid-19)
Realizamos em Abril/2020 algumas ações sociais nas periferias de Belo Horizonte – MG,
distribuindo máscaras para auxiliar no combate ao Covid-19.

Parceria com AeroJR UFMG
Firmamos contrato com a primeira empresa Jr do país de serviços de consultoria
aeronáutica, composta por alunos do curso de Engenharia Aeroespacial, com
objetivo de estimular a inovação, consolidando a formação pessoal, profissional e
empreendedora dos futuros engenheiros.

Não Demita
Aderimos ao movimento #NÃODEMITA juntamente com outras empresas, como:
Magazine Luiza, C&A, Banco Inter, XP Investimento, Natura, MRV Engenharia, dentre
outras. A primeira responsabilidade social de uma companhia é retribuir a sociedade
o que ela proporciona. Começando pelas pessoas que dedicam suas vidas, todos os
dias, ao sucesso do seu negócio.

Futebol
Patrocinamos equipes de futebol na região de Belo Horizonte – MG.



Contamos com um Código de Ética que
estabelece as diretrizes da empresa aos
colaboradores, sociedade, cliente e
fornecedores.

Sustentabilidade
Compliance e Governança
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Código de Ética

Canal de Denúncia
Findamos uma parceria com a empresa
Ouvidor Digital para receber
anonimamente as denúncias e conduzi-
las em conformidade ao nosso código
de ética.

Prêmio Integridade
Promovido pela prefeitura de Contagem - MG, o prêmio reconhece as empresas que
possuem boas práticas de compliance.

Certificação B Corporation
Sistema B é um movimento global de empresas preocupadas com a sustentabilidade
e com a geração de valor compartilhado, cujo objetivo é fazer melhores empresas
para o mundo e não apenas do mundo. No mundo existem mais de 2.500 empresas
com Certificação B, sendo 92 delas brasileiras. Entre as grandes marcas com a
certificação estão a Natura, Danone, Ben & Jerry (Grupo Unilever), e Whole Foods
(Rede de Supermercados nos EUA de produtos naturais / orgânicos).

Gestão 4.0
Nossos gestores passam por imersão ementoria profissional, para que em poucos dias
eles se atualizem nessas técnicas e consigam promover mudanças significativas em
sua equipe.

LGPD
Estamos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, nossos servidores
e banco de dados estão alocados em nuvem (Microsoft Azure e Office 365),
garantindo sigilo e proteção dos dados.

Cultura Lean
Implementamos a filosofia Lean, um sistema de gestão que integra princípios e
técnicas operacionais para buscar a perfeição constantemente, gerando valor
sustentável para o negócio.



Nossos Sistemas foram desenvolvidos de forma personalizada e integrada para
automatização das atividades repetitivas
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Sistemas automatizados e integrados

Cloud Computing (Microsoft 365)
Desempenhamos 100% das nossas atividades em nuvem, com acesso remoto por
nossos colaboradores em qualquer local do mundo. As informações são organizadas
por setores, permitindo o trabalho colaborativo, de fácil acesso as informações e em
tempo real pelas equipes.

Telefonia em nuvem
Nosso serviço de telefonia em nuvem garante a disponibilidade dos serviços em
qualquer local do mundo e de forma ininterrupta.

Servidores em nuvem (Microsoft Azure)
Nossos servidores estão alocados na estrutura Microsoft Azure em nuvem, garantindo
o sigilo e segurança dos dados.

CRM (Movidesk)
Realizamos a gestão de relacionamento com o cliente através do sistema CRM
Movidesk, otimizando o tempo de resposta e antecipando soluções.

Tecnologia



Tecnologia
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LGPD (Microsoft 365 e Azure)
Estamos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, nossos servidores
e banco de dados estão alocados em nuvem (Microsoft Azure e Office 365),
garantindo sigilo e proteção dos dados.

Business Intelligence (BI)
Utilizamos o Business Intelligence (BI) em todos os setores da empresa. Através do
desenvolvimento BI, enxergamos de forma clara os principais indicadores da empresa,
a partir da análise automática de milhares de informações em tempo real. O
desenvolvimento dessa ferramenta teve resultado positivo em nosso planejamento
estratégico, dando mais velocidade a tomada de decisões, com mais qualidade,
potencializando a eficiência das operações e otimizando processos.

Informação Full Time
Todas informações inerentes as nossas operações, são disponibilizadas aos nossos
clientes em ambiente web e via e-mail com follow-up diário.

Rastreamento Via Satélite
Nossa frota é monitorada via satélite e as informações são integradas
sistemicamente para gestão em tempo real.




