
 

 

 

Identificação da Empresa: Viação Águia Branca S/A 

Identificação da Experiência: A Sustentabilidade no Transporte Rodoviário de 
Passageiros 

Data ou Período de Aplicação da Experiência: 2009 a 2011 

Categoria da Experiência: Responsabilidade sócio-ambiental 

Sumário da Experiência: O transporte rodoviário de passageiros é uma atividade 
importante para a sociedade, mas que deve ser conduzida com sustentabilidade, 
face aos vários impactos causados ao meio ambiente. Dentre eles o mais 
expressivo é da poluição atmosférica, ocasionado pela emissão de poluentes dos 
veículos. É em função destes impactos que a Viação Águia Branca buscou implantar 
um sistema de gestão ambiental, para mitigar seus impactos no meio ambiente, 
através de programas e da participação fundamental dos funcionários, responsáveis 
pela condução e sucesso de todo o sistema. 
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1 – CONTEXTO/CENÁRIO DA EXPERIÊNCIA 
O consumo de combustíveis fósseis pela atividade de transporte no Brasil é o terceiro maior 
gerador de CO² (dióxido de carbono), um dos responsáveis pelo efeito estufa e 
conseqüentemente do aquecimento global. A atmosfera brasileira recebe por ano 1,57 bilhões 
de toneladas de CO², das quais o transporte contribui com 136 milhões de toneladas ou 8,6%.  
O Brasil consome aproximadamente 42 bilhões de litros de diesel/ano, equivalente a mais de 
100 bilhões de dióxido de carbono (CO2) lançados para atmosfera por meio da combustão. 
Para existir o equilíbrio ambiental destas emissões o país precisaria plantar 10 bilhões de 
árvores para que toda a emissão deste gás fosse seqüestrada pela natureza em 100 anos. 
Segundo a matriz energética de 2005 (MME), o setor de transportes consome 48,5% de todos 
os derivados do petróleo do Brasil e o diesel equivale a 54,5% de todos os tipos de 
combustíveis utilizados. Fonte: Site do Ministério de Minas e Energia (http://www.mme.gov.br) 

 

2 – SITUAÇÃO ANTERIOR 
A Viação Águia Branca na atividade de transporte de passageiros emite por ano em torno de 
52 mil toneladas de CO² na atmosfera. Além da emissão de poluentes podemos destacar 
outros impactos causados ao meio ambiente, como o consumo e descarte de pneus, 
manutenção dos veículos e conseqüente geração de resíduos, utilização em grande escala de 
recursos naturais, como a água, dentre outros. 
A empresa então buscou implantar um sistema de gestão ambiental que pudesse mitigar estes 
impactos ao meio ambiente, com a criação de programas ambientais e um trabalho intenso na 
conscientização dos funcionários, responsáveis pelo sucesso dos trabalhos.  
Importante destacar que alguns programas já existentes, como é o caso do Programa de 
Condução Socioambiental, antes com visão apenas econômica, passou a ser dimensionado e 
conduzido com resultados ambientais, dando foco na sua contribuição para redução do 
impacto ao meio ambiente. 

 
2.1 OBJETIVOS 
2.1.1 – OBJETIVO GERAL 

Implantar um modelo inovador de gestão sócio-ambiental por meio do envolvimento e 
conscientização dos colaboradores em prol da sustentabilidade no transporte rodoviários de 
passageiros e conseqüente redução dos impactos no meio ambiente. 
 

2.1.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Reduzir os gases poluentes para atmosfera; 
- Reduzir 450 toneladas de CO2, emitidos na atmosfera pelo transporte 
rodoviário de passageiros, no período de 2009 a 2011; 

 
• Conscientizar os colaboradores quanto à preservação ambiental; 

- Implantar o Programa de Coleta Seletiva para participação dos funcionários; 
- Implantar os Programas de Coleta de Pilhas e Baterias e de Óleo de Cozinha 
Usado, para os funcionários, com abrangência para participação das famílias 

 
• Divulgar a Águia Branca como empresa ambientalmente responsável; 

- Obter anualmente o Prêmio Qualiar, fornecido pela Fetransportes, em função 
dos resultados das medições da emissão de poluentes realizadas pelo 
Despoluir; 
- Obter a certificação da ISO 14001, até o final de 2011, em função da gestão 
ambiental da empresa. 

 
• Reduzir os impactos ambientais provenientes das atividades da empresa. 

- Elaborar campanhas de Atitude Sustentáveis para redução no consumo de 
energia, água e papel. 

 
 
 
 



2.2 – PÚBLICO ALVO 

O reflexo do trabalho é para a sociedade em geral, tendo como agente transformador os 
funcionários da empresa. 

2.3 - DESAFIO 

A conscientização ambiental dos funcionários é o grande desafio da empresa para o sucesso 
do negócio. As atitudes não devem ser restritas ao ambiente interno da empresa, precisam 
atingir também as famílias e a sociedade como um todo, somente assim teremos resultados 
positivos na busca pelo transporte rodoviário responsável e sustentável. 
 
3 – DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 
3.1 – LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA 

EXPERIÊNCIA E FORMAS DE PESQUISA. 

Este projeto foi conduzido mediante a metodologia de gestão PDCA, conforme suas fases de 
intervenção de processos, fazendo o uso das ferramentas da qualidade e métodos de análise 
estatística. 

Programa de Condução Socioambiental 
As informações deste programa foram levantadas em procedimentos operacionais sobre o 
assunto, jornais e informativos externos, sites da internet, indicadores e controles internos do 
programa, trabalhos apresentados no Prêmio Interno da Qualidade e jornais internos.  
Programa de Coleta Seletiva 
Para estudo deste programa foram levantadas informações em indicadores e controles 
internos, assim como em jornais internos e arquivos de apresentações sobre o tema. 
Campanhas de “Atitude Sustentável” 
Estas informações foram coletadas de informativos e comunicados enviados aos funcionários. 
Comitê de Meio Ambiente 
As informações deste Comitê foram coletadas do procedimento interno que conduz o programa 
e fornece as diretrizes para seu acompanhamento. 
Trabalhos Internos do Prêmio “Mentes que Brilham” 
As informações foram coletadas dos próprios trabalhos inscritos e apresentados no prêmio. 
 

3.2 – CONCEPÇÃO 

A partir de uma consultoria contratada para licenciar as garagens da empresa e de 
experiências bem sucedidas de outras empresas do Grupo Aguia Branca, foi criado um 
Sistema de Gestão Ambiental, para nortear as ações e trabalhos voltados para redução dos 
impactos negativos ao meio ambiente. 
 

3.3 – DESCRIÇÃO 

O Sistema de Gestão Ambiental da Viação Águia Branca tem como principais objetivos fazer 
cumprir os requisitos legais e legislações ambientais pertinentes as suas atividades, assim 
como fornecer diretrizes para redução dos impactos ao meio ambiente. São quatro os 
procedimentos criados para condução do sistema: gestão de resíduos, avaliação dos impactos 
ambientais, atendimento as legislações e monitoramento ambiental. 
O Sistema de Gestão Ambiental ganha destaque em 2011 com a primeira garagem da 
empresa a receber a recomendação para a certificação na norma ISO 14001. 
Para o acompanhamento de todo o sistema e participação efetiva dos funcionários foram 
criados alguns programas, que seguem: 
 

2.3.1 - Programa de Condução Socioambiental 

Condução Econômica é um subprocesso, componente do processo de Direção Veicular, que 
se lastreia em regras técnicas que permitem o máximo aproveitamento de combustível no 



sistema de alimentação do veículo, aumentando a quilometragem percorrida por litro 
consumido, a preservação dos pneus e o alongamento da vida útil dos componentes. 
O Motorista condutor econômico é um profissional pleno, que conhece o veículo e sua forma 
correta de funcionamento. Exercita a chamada direção socio-ambiental, voltada para a 
preservação do meio ambiente, pois, emitindo menos CO2 e partículas mortíferas na 
atmosfera, concorre decisivamente para a saúde da população. 
Objetivos: 
� Preservação do Meio Ambiente: Reduzir a emissão de gases nocivos ao meio ambiente, 

colaborando para sua preservação. 
� Capacitação profissional: Buscar o desenvolvimento contínuo dos profissionais a ele 

ligados, visto que, capacitados, alcançarão melhores resultados. 
� Economias financeiras: Evitar o desperdício, gastando apenas o necessário no que se 

refere a custos com óleo diesel, pneus, peças e componentes mecânicos.  
� Segurança operacional e conforto aos clientes: Contribuir com a segurança 

operacional, visto que, conduzindo com previsão e prevenção, transmite aos passageiros 
maior conforto e segurança durante as viagens. 

O Programa ainda conta com um incentivo para os motoristas que cumprem as metas de 
emissões mensais e com uma premiação anual dos destaques do programa. Os melhores 
motoristas recebem os Trófeus “Amigos do Meio Ambiente” e Trófeu “Chico Mendes”, como 
referência de sua performance no ano e reconhecimento de seu esforço para redução da 
poluição atmosférica. 
O Programa também ganha destaque na participação do Trófeu Qualiar, criado pela 
Fetransportes para premiar e reconhecer as empresas que cumprem com as metas de 
emissões estabelecidas pelo regulamento. 
 

2.3.2 - Programa de Coleta Seletiva 

O Programa de Coleta Seletiva foi implantado em novembro de 2009. Este programa foi 
elaborado em parceria com a Associação de Catadores do Município de Cariacica, Projeto 
gerido pela Secretaria de Meio Ambiente do município. Neste programa todos os resíduos 
recicláveis gerados são doados para esta associação, desenvolvendo as famílias que vivem 
dos resíduos e gerando renda para elas. 
Todos os funcionários e terceirizados são treinados e conscientizados periodicamente no 
Programa de Coleta Seletiva, com intuito de cada vez mais contribuírem na geração dos 
resíduos recicláveis e criarem hábitos corretos também fora da empresa, como cidadãos. 
Como forma de levar este trabalho para a família dos funcionários, o Programa se estende 
para a Coleta de Pilhas e Baterias e Coleta de Óleo Usado de Cozinha, que podem ser trazidos 
de casa e armazenados em locais apropriados na empresa. Estes resíduos depois são 
destinados para reciclagem e/ou reaproveitamento, de uma forma ecologicamente correta. 
 

2.3.3 Campanhas de “Atitude Sustentável”                   

A Viação Águia Branca tem realizado campanhas com seus funcionários com intuito de 
conscientizá-los para o consumo sustentável e com isso mitigar os impactos ao meio ambiente. 
Dentre as campanhas, destacamos: 

• Redução no consumo de energia, com a utilização racional dos aparelhos de ar 
condicionado, utilização das luzes, monitor de vídeo, utilização de elevadores, etc...;  

• Redução no consumo de água, com a utilização racional deste recurso e a importância 
dele na vida das pessoas; 

• Redução no consumo de copos descartáveis, com utilização de canecas e squeeze´s; 
• Redução no consumo de papel, com a impressão dos dois lados do papel e utilização 

como rascunho dos papéis usados. 

2.3.4 Criação do Comitê de Meio Ambiente 

A Viação Águia Branca possui uma extensa malha rodoviária e para atender a este serviço são 
necessárias diversas garagens, onde acontecem as atividades de liberação dos veículos. Para 
que todas as garagens e processos sejam conduzidos de forma uniforme é necessário que as 



pessoas envolvidas no processo de Gestão Ambiental estejam com uma visão sistêmica. Para 
garantir o sucesso destes processos foi criado o Comitê de Meio Ambiente, que é representado 
por funcionários de cada localidade, chamados também de “agentes ambientais”. 
O objetivo do Comitê é propor iniciativas e ações que garantam a eficiência da execução das 
políticas ambientais, além de ser um fórum que procura disseminar diretrizes com base no uso 
racional dos recursos naturais, de forma ordenada e uniforme em todas as garagens da 
empresa. 
 

2.3.5 - Trabalhos Internos do Prêmio “Mentes que Brilham” 

Este Prêmio é realizado a doze anos pela empresa e visa incentivar as boas práticas 
realizadas pelos funcionários de manutenção. O histórico de trabalhos realizados é em sua 
grande maioria para melhoria no trabalho da manutenção e nos veículos, sendo inclusive 
importante meio de solução para alguns fabricantes de veículos. Este ano, porém, os 
funcionários começam a pensar em soluções para redução nos impactos ao meio ambiente e 
surgem trabalhos voltados para o tema. Dos vinte trabalhos apresentados no Prêmio, 30% está 
relacionado ao meio ambiente, dentre os quais destacamos: 

• Abastecimento de água sustentável: tem por objetivo aproveitar a água que é 
produzida no sistema de climatização dos veículos, desviando-a para os sistemas do 
carro que necessita de água, como por exemplo o reservatório do limpador de 
parabrisas. Este trabalho reduz o consumo de 1,5 milhões de litros de água por ano; 

• Suspiro ecológico: evitar que o óleo queimado, proveniente do motor do veículo 
durante a viagem, seja lançado no meio ambiente; 

• Aqui também se recicla: divulgar a política da empresa voltada à Gestão Ambiental 
aos clientes, mostrando que a mesma se preocupa com a preservação do meio 
ambiente e contribui para a melhoria da qualidade de vida da população, criando 
sistema de coleta seletiva dentro dos ônibus. 

 

3.4  - PERTINÊNCIA DA SOLUÇÃO 

O Programa de Condução Socioambiental visa à redução da emissão dos gases poluentes 
para atmosfera, com a redução no consumo de combustível. Com a participação no Prêmio 
Qualiar, da Fetransportes, a empresa ganha destaque na sociedade como empresa 
sustentável. 
Ainda como meio de promover a imagem da empresa destacamos a recomendação para 
Certificação na norma ISO 14001, mostrando para a sociedade a preocupação da Viação 
Águia Branca em reduzir seus impactos ao meio ambiente. 
O Programa de Coleta Seletiva é primordial para participação dos funcionários e sua 
conscientização ambiental. Permite também a participação e envolvimento da família dos 
funcionários, através dos Programas de Recolhimento de Pilhas e Baterias e Óleo de Cozinha 
Usado. 
As Campanhas de “Atitude Sustentáveis”, o Comitê de Meio Ambiente e os Trabalhos 
apresentados no Prêmio “Mentes que Brilham” visam reduzir os impactos ambientais 
provenientes das atividades da empresa, promovendo a motivando sempre a participação dos 
funcionários.  
 

3.5 - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

• Revista “Frota & Cia”; 
• Jornal Interno “Trânsito Livre”; 
• Indicadores Ambientais; 
• ICAF (Instrução de Conduta Administrativa Financeira) do Comitê de Meio Ambiente; 
• Procedimentos Ambientais; 
• Certificados de Destinação de Resíduos Recicláveis. 



• Relatórios de Medições da Opacidade dos Veículos (Despoluir); 
• Troféus do Prêmio Qualiar; 
• Documento de Recomendação para Certificação da ISO 14001; 
• Informativos das Campanhas de “Atitude Sustentável”; 
• Ata de Reunião do Comitê de Meio Ambiente; 
• Eventos para Premiação dos Motoristas do Programa de Condução Socioambiental; 
• Trabalhos apresentados no Prêmio “Mentes que Brilham”. 

 

3.6 – DESENVOLVIMENTO / ETAPAS  

Etapas / Atividades 
CRONOGRAMA 

2008 2009 2010 2011 
Programa de Condução Socioambiental  
      Palestras sobre condução socioambiental     
      Realização do carro escola sobre o assunto     
      Instalação de medidor do consumo de combustível     
      Realização de almoço dos melhores motoristas da       

condução socioambiental 
  

 
 

      Criação do Trófeu “Amigos do Meio Ambiente”     
      Criação do Trófeu “Chico Mendes”     

 Intensificação do processo de levantamento da 
opacidade dos veículos 

  
 

 

Programa de Coleta Seletiva     
      Criação do Programa de Coleta de Pilhas e Baterias     

 Criação do Programa de recolhimento de Óleo de 
Cozinha Usado 

    

      Criação do Mutirão do Meio Ambiente     
Campanhas de “Atitude Sustentável”                    
      Campanhas internas de divulgação     

Criação de Campanhas de Consumo Consciente     
Criação do Comitê de Meio Ambiente     
      Criação de Indicadores Ambientais     
 

3.7 – RECURSOS TECNOLÓGICOS, DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO 

Para o desenvolvimento e acompanhamento de todos os processos de Gestão Ambiental 
foram necessários diversos recursos, dentre os quais destacamos: opacímetro (medição de 
fumaça dos veículos), painel de acompanhamento do consumo de combustível, sistema de 
acompanhamento da média de diesel dos motoristas, planilha de indicadores ambientais, 
auditorias internas e externas, manutenção preditiva dos veículos, dentre outros. 

3.8 – DIVULGAÇÃO 
3.8.1 – PROPOSTA DE DIVULGAÇÃO E RECURSOS DE MÍDIA E PROMOÇÃO 
 
Programa de Condução Socioambiental 

Tão importante como criar e planejar todos estes programas é como divulgar para os 
funcionários e de forma que todos possam entender e contribuir para o sucesso dos resultados. 
Para o Programa de Condução Socioambiental foram criados e distribuídos alguns itens, 
conforme abaixo: 
Banner:     Adesivo:     Camiseta: 

 

 

 



Programa de Coleta Seletiva 

Para o Programa de Coleta Seletiva, recolhimento de Pilhas e Bateriais e recolhimento de Óleo 
de Cozinha Usado, foram realizadas palestras, distribuição de brindes e até um “Mutirão 
Verde”. O objetivo do mutirão foi passar em todas as áreas da empresa, conversando com 
cada equipe e mostrando a importância dos Programas redução dos impactos no meio 
ambiente. 

      

 

A empresa utiliza também meios de comunicação de massa para divulgação das ações 
voltadas para a Gestão Ambiental, sendo a Intranet e o Jornal Interno da empresa. 
Algumas ações também são divulgadas na TV, com filmagens e participação em programas, 
apresentando algumas ações desenvolvidas. 

 
Campanhas de “Atitude Sustentável”     
As Campanhas são informativas e divulgadas a todos os funcionários através de email´s, 
Intranet e descanso de tela.  
 

PRA QUÊ 
ELEVADOR?

Prefira usar as
escadas para se deslocar

entre os andares do prédio. 
Além de economizar energia, 
você pode queimar calorias.

MENOS 
FRESCURA
Restrinja o uso do
equipamento ao horário de 
expediente. No intervalo do 
almoço e após as 18 horas o 
ambiente não precisa ficar fresco.

LIGADO SÓ SE FOR PRA TRABALHAR 
Desligue o computador quando se 

ausentar da mesa de trabalho por mais
de duas horas. Não esqueça também da 

impressora e outros dispositivos agregados.
O monitor deve ser desativado sempre

que não estiver utilizando
(no intervalo de almoço, em reuniões, etc.). 

 
 
  
Criação do Comitê de Meio Ambiente 
Foi criado um documento para normatizar as ações do Comitê de Meio Ambiente, a ICAF da 
Diretoria de Administração e Finanças, divulgada aos envolvidos nos processos ambientais e 
disponibilizada para consulta no sistema da Qualidade. 
 



Trabalhos Internos do Prêmio “Mentes que Brilham" 
O Prêmio acontece anualmente e participam os funcionários da empresa, gestores das áreas e 
Diretores. São também convidados parceiros e fornecedores da empresa, para divulgação das 
práticas e incentivo aos trabalhos. O evento ocorre em dois dias em local externo a empresa e 
é acompanhado por profissionais contratados para avaliação dos trabalhos. 

 

3.9 – SOLUÇÃO 

O modelo de Gestão Ambiental implantado é baseado, principalmente, no envolvimento e 
conscientização dos funcionários. Entendemos ser este o ideal para obtenção do sucesso nos 
Programas implementados e conseqüente redução no impacto ao meio ambiente. Com os 
resultados obtidos até o momento temos a certeza que estamos no caminho certo. 
 

4 – ENVOLVIMENTO 
4.1 – DA EMPRESA 

Este case perfaz por toda estrutura organizacional, fluindo desde a área estratégica passando 
pelo tático e chegando no operacional, envolvendo sinergicamente os diversos processos da 
empresa. 

Processos Explicação 

Operação Esta área é a mola propulsora do Programa de Condução Socioambiental, 
pois envolve a condução junto aos Motoristas 

Manutenção Realização de criteriosa manutenção preventiva e preditiva dos veículos 
SESMT Os técnicos de segurança do trabalho são os responsáveis pela gestão 

ambiental nas garagens 

RH Desenvolver os treinamentos para os funcionários e divulgar as campanhas 
Qualidade Gestão do processo de certificação na ISO 14001 
Suprimentos Responsável pelas Diretrizes e todos os processos de Gestão Ambiental 
Área Técnica Desenvolver processos capazes de melhorar o desempenho dos veículos e 

homologar produtos ecologicamente corretos 

Comercial Fomentar a divulgação externa nos diversos meios de comunicação das 
práticas ambientais 

Jurídico Ampliação dos conhecimentos quanto à legislação ambiental 
 

4.2 – DE PARCEIROS 

A empresa possui parceria com a Associação de Catadores de Cariacica. Todos os resíduos 
recicláveis gerados na empresa, através do Programa de Coleta Seletiva, são doados para a 
Associação, que possuem um galpão para armazenamento e triagem dos resíduos. Esta 
Associação faz parte do projeto “Cariacica Recicla”, da Secretaria de Meio Ambiente da 
Prefeitura de Cariacica. Este projeto retirou as pessoas que ficavam às margens da rodovia, 
lhes garantindo uma estrutura de trabalho e renda. 
A empresa também é parceira da Fetransportes (Federação das Empresas de Transporte do 
Espírito Santo), participando de forma efetiva na Camara de Meio Ambiente. A Águia Branca é 
representada por funcionários da área de Meio Ambiente, participando e promovendo o 
desenvolvimento do tema para as demais empresas de transporte do Estado. 
A missão da Camara de Meio Ambiente é “articular e promover a consciência ambiental, 
fortalecendo, por meio de ações e projetos sustentáveis, o transporte e a logística do Espírito 
Santo”. 
  

 



5 – AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
5.1 – RESULTADOS OBTIDOS 
 

5.1.1 – Redução na emissão dos gases poluentes para atmosfera 
 
Com o Programa de Condução Socioambiental foram reduzidas 509 toneladas na emissão de 
CO2, no período de janeiro de 2009 a agosto de 2011. Seria necessária uma floresta de 46.576 
árvores para neutralizar esta quantidade de poluentes no período de um ano. 
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INFORMAÇÕES 
Uma árvore precisa de 1 ano para absorver o CO2 de 4 litros de diesel. 
Cada litro de diesel consumido em motores produz o equivalente a 2,7 kg de CO2. 
 

Outro importante insumo para empresa, o pneu, teve seu rendimento aumentado 
gradativamente durante os anos, fruto dos controles impostos pela empresa e conseqüência da 
forma como o veículo é conduzido pelos motoristas. A redução no consumo de pneus é um 
resultado muito importante, principalmente para o meio ambiente, na redução da quantidade de 
matéria prima necessária para fabricação e na redução de resíduos gerados pela sua 
utilização. O aumento no desempenho dos pneus novos de 2008 à 2011 chega a 28%. 

 

5.1.2 Conscientizar os colaboradores quanto à preservação ambiental 
Com a implantação do Programa de Coleta Seletiva a geração anual de resíduos chega a 82 
toneladas ano. 

Papelão;  20,2 

Plástico;  11,1 

Papel ;  30,1 

Ferro/Alumínio;  
21,0 

Quantidade de Resíduos Destinados a Reciclagem em 2010 – Ton.

TOTAL: 82,4

 

Foram implantados os Programas de Coleta de Pilhas e Baterias e Óleo de Cozinha Usado, 
para promover a conscientização ambiental dos funcionários e disseminar a importância do 



assunto em casa, para suas famílias. Os programas ainda ajudam ao meio ambiente, 
destinando os resíduos para locais apropriados, evitando a degradação ambiental. 

 

5.1.3 Divulgar a Águia Branca como empresa socialmente responsável 
 
O reconhecimento é concedido a empresas de transporte que têm 100% da frota aprovadas 
pela auditoria do Programa Ambiental do Transporte (Despoluir). 
A auditoria mede, durante 12 meses, a emissão da fumaça preta pelos veículos, responsável 
por liberar o CO2 na atmosfera.  
O prêmio iniciou em 2009 e nos dois anos de existência a Viação Águia Branca conseguiu ser 
premiada pelos excelentes resultados nas medições realizadas pelo Programa Despoluir. 
 

5.1.4 Reduzir os impactos ambientais provenientes das atividades da empresa 
A Viação Águia Branca tem realizado campanhas com seus funcionários com intuito de 
conscientizá-los para o consumo sustentável e com isso mitigar os impactos ao meio ambiente. 
Dentre as campanhas, destacamos: 

• Redução no consumo de energia, com a utilização racional dos aparelhos de ar 
condicionado, utilização das luzes, monitor de vídeo, utilização de elevadores, etc...;  

• Redução no consumo de água, com a utilização racional deste recurso e a importância 
dele na vida das pessoas; 

• Redução no consumo de copos descartáveis, com utilização de canecas e squeeze´s; 
• Redução no consumo de papel, com a impressão dos dois lados do papel e utilização 

como rascunho dos papéis usados 
 

5.2 – INDICATIVOS DO GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

Apresentamos nos respectivos itens abaixo os indicativos do grau de satisfação da sociedade, 
acionistas e dos nossos funcionários através da percepção da imagem da empresa e dos 
excelentes resultados obtidos. 
 

5.3 – INDICATIVO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Aumento do moral dos colaboradores motoristas em função de ações de reconhecimento de 
seu empenho em dirigir de forma ambientalmente responsável.  
Reconhecimento pelo colaborador do papel da empresa como promotora de boas práticas 
socioambientais, conforme elevação da pesquisa de clima organizacional. 
Divulgação pelos colaboradores das boas práticas ambientais da empresa. 
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Trabalho em uma empresa que 
tem uma imagem positiva junto 
aos clientes e à sociedade

Somo envolvidos pela empresa 
em atividades voltadas à 
comunidade

Trabalho em uma empresa que 
meus familiares e amigos 
apreciam

Trabalho em uma empresa que 
se preocupa com o meio 
ambiente

 



5.4 – INDICATIVOS DO GRAU DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE 

O resultado da Pesquisa Marcas de Valores do ES demonstra a percepção da comunidade em 
relação às ações de preservação ambiental: 

 

 

5.5 – INDICATIVOS DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ACIONISTAS 

Maior margem de lucratividade com a redução dos custos operacionais de combustíveis, 
redução dos custos para destinação dos resíduos classe II, fortalecimento da Imagem da 
Empresa e conseqüentemente a validação das práticas implementadas através da 
recomendação Certificação ISO 14001 recomendada por auditoria de 3ª parte.  

 

5.6 – IMPACTOS SOBRE O POSICIONAMENTO DA EMPRESA NO MERCADO 

No mercado capixaba é realizada anualmente o Recall de Marcas, realizada pela empresa 
Futura e o jornal A Gazeta, que tem por objetivo conhecer as marcas mais lembradas pelos 
consumidores, em cada segmento de negócio.  

 

 



 

 

 

 

RESPONSÁVEIS: 

Virgilio Cabalini Pasolini – Gerente de Suprimentos e Meio Ambiente 

Davidson Martins Ronceti – Coordenador de Manutenção 
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