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A mudança é literalmente a única constante da ciência. Por meio 
dela melhoramos, nos aprimoramos e vimos o nosso entorno por 
outras perspectivas. É pensando na mudança que queremos um 
mundo mais verde. 

A sustentabilidade é feita, acima de tudo, por pessoas que enten-
dem seu dever com o meio ambiente e a comunidade, que traba-
lham arduamente com energia e geram a matéria necessária para 
a evolução e contribuição de um mundo cada vez melhor. 

Este relatório é fruto de ações e de pessoas que mudaram sua óti-
ca e lutaram para construir uma Coopercarga mais verde e, acima 
de tudo, um lugar mais sustentável para a sua e às próximas ge-
rações. Um mundo sustentável é idealizado com pequenos gestos, 
causando grandes impactos, dentro e fora de casa. 

Obrigado a todos os colaboradores, clientes e parceiros que fize-
ram, junto conosco, um ano mais sustentável. Dedicamos todas 
as palavras a vocês, e cada ação é dedicada a um mundo melhor, 
hoje. Comece agora e dedique um futuro melhor para quem você 
ama. Pense verde!

DEDICATÓRIA
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PALAVRA DO
PRESIDENTE

Inovação. Paixão. Entrega. Com es-
sas palavras guiamos nossas ações 
nos últimos anos. E com essas mes-
mas palavras fechamos o ano de 
2019 e iniciamos um novo ciclo em 
nossa cooperativa. 

Nos últimos anos passamos por 
muitos desafios. Esses desafios nos 
mostraram que a evolução, a mu-
dança, a transformação e a inovação 
devem fazer parte do dia a dia para 
manter nossos negócios competiti-
vos. Abriram nossos olhos e muda-
ram nosso mindset. Trouxeram ou-
tras perspectivas, e nos encorajaram 
por caminhos mais audaciosos. Uma 
coragem que veio junto com muito 
planejamento, além de preparo por 
parte da nossa equipe. Foi esse con-
junto de atitudes que nos fez obter 
os resultados que alcançamos nos 
últimos anos.

Hoje podemos dizer que todos os ob-
jetivos e reconhecimentos que temos 
conquistado são resultados da dedi-
cação e garra que percebemos em 
todo time Coopercarga. Exemplos 
disso são as conquistas que tivemos 
ao longo dos últimos anos, entre as 
quais destaco com muito orgulho, al-
gumas. Pela primeira vez, figuramos 
no ranking Valor Inovação, ficando 
entre as TOP 5 mais inovadoras do 
setor de transporte e logística. Já no 
anuário Época Negócios 360º, publi-
cação da revista Época que elenca as 

337 melhores empresas do país, fica-
mos entre as 5 melhores na classifi-
cação geral do setor de Transportes. 
Ainda, dentro da categoria Transpor-
tes, nos destacamos com o 1º lugar 
em Pessoas e também 1º lugar em 
Inovação. Outro destaque veio com o 
ranking das 500 Maiores do Sul, do 
Grupo Amanhã, no qual conquista-
mos o 2º lugar no setor de Trans-
porte e Logística em Santa Catarina 
e o 7º lugar na posição geral do setor 
na região Sul. E para fechar, destaco 
ainda, nossa posição no ranking da 
editora OTM, que apresenta as Maio-
res e Melhores do Transporte: em 
nosso segmento, estamos entre as 
7 Maiores e Melhores do Transporte.

Essas premiações, além de muitas 
outras com as quais fomos agracia-
dos nos últimos anos, representam 
que nosso planejamento, nossas ini-
ciativas e nossas ações trazem fru-
tos positivos. Além do resultado em 
prêmios, temos colhido o resultado 
em números, seja dos projetos que 
temos executado, das melhorias que 
temos feito ou das ações que temos 
implantado. O saldo de tudo isso é 
percebido por aqueles que são nossa 
razão de existir: nossos cooperados. 
Quando entregamos esse resultado 
positivo a eles, sentimos a sensação 
do dever cumprido. E é isso que nos 
move. Essa é a nossa verdadeira pai-
xão: entregar sucesso!

Osni Roman 

Nos últimos anos passamos por muitos desafios. 
Esses desafios nos mostraram que as palavras 
evolução, mudança, transformação e inovação 
devem fazer parte do dia a dia para manter 
nossos negócios competitivos.
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SOMOS A
COOPERCARGA

Somos uma cooperativa.

Uma cooperativa é uma associação autônoma de 
pessoas que se unem, voluntariamente, para satis-
fazer aspirações e necessidades econômicas, so-
ciais e culturais comuns por meio de uma empresa 
de propriedade coletiva e democraticamente gerida.

Nossos princípios de atuação estão pautados no 
movimento que nos deu origem: o cooperativismo. 
E é isso que faz toda diferença para quem está 
ao nosso lado. Cooperativismo significa cooperar e 
agir coletivamente para um mesmo propósito. Os 
direitos de todos são iguais e o resultado alcança-
do é repartido entre os integrantes, na proporção 
da participação das atividades.

Os princípios do cooperativismo, seguidos por nós 
e por todos que fazem parte deste universo, são: 
4	Adesão voluntária e livre; 
4	Gestão democrática pelos membros;
4	Participação econômica dos membros; 
4	Autonomia e independência; 
4	Educação, formação e informação; 
4	Intercooperação; 
4	Interesse pela comunidade.

E foi assim, pautada nesses princípios, que nas-
cemos. Em 09 de fevereiro de 1990, 143 peque-
nos transportadores uniram forças e acreditaram 
no ideal cooperativo, fundando a Cooperativa de 
Transporte de Cargas do Estado de Santa Catari-
na, sob a presidência de Pedro Rogério Garcia (in 
memorian). O intuito maior era fortalecer a atu-
ação dos transportadores no mercado e propor-
cionar a compra conjunta de insumos com preços 
mais baixos do que era possível com uma peque-

na empresa. Com muita coragem e determinação, 
os objetivos de todos se tornaram um único ideal, 
pelo qual todos estavam dispostos a lutar.

E a união fez a força. Ao longo de 30 anos de exis-
tência, ainda pequena em 1990, nos transforma-
mos na maior cooperativa de transporte rodoviário 
de cargas do Brasil, com mais de 60 unidades no 
território nacional e Mercosul, sempre buscando 
difundir e aplicar os valores que norteiam o coo-
perativismo. 

A nossa evolução acompanhou o passar dos tem-
pos e o profissionalismo foi se instalando aos pou-
cos. Os transportadores viram em nossa estrutura 
a oportunidade de não serem excluídos do mer-
cado. Partindo do transporte de alimentos, passa-
mos a investir em outros modais, diversificando 
nossas atividades. No setor de transporte, fomos 
uma das pioneiras na área de logística. Iniciamos 
o processo de criação de filiais em vários pontos 
do país e também em outros países do Mercosul. 
Postos de combustíveis foram agregados à estru-
tura e posteriormente passaram a ser outra ativi-
dade comercial. Da mesma forma, Centros Logís-
ticos e de Distribuição logo fizeram parte do rol de 
negócios oferecidos pela cooperativa.

Hoje, não somos apenas uma cooperativa com a 
função de unir pequenos transportadores e fa-
cilitar sua permanência na atividade. Somos um 
Operador Logístico com mais de 30 anos, volta-
do para soluções que resultem em sucesso para 
nossos clientes, ao mesmo tempo em que gera 
produtividade aos cooperados, promovendo o de-
senvolvimento da comunidade e preservando o 
meio ambiente.

Hoje, não somos apenas uma cooperativa com 
a função de unir pequenos transportadores e 
facilitar sua permanência na atividade. Somos um 
Operador Logístico com mais de 30 anos.
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IDEOLOGIA
COOPERCARGA
Somos diferentes. Temos percepções diferentes. 
Somos de gerações diferentes. Agimos cada um 
conforme nossas heranças, nossas vivências. E é 
essa pluralidade que nos torna tão essenciais. 

Por mais que tenhamos particularidades, quando 
estamos todos juntos, buscando alcançar os obje-
tivos da nossa cooperativa, unimos o que cada um 
tem de melhor e caminhamos rumo a um único 
propósito: A paixão por entregar sucesso!

Isso que nos move, que nos motiva a entregar o 
melhor para nossos cooperados, clientes, colabo-
radores, comunidade, parceiros e fornecedores. E 
como temos paixão pelo que fazemos, sabemos 
que podemos participar ativamente da construção 
do sucesso de todos que estão envolvidos com a 
nossa atividade. É por isso que estamos aqui. Por-
que somos apaixonados por entregas de sucesso.

Nossa Missão
Uma razão de ser, uma síntese do motivo pelo qual 
existimos. É assim, através de nossa missão, que 
entendemos por que nascemos e qual nossa res-
ponsabilidade. Somos um operador logístico que 
entrega soluções para os clientes, comprometidos 
com associados, colaboradores e a comunidade. 

Nossa Visão
Não buscamos nada além do que está ao nosso al-
cance. Batalhamos juntos para entregar sucesso. 
E é esse sucesso de todos que estão ao nosso re-

dor que fará o futuro acontecer: Ser um operador 
logístico de relevante atuação global.  

Nossos Valores:
FOCO NO CLIENTE: 
Avaliamos o custo/benefício (rentabilidade), te-
mos empatia e agilidade na veracidade das infor-
mações, consequentemente somos assertivos em 
nossos processos além de conhecer o negócio.     
 
VALORIZAÇÃO AOS ASSOCIADOS E 
COLABORADORES: 
A forma como agimos com os que estão mais pró-
ximos é uma pequena amostra do que de fato so-
mos. Nos preocupamos e cuidamos de nossos 
associados e colaboradores porque sabemos 
que só através deles é possível transformar 
nossos sonhos em conquistas.  
 
HONRA AO CONTRATADO: 
Ensinamos pelo exemplo. Quando cum-
primos o que prometemos e honramos 
com nossos compromissos, não preci-
samos falar muito sobre nós para mos-
trar quem somos. Por isso, esse valor 
faz parte de nossa história desde o 
princípio e seguirá conosco por onde 
quer que estejamos.  
 
SUSTENTABILIDADE: 
Desenvolver, mas de forma cui-
dadosa, sustentável, equilibrada 
e transformadora. Essa é uma 
das entregas que fazemos to-
dos os dias, nas comunidades e 
ambientes onde estamos inseridos.  

Nosso Propósito

ESPÍRITO COLABORATIVO E 
PROFISSIONALIZADO: 
Quando unimos nossas forças e nosso conheci-
mento com respeito, comprometimento, transpa-
rência, compartilhando o que nos desenvolve com 
quem está próximo, todos evoluem.  
 
SIMPLICIDADE COM EFETIVIDADE: 
Agregar, desenvolver, entregar sucesso. Fazemos 
isso de maneira simples, direta, efetiva, com o di-
álogo ativo e aberto. Assim, juntos, construímos o 
melhor caminho.  

INOVAÇÃO: 
Descobrir, criar, errar, vibrar com as vitórias e 
aproveitar cada oportunidade para aprender nos 
faz crescer mais fortes e conhecedores dos de-
safios que precisamos enfrentar para nosso de-
senvolvimento e de todos os que contam conos-
co para alcançar sucesso. Isso é inovação. Um 
valor que nos guiará, sempre, pelos caminhos 
que trilharmos.

COOPERCARGA
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DIRETORIA
CONSELHOS COOPERCARGA

ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
NOSSOS NEGÓCIOS

Conselheiros:
Telmo Pellizza
Pedro Farina
Ernesto Balsan
Ernani Thomaz
Marcos Simioni
Darci Parisotto

Conselho de Administração 
(Gestão 2019 – 2022)

Presidente: Osni Roman             
Vice-presidente: Paulo César Simioni   
Diretor dos Postos e Secretário: Fernando Zanotti  
Diretor Administrativo e Financeiro: Jamir Cordeiro da Silva
Diretor de Operações: Marcio França
Diretor Mercosul: Walter Soto

Conselho Fiscal 
(Gestão 2019/2020)
Carla Gottert
Angelite Zílio
Neuri Agazzi
Lauri Terribile
Moacir Biffi
Tiago Simioni

Conselho de Ética 
(Gestão 2019/2022)
Édio Paulo Signor
Claudirlei Ansolin
Linor Gastmann

Atualmente atuamos em seis diferentes negócios com excelência e expertise de 30 anos no mercado. 

Transferência Brasil
A transferência Brasil é responsável pelo transporte rodoviário de cargas em todo território nacional. 
Conta com o apoio de um Centro de Controle Operacional, em Concórdia (SC), e das demais filiais e 
pontos de apoio.

Transferência Mercosul
Com uma filial em Buenos Aires (AR) e uma em Concórdia (SC), além de pontos de apoio localizados 
no Chile, Paraguai, Bolívia, Peru e Uruguai, esse negócio possibilita o atendimento completo no que diz 
respeito ao transporte de produtos. 

Armazenagem
Com serviços que compreendem armazenagem, movimentação, controle de estoque, cross docking, 
transit point, etiquetagem, montagem de kits e distribuição, aliamos tecnologias com produtividade em 
vários segmentos de armazenagem de perecíveis (secos, refrigerados e congelados), material de em-
balagem e produtos químicos.

Possuímos uma estrutura completa no Brasil e em diversos países do Mercosul para o atendimento di-
ferenciado de nossos clientes. Sendo:

Mais de 60 unidades (entre filiais e pontos de apoio); 

Gestão de frota por meio de um estruturado Centro de Controle Operacional; 

Mais de 900 colaboradores diretos (gerando mais de 4.000 postos de trabalho). 

Frota superior a 2 mil veículos, entre os tipos Sider, Baú Seco, Frigorífico, Porta 
Contêiner, Graneleira, Bitrem, Truck, Toco e VUC; 

Idade média da frota de 5 anos; 
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Distribuição Urbana
Com distribuição urbana porta a porta, movimentação de cargas (ajudantes e empilhadeiras), operações 
In House, planejamento logístico personalizado e transporte de abastecimento, contamos com o apoio de 
nossos cooperados para oferecer uma frota de distribuição urbana em variados segmentos. 

Postos de Combustíveis
Uma rede com 11 postos, espalhados pelo Brasil, oferecem a cooperados e demais clientes uma opção 
segura de abastecimento, além de uma estrutura que foi pensada para garantir o bem-estar de motoris-
tas e demais clientes que buscam pelos Postos Coopercarga.

Operações Dedicadas
Com rotas dedicadas, percebemos que conseguimos entregar ainda mais sucesso aos nossos clientes. 
Com um desenho de cada serviço personalizado, entregamos a inteligência operacional, equipe dedica-
da e o mais importante: a tranquilidade que nossos clientes precisam.

Projetos Logísticos
 Nesse modelo, realizamos um estudo customizado sobre as necessidades logísticas do cliente, envol-
vendo fatores como viabilidade técnica, econômica e financeira para novos investimentos. Assim, desen-
volvemos soluções inovadoras que aumentem a rentabilidade de nossos clientes.

Mapa
atendimento
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PErfil 
estratégico
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nossa gente

certificações

crescimento
A evolução está em nosso DNA, buscamos novas formas para reinventar velhos hábitos e descobrir ro-
tas mais assertivas para nossas entregas de sucesso. Iniciamos com 143 cooperados sem muito roteiro 
e apenas um sonho. Atualmente, com mais de 2.000 veículos em nossa frota, entendemos que na dire-
ção do sucesso, encontramos caminhões Coopercarga.

Nossa matriz fica localizada em Concórdia (SC). Nesta cidade nossos caminhões desenham a paisagem 
há anos e podemos acompanhar o crescimento conjunto do município e das empresas ali instaladas. 
Cada rota é diferente, cada destino é único e o crescimento para mais de 60 filiais é resultado do trabalho 
árduo de nossos colaboradores. 

Pessoas, esse é o segredo do crescimento e nada é possível sem as pessoas, elas são a base e os dife-
rentes pontos de vista que nos movem em direção ao futuro. Conheça o perfil de nossos colaboradores:

FAIXA ETÁRIA DOS 
COLABORADORES

1026

27

693

7

333

15

154

18

149

88

12

255

54

6

237

35

3

COLABORADORES

JOVENS 
APRENDIZES

HOMENS

ESTAGIÁRIOS

MULHERES

14-18 ANOS

36-40 ANOS

56-60 ANOS

19-24 ANOS

41-45 ANOS

61-65 ANOS

25-30 ANOS

46-50 ANOS

66-70 ANOS

31-35 ANOS

51-55 ANOS 

+70

O Sistema de Gestão é um de nossos grandes diferenciais. Como pilar fundamental, segue os requisitos 
da NBR ISO (International Organization for Standardization) 9001 desde 2004 e 14001 desde 2015. Ain-
da nesse quesito, no ano de 2005, fomos certificados no SASSMAQ (Sistema de Avaliação de Saúde, 
Segurança, Meio Ambiente e Qualidade).

Além desta certificação, o nosso Sistema de Gestão é orientado pelo programa PAEX (Parceiros para a 
Excelência), da Fundação Dom Cabral – considerada a 5º melhor Escola de Negócios do Mundo. 

Também utilizamos as mais modernas ferramentas de gestão e suporte à tomada de decisões. Dentre 
elas: Business Intelligence, Costumer Relationship Management (CRM), Indicadores de Desempenho Es-
tratégico (Balanced Scorecard), Gestão Matricial de Gastos e Gestão por Competências
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prêmios

VALOR INOVAÇÃO 
BRASIL

Estamos entre as 150 
empresas mais inovadoras 
do país no ranking geral e 
em 4º lugar na categoria 
Transportes e Logística.

ÉPOCA NEGÓCIOS 
360º

Estamos entre as 5 melhores 
na classificação geral do setor 
de Transportes e 1º lugar  em 
Inovação e 1ª colocação em 
Pessoas.

PRÊMIO 
SOMOSCOOP – 
EXCELÊNCIA EM 
GESTÃO

Somos nível Prata no Prêmio 
SomosCoop - Excelência em 
Gestão.

MELHORES 
OPERADORES 
LOGÍSTICOS

Estamos em 3º lugar entre os 
Melhores Operadores Logísticos 
da Associação Brasileira de 
Operadores Logísticos (ABOL) e 
OTM Editora.

PRÊMIO VALOR 1000

Estamos entre as mil 
maiores no ranking geral e 
na categoria Transporte e 
Logística conquistamos o 3º 
lugar entre as 3 maiores no 
Sul do Brasil.

DESTAQUE 
V - POWER

Nossos postos de 
combustíveis são premiados 
na República Tcheca como 
Destaque V – Power no 
prêmio “Você Conquista”.

PRÊMIO 
TRANSPORTE 
RESPONSÁVEL

Somos vencedores nas 
categorias “Transporte 
de Cargas Perigosas” e 
“Transporte de Cargas em 
Geral”.

MENÇÃO HONROSA | PRÊMIO DE 
SUSTENTABILIDADE

Fomos reconhecidos, pelo Programa “Loss Prevention”, na 5ª 
edição do Prêmio de Sustentabilidade do Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga de São Paulo e Região (SETCESP), em parceria 
com a revista Transporte Moderno.

1000 MELHORES E 
MAIORES DA EXAME

Estamos entre as 1000 
Melhores e Maiores da 
Revista Exame.

MAIORES DO 
TRANSPORTE & 
MELHORES DO 
TRANSPORTE

Somos a 7ª Melhor e a 
6ª Maior do Transporte e 
Logística do Brasil. 

AS 100 + 
INOVADORAS NO 
USO DE TI

Estamos entre as três 
empresas mais inovadoras.

TROFÉU MIGRANTE

Estamos em 1º lugar na 
categoria Transporte de 
Cargas. 

500 MAIORES DO SUL

Ficamos em 2º lugar no 
estado de Santa Catarina 
e em 7º lugar na posição 
geral do setor na região Sul, 
na categoria Transporte e 
Logística.
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INNOVATION
CENTER

CARGON

CRIATIVAÇÃO DE IDEIAS

Para nós, inovação é mais do que uma escolha: é um de nossos valores. Um elemento essencial na 
trajetória de empresas que buscam estar entre as melhores. E isso fica evidente nos nossos serviços, 
processos, gestão e na construção das nossas relações com nossos stakeholders.

Em 2019 construímos o Innovation Center, criado para conduzir as ações de Open e Closed Innovation. 
Sediado em Concórdia, na Matriz, e presente em Curitiba, na PUC (PR). As práticas de closed innovation 
estão pautadas na premissa ao estímulo da cultura de inovação focado no desenvolvimento do mindset 
de inquietude. O Criativação de Ideias é um programa criado para promover o intraempreendedorismo e 
faz parte das ações do Innovation Center.

O Open Innovation (Inovação Aberta), tem como foco o desenvolvimento de inovações que ajudem nos-
sos clientes e parceiros a ultrapassar desafios no mercado nacional. Por meio de parcerias, com uni-
versidades e centros de inovação, buscamos desenvolver soluções pautadas em inovações para toda a 
cadeia logística.

Programa criado por nós para registrar, desenvolver e premiar as ideias dos colaboradores. Tem como 
objetivo estimular o potencial criativo e atuar como solucionador de problemas em todos os níveis hie-
rárquicos organizacionais. Outra prática do programa é o impacto, conforme números: 

A CargOn é a nossa Startup, focada em tecnologia e pessoas = log + tech + human, localizada em Curi-
tiba (PR), na aceleradora Hotmilk, em um dos campos da Universidade PUC (PR). A CargOn tem o obje-
tivo de agilizar e contribuir com o processo logístico primeiramente no Brasil. Costumamos dizer que vai 
além de uma plataforma digital, e sim de soluções para a eficiência e assertividade no nosso segmento 
logístico. 

Iniciamos o desenvolvimento da plataforma digital em 2019. Utilizando metodologia ágil conseguimos de-
senvolver uma plataforma inteira, já com quatro módulos para início das operações em janeiro de 2020. 
Já são mais de R$ 2,5 milhões em fretes gerados dentro da plataforma.

1012

113

5893

10

COLABORADORES CAPACITADOS

IDEIAS INSCRITAS

HORAS DE TREINAMENTO

MVP (PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL) VALIDADOS

Azul

R  32
G  111
B  183

C  85
M  55
Y  0
K  0

Verde

R  110
G  192
B  93

C  60
M  0
Y  85
K  0

COOPERCARGA
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SUstentabilidade

Organizamos os nossos projetos e programas 
de sustentabilidade em macrotemas que possam 
garantir o alcance da nossa ideologia empresarial. 

Cada ação, projeto ou ideia que será 
implementada por nós tem os seus indicadores 
de mensuração avaliados com o objetivo de 
identificar em qual tema esse projeto será escrito 
e qual escopo deverá seguir com o viés de validar 
a nossa matriz de sustentabilidade. Os nossos 
macrotemas são: governança e gestão econômica, 
dimensão tecnológica, dimensão social e 
dimensão ambiental. 



O programa Loss Prevention (em português, prevenção de perdas) tem como conceito estabelecer po-
líticas, procedimentos e práticas corporativas para prevenir perdas de caráter humano ou financeiro. O 
programa auxilia na redução das oportunidades de eventuais desvios de processos e, mais especifica-
mente, cria ferramentas para antecipar e blindar uma possível perda. Essa atuação preventiva também 
faz parte do nosso jeito de entregar sucesso. Quanto menos perdas tivermos, mais resultado entrega-
mos aos nossos cooperados e mais segurança garantimos a nossos clientes e colaboradores. 

Em março de 2018, iniciamos a implantação do Programa 5S (Senso de Utilização, Senso de Organiza-
ção, Senso de Limpeza, Senso de Saúde e Senso de Autodisciplina), com o objetivo de criar uma cultura 
com foco em qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, produtividade e qualidade de vida aos cola-
boradores.  O programa é praticado no dia a dia, sendo realizadas auditorias e “blitz” de forma bimestral, 
intercalando-as entre si.

No momento em que um novo colaborador é integrado na empresa, o mesmo conhece as diretrizes do 
programa: o que é, como é realizado e qual o objetivo. Além disso, também é obrigatória a realização do 
treinamento referente ao programa pela Universidade Coopercarga.

Avaliações de 5S realizadas na Matriz e filial Concórdia (SC), média de atendimento do programa ao ano.

GOVERNANÇA CORPORATIVA 
E GESTÃO ECONÔMICA
A Governança Corporativa é um conjunto de boas práticas que aplicamos em nossa coopera-
tiva com o objetivo de aumentar a confiança das partes interessadas (cooperados, conselhos, 
fornecedores, colaboradores, comunidade e etc.). Aplicamos a governança por meio de nos-
sos princípios baseados no cooperativismo e ideologia e, assim, proporcionamos um melhor 
desempenho econômico para todos os nossos públicos com transparência e gestão. 

LOSS PREVENTION 

5s

2018

2019

96%

95,5%
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Através de capacitações constantes, estimulamos nossos colaboradores quanto ao seu papel enquan-
to agentes de um meio ambiente mais preservado. Ações que parecem simples, mas que fazem toda 
diferença, já estão internalizadas na rotina dos colaboradores, como efetuar a separação e destinação 
correta dos resíduos gerados, consumir consistentemente energia elétrica e água, além de estimular o 
não uso de copos descartáveis, promovendo o uso de copos ou garrafas reutilizáveis. 

O Projeto Acidente Zero engloba a capacitação de motoristas em aspectos técnicos e comportamen-
tais/relacionais da profissão, bem como, para procedimentos específicos, ações internas de controle 
de velocidade, avaliação psicológica, controles de manutenção preventiva e cumprimento do Plano de 
Gerenciamento de Riscos (PGR). 

O objetivo do projeto é reduzir o número de acidentes envolvendo veículos que atuam conosco através 
de ações preventivas e corretivas com acompanhamento de algumas ações mensais, semestrais ou 
conforme sua incidência. 

O Top 10 é o programa de reconhecimento dos motoristas que atuam conosco, nas modalidades Frigo-
rífica, Sider, Baú Seco e Rodotrem, com base na análise de indicadores de desempenho. 

O programa identifica e reconhece as melhores práticas, premiando os dez melhores motoristas dos 
cooperados de nossa frota, que atuam nas operações Transferência Brasil e/ou Transferência Mercosul 
em rota flutuante. 

CONSUMO CONSCIENTE PAZ – PROJETO ACIDENTE ZERO

TOP 10

2018
2018

2019
2019

1204,37%
78

767,5%
190

Número de motoristas 
treinados por ano

Descarte dos resíduos 
recicláveis em kg
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Entre as ações mais marcantes de 2019 destaca-se a construção de uma usina fotovoltaica, em Con-
córdia (SC), que é responsável por uma economia de mais de 85% nas contas de energia das nossas 
unidades no estado de Santa Catarina. A usina gera economia e energia limpa sem impactos ambientais.

O nosso propósito em entregar sucesso vai além da preocupação com a cadeia produtiva: buscamos 
fazer parcerias que sejam sustentáveis, econômicas, sociais e ambientalmente corretas. Um pequeno 
passo que reflete nosso cuidado com o planeta.

+1.5 milhão de KWh/ano serão gerados através da usina fotovoltaica construída em uma parceria com a 
Unimed. A usina atende todas as nossas unidades do estado, e a Unimed em Concórdia (SC). 

Impulsionando mais de 60% de economia, a usina fotovoltaica, que foi inaugurada em dezembro de 2019, 
está localizada no distrito Planalto, em Concórdia (SC).

O Paperless foi criado para digitalizar os documentos que fazem parte das etapas logísticas, como ca-
nhotos e comprovantes, para trazer segurança, evitar perdas e extravios de Notas Fiscais e CT-es.

Velocidade: com os documentos em forma digital, eles deixam de ser um dos motivos de atrasos, tanto 
de coleta quanto de entrega, encurtando prazos e assim aumentando a produtividade. 

Controle: a partir de documentos concentrados de forma digital, possuímos a facilidade na gerência dos 
documentos, o que facilita também, a análise dos dados obtidos através deles, e espaço, redu-
zindo pastas e gavetas para guardar tantos documentos

DIMENSÃO 
TECNOLÓGICA
A dimensão tecnológica tem sido estudada amplamente nos últimos anos, o assunto tem 
se tornado relevante pois a tecnologia tem sido usada de modo a alcançar um equilíbrio 
na tríade social, ambiental e econômica. Essa dimensão reflete o uso assertivo da tecno-
logia para a construção de um mundo melhor e para o desenvolvimento de projetos que 
atingem resultados eficientes em prol do meio ambiente através da tecnologia. 

USINA FOTOVOLTAICA

PAPERLESS (CARGON)

2019 +60% economia

+3.6 mil placas solares

350 casas alimentadas por mês

resultados
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Nos anos 2014 e 2015, fomos signatários do Programa Na Mão Certa, que visa combater a exploração 
sexual de crianças e adolescentes nas estradas. Através dele, desenvolvemos campanhas de prevenção 
focadas para os motoristas, por meio de informações, sensibilização e capacitação. 

Devido importância do assunto e visando maior envolvimento, no ano de 2017, criamos o programa de 
responsabilidade social “EU DIGO NÃO”, vigente até hoje, com o objetivo de lutar contra a exploração 
sexual de crianças e adolescentes. Estamos ao lado de quem luta contra esse tipo de crime, que precisa 
acabar! Nós dizemos NÃO para a exploração sexual.

O Laço Amarelo é um programa empresarial permanente de segurança no trânsito. Ele foi criado pelo 
Observatório Nacional de Segurança Viária para gerar conhecimento e reconhecimento social das em-
presas engajadas por um trânsito mais seguro, para conscientizar de maneira padronizada e proporcio-
nar, por meio de esforço nacional, melhoria no trânsito e para auxiliar empresas que pretendem realizar 
um trabalho focado de segurança no trânsito.

O Maio Amarelo (iniciativa do Observatório Nacional de Segurança Viária) é um movimento internacional 
de conscientização para redução de acidentes de trânsito. O mês de maio foi escolhido porque em 11 de 
maio de 2011 a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no 
Trânsito. Com isso, esse mês se tornou referência mundial para balanço das ações que o mundo inteiro 
realiza. Já a cor amarela foi escolhida por lembrar atenção, a sinalização e a advertência no trânsito. 

Uma série de atrações marcou o evento de 2019, o tema escolhido foi “PCD como Protagonista” e fez 
referência à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e na sociedade.  Na oportuni-
dade realizamos uma roda de conversa com  profissionais conhecedores do tema. 

DIMENSÃO 
SOCIAL 
Desde o início de nossa trajetória, uma das grandes preocupações foi contribuir para o 
desenvolvimento social dos locais onde estamos inseridos. Essa preocupação gerou um 
compromisso: participar e incentivar a participação dos colaboradores em ações de cida-
dania e inserção social. 

EU DIGO NÃO 

LAÇO AMARELO

maio AMARELO

DIA C 

AÇÃO 2019 

O Dia C é um grande movimento nacional de estímulo a iniciativas voluntárias diferenciadas, contínuas 
e transformadoras, realizadas por cooperativas com apoio da OCB e das unidades estatais. O Dia C faz 
parte da agenda estratégica do cooperativismo brasileiro e nós estamos engajados com este movimento.  
O objetivo é sensibilizar, mobilizar e convergir esforços, junto às cooperativas, para promover e intensi-
ficar as ações voluntárias dos cooperados e empregados das cooperativas, fortalecendo o seu potencial 
transformador de realidades e tornando essas iniciativas uma prática continuada do sistema cooperati-
vista brasileiro. 
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PATROCÍNIOS
Mantemos parcerias com a comunidade de Concórdia (SC) e demais muni-
cípios onde possuímos unidades, promovendo ações sociais com respon-
sabilidade. Todos os anos diversos projetos são contemplados, sendo que 
estes atendem aos mais diversos públicos da comunidade e, certamente, 
contribuem para a construção de uma sociedade melhor. Confira os proje-
tos apoiados no ano de 2020. 

CORRIDA DE KART 
Colaboramos com a participação de nosso colaborador Alessandro Marcomini para enfrentar os de-
safios dos campeonatos de kart que acontecem no estado de São Paulo. Marcomini já venceu 05 
competições e participou de outras inúmeras, sempre bem colocado e nos representando nas pistas. 
O patrocínio, iniciado em 2019, perdurou no ano seguinte e o colaborador destaque no asfalto ganha 
cada vez mais visibilidade. 

APAE CONCÓRDIA
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Concórdia (SC), é uma entidade filantrópica, sem 
fins lucrativos, que têm como missão oferecer atendimentos de Assistência Social, Saúde e Educação, 
voltados à melhoria da qualidade de vida da pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. 

A entidade valoriza a cultura e os esportes. Além disso, também disponibiliza para o seu público servi-
ços como fisioterapia, festas, dia da família, entre outros. Atualmente, são atendidas 240 pessoas entre 
crianças e adultos. 

APAE ITUPEVA
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itupeva (SP) oferece atendimento nas áreas de 
Assistência Social, Educação e Saúde através dos Programas de Avaliação, Estimulação, Ambulatório, 
Acompanhamento, Escola, Centro de Convivência e Socialização (CCS), Preparação e Acompanhamento 
para o Trabalho (PAT) e Grupo Empresa, além das atividades extras e consultas particulares de Neuro-
logia Infantil. 

A unidade atende atualmente cerca de 300 pessoas, na idade de recém-nascidos até 50 anos ou mais.  
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Desafio das Montanhas
Evento que visa a prática esportiva, prova de Mountain Bike Marathon, o Desafio das Montanhas já teve 
mais de uma edição realizada em Concórdia (SC). Cerca de 300 atletas participaram do desafio. As 
provas foram realizadas em um dos cartões postais da cidade: o Parque de Exposições e também no 
interior do munícipio.  

Dia Esportivo SETCOM
O Dia Esportivo é organizado pelo Sindicato das Empresas Transportadoras de Cargas do Oeste e 
Meio Oeste Catarinense (SETCOM) em parceria com o  Serviço Social do Transporte e o Serviço Na-
cional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT). A ação acontece anualmente em Concórdia 
(SC) e engloba várias atividades de recreação e esportivas, como o futebol sete masculino e vôlei 
misto. O evento é destinado apenas para funcionários de empresas fornecedoras do setor de trans-
portes e transportadoras.  

APAV
A Associação de Pais e Amigos do Voleibol tem como objetivo a formação de equipes de voleibol, nas 
categorias masculino e feminino, na cidade de Concórdia (SC), para competições oficiais, contribuindo 
com o incentivo e desenvolvimento do esporte.  

Além disso, a entidade atinge também a execução das escolinhas de voleibol, sendo que na medida em 
que os alunos alcançam um bom desenvolvimento na modalidade são promovidos para as equipes de 
competição. 

BASQUETE DE CADEIRANTES
A Associação de Portadores de Deficiência Física Águias de Concórdia oferece a prática desportiva mo-
dalidade do Basquete, visando por meio dos treinos a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 
deficiência física, objetivando a superação de limites, a demonstração de habilidades, o agregamento de 
autoestima e a construção da cidadania por meio de de uma sociedade inclusiva. A associação conta 
com 19 pessoas.  

Calebe Lazzarotti
Revelado nas escolinhas esportivas do Clube Concordiense de Xadrez, o jovem enxadrista Calebe Lazza-
rotti é uma das grandes promessas do xadrez catarinense e brasileiro.  Em 2019, com o importante apoio 
da Coopercarga, Calebe representou Concórdia (SC) e o Brasil no Festival Pan Americano de Xadrez, 
realizado em Guayaquil, no Equador, onde brilhou nos tabuleiros e conquistou o vice-campeonato Pan 
Americano na categoria Sub 10 anos, com 7 vitórias em 10 rodadas. 

Corrida da PAZ
A corrida da PAZ é uma iniciativa do movimento Você e a Paz, de Concórdia (SC). Esse movimento nas-
ceu em 1998 e foi criado pelo médium Dilvado Pereira Franco. A ação contou com mateada, brinquedos 
infláveis para as crianças, sorteio de vários brindes, apresentações artísticas no percurso, além de frutas 
na chegada. Todos os recursos arrecadados na corrida foram revertidos para as ações realizadas pelo 
movimento Você e a Paz.    

APAN
A Associação dos Pais e Amigos da Natação de Concórdia (SC) é uma entidade sem fins lucrativos. 
Possui uma equipe de 30 atletas entre as categorias masculino e feminino, que participam de eventos 
da FESPORTE, como: Joguinhos Abertos de SC (JASC), Olímpiada Estudantil Catarinense (OLESC), 
campeonatos estaduais e nacionais, entre outros. 

O projeto atinge também a execução de uma escolinha de Natação, onde os alunos que alcançam um 
bom desempenho na modalidade são promovidos para as equipes de competição.  
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DIMENSÃO 
ambiental
Atuar de forma sustentável é um de nossos compromissos. Confirmamos 
essa responsabilidade com a criação do Selo Verde, o qual certifica e reco-
nhece todos os projetos, programas e nossas ações relacionados à sustenta-
bilidade na dimensão ambiental. 

Contamos com uma área exclusiva de preservação de mais de 93 mil metros quadrados localizada na 
Green Farm, em Itaquiraí (MS). Trata-se de uma área especial e preservada, na confluência de três bio-
mas importantíssimos: Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal, somando 46 milhões de metros quadrados. 
É uma região que possui 1% de cobertura florestal original, o que implica em sua importância para o 
processo de Desenvolvimento Sustentável da região, sendo um dos últimos locais representativos da 
vegetação original e que mantém espécies da biodiversidade em seus ecossistemas de forma contínua, 
garantindo qualidade ambiental para a região como um todo.

E por meio de nossa parceria com a Green Farm realizamos a Compensação de 1078 CO2 referentes as 
emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) corporativas (Matriz Concórdia e Armazém 
e Filial Curitiba) realizando o plantio de árvores, o que contribui para o 
reflorestamento ambiental.

SELO VERDE

PROJETO: GREEN FARM

R
ES

PO

NSABILIDADE AMBIEN
TA

L
O Selo Verde estará presente em todos os nossos ma-
teriais, mas, mais importante que isso será a ampliação 
dos projetos existentes e a criação de novos programas 
voltados ao meio ambiente. A sustentabilidade está en-
raizada em nossa cooperativa e agora com o Selo Ver-
de atuamos com mais intensidade em todos os nossos 
programas e com visão para o futuro, endossando pro-
gramas já existentes e criando novos projetos que nos 
tornarão ainda mais sustentáveis.
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Nos orgulhamos em investir em ações 
sustentáveis. Um dos fatores que con-
tribui com essa preocupação é nossa 
responsabilidade ambiental. É por este 
motivo que apoiamos e impulsionamos 
um projeto interno de grande impac-
to, chamado “Pilhas e Baterias: um 
destino correto”. 

A ação iniciou em 2012 e de lá 
para cá, o projeto passou a fazer 
parte de nossa rotina, que não 
somente apoia, mas também 
incentiva e fortalece esta ini-
ciativa rumo ao objetivo principal: 
coletar e destinar corretamente as 
pilhas e baterias, evitando que o des-
carte seja realizado na natureza e polua o 
meio ambiente.

DESCARTE 
DE PILHAS 

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 
TECNOLÓGICOS/DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS
Destinar corretamente os resíduos gerados em detrimento de suas operações é nossa preocupação e 
responsabilidade. Para isso, possuímos parceria com o Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos In-
dustriais (CETRIC), que recolhe, transporta e faz a destinação dos resíduos produzidos em decorrência 
das operações, especialmente da frota e dos Postos Coopercarga. 

Além disso, outra ação de responsabilidade ambiental que merece destaque é a coleta seletiva do lixo, 
que possibilita sua correta destinação. Somente na Matriz, são coletadas cerca de 02 toneladas de re-
síduo reciclável ao ano. 

2018

2019

25 kg

30 kg

Descarte de pilhas e baterias

Todos os anos aproveitamos a data para realizar novos projetos e envolver os colaboradores em inicia-
tivas voltadas ao cuidado e preservação do Meio Ambiente. Além de contribuir com a qualidade do meio 
em que estamos inseridos, disseminamos ações positivas nos ambientes de trabalho. São ações que 
envolvem os colaboradores de todas as nossas unidades e proporcionam uma reflexão sobre a preser-
vação do meio ambiente. 

Exemplo disso foi a ação realizada em 2019 com o tema “Qual o meio ambiente que eu quero?” A ação 
teve como objetivo proporcionar a reflexão sobre a contribuição com a conservação do planeta. Com a 
mudança de hábitos simples, podemos manter nosso meio ambiente íntegro e preservado para a nossa 
e para as próximas gerações.

Convênio Suatrans 

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Possuímos um compromisso responsável com o meio ambiente. Por isso, a organização mantém par-
ceria ativa com a Suatrans COTEC desde 2004.  A Suatrans COTEC é uma empresa de segurança, 
consultoria e tecnologia ecológica e esta iniciativa faz com que a empresa parceira preste atendimento 
emergencial no caso de sinistros que apresentem qualquer risco a um ambiente natural. 
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O teste de opacidade, também conhecido 
como “teste de fumaça preta”, iniciou no ano 
de 2016, ano em que adquirimos um opací-
metro para a realização destes testes. Atri-
buímos ao nosso teste de opacidade a no-
menclatura “Chega de Fumaça” ao fim no 
ano de 2019, trazendo assim uma identi-
dade própria para a cooperativa. 

Esse programa consiste na análise do 
nível de emissão de fumaça dos veículos. 
A análise ocorre por meio de acelerações con-
troladas, as quais são capturadas por um laser in-
terno ao equipamento, identificando a poluição emiti-
da e a transformando em um dado concreto por meio de 
números. Com desse dado, é possível verificar se o limite 
excede o permitido, o que indica, geralmente, problemas em 
filtro, bomba, bicos, motor ou em alguma peça do veículo. 

O objetivo do programa é contribuir com a preservação do meio am-
biente e identificar se o veículo está dentro dos padrões aceitáveis de 
emissões, além de ajudar na verificação do problema, caso o nível seja 
maior que o permitido.

CHEGA DE FUMAÇA 
(DESPOLUIR)

GNV
Alguns veículos da nossa frota, movidos a gasolina, foram selecionados e endo convertidos para o Gás 
Natural Veicular (GNV). A redução de poluentes com o consumo do GNV emite 21% menos de CO2 em 
comparação à gasolina, pois a queima do combustível é mais limpa, além de gerar economia de até 61,1% 
nas despesas com abastecimento.

Temos conhecimento e nos preocupamos em relação à emissão dos gases no efeito estufa e, por isso, 
a redução desses resultados é extremamente importante para o nosso negócio. 

2016

2018

2017

2019

84

470

217

741

Número de testes 
realizados ao ano

Possuímos 
também a meta 
de atendimento 
de 50% da frota 
flutuante a cada 
semestre.

A compensação de carbono também faz parte de nossos programas recentes de Sustentabilidade. Jun-
tamente com o cliente Carrefour e em Parceria com a Green Farm, desde o mês de outubro de 2019, 
toda a frota dessa operação dedicada, que abastece a rede de lojas/hipermercados na grande São Paulo 
e interior, tem a neutralização do dióxido de carbono, que gera em torno de 2 mil toneladas ao ano.

O cliente Carrefour é o primeiro contemplado com o projeto da nossa cooperativa de neutralizar o CO² 

emitido pela frota. Porém, todos os clientes poderão aderir à parceria de crédito de carbono.

PLVB

NEUTRALIZAÇÃO DE CARBONO/
RODANDO VERDE

Nos tornamos em 2019 membros do Programa Logística Verde Brasil (PLVB),  iniciativa estratégica das 
Empresas Membras que refletem o seu compromisso com a responsabilidade socioambiental corporati-
va e buscam capturar, integrar, consolidar e aplicar conhecimentos e melhores práticas com o objetivo 
principal de reduzir a intensidade das emissões de gases de efeito estufa (GEE), em particular o Dióxido 
de Carbono (CO2), de poluentes atmosféricos e também aprimorar a eficiência da logística sustentável e 
do transporte de carga no Brasil.

O PLVB busca identificar e detalhar diferentes métodos de medição de eficiência energética e emissão 
de gases de efeito estufa, com o objetivo de estabelecer uma metodologia comum e difundir boas práti-
cas e histórias de sucesso na área de “frete verde” por meio da divulgação em eventos e da comunica-
ção em diferentes mídias.

Nosso principal objetivo em participar do programa é reduzir a intensidade das emissões de gases de 
efeito estufa, de poluentes atmosféricos e também aprimorar a eficiência da logística sustentável e do 
transporte de carga no Brasil.
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Desenvolvido por Cooperativa de Transporte de Cargas do Estado de Santa Catarina

GERAÇÃO DE CONTEÚDO:
Felipe Sobrinho – Gerente de Marketing & Inovação  
Chaiane Regiane Rosa – Supervisora de Sistema de Gestão Integrado
Renan Calderolli – Especialista de Marketing & Relacionamento
Atanes Zago – Especialista de Marketing & Relacionamento

SUPERVISÃO:
Felipe Sobrinho – Gerente de Marketing & Inovação  

COLABORADORES:
Jackson Altenhofen - Controladoria
Paulo Andrade - Gestão de Recursos Humanos
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