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1 OBJETIVO

Reafirmar o compromisso assumido pela Transportes Panex com relação à
sustentabilidade, garantindo, através de sua postura e iniciativas, o
desenvolvimento econômico, social e a preservação ambiental. Neste sentido,
simultaneamente:
• Gerando recursos para o Estado mediante recolhimento de impostos e
tributos;
• Oferecendo oportunidades de trabalho que valorizem a diversidade e
desenvolvimento pessoal;
• Desenvolvendo negócios e projetos economicamente sustentáveis;
• Respeitando legislações nacionais, estaduais, municipais, bem como de
órgãos fiscalizadores;
• Zelando pela preservação ambiental, promovendo redução de impactos;
• Estabelecendo parcerias com outras singulares, organizações e instituições;
• Oferecendo seus serviços de transporte com qualidade;
•Desenvolvendo relações construtivas com todas as partes interessadas.
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2 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

A Transportes Panex investe na sustentabilidade ambiental do nosso
planeta. São medidas que, em conjunto, resultam em economia e preservação
do meio ambiente, essencial à vida. Hoje, nossos caminhões são menos
poluentes, pois são eletrônicos. Um sistema de controle tecnológico de
rodagem dos pneus permite duas a três recapagens, o que faz com que o
aproveitamento seja maior e o descarte seja adiado com segurança nas
estradas. Controlar a emissão de fumaça preta e a geração de resíduos e óleo
de lona de freio também é nossa responsabilidade. Além disso, a Panex
eliminou as lonas de freio em amianto. A empresa está comprometida com o
verde! Segue abaixo as ações já desenvolvidas através do programa Panex
Verde:

2.1

Recapagem dos Pneus

O QUÊ

Monitoramento vida útil dos pneus e aproveitamento de
recapagens.
Através do monitoramento e recapagens dos pneus é possível
aumentar a durabilidade da vida útil dos pneus.

POR QUÊ?

*O

que

é

Recapagem?

O

que

significa

Recapagem?

É basicamente o processo de trocar a banda de rodagem (tread)
usada por um novo.
ONDE?
QUANDO?

Setor de manutenção envia os pneus para empresa recapadora.
Quando os pneus estão com 3 a 4 mm de borracha.
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2.2

Controle de Emissão de gases poluentes

O QUÊ?

Teste de opacidade dos veículos.
Através do teste de opacidade é possível identificar veículos que
estejam excedendo a quantidade máxima estipulada pelas
normas que regem o âmbito de gases poluentes na atmosfera.
Controle de emissão de poluentes. O combustível dos motores
diesel é composto de óleos minerais, a base de hidrocarbonetos.
A combustão de hidrocarbonetos gera as emissões de poluentes

POR QUÊ?

resultados

pela

queima

incompleta

do

combustível.

O

desenvolvimento de fumaça preta durante esse processo e
decorrente de uma má combustão. Constatada a gravidade da
poluição gerada pelos veículos, criou-se o PROCONVE, através
da Resolução do CONAMA. Foram criados limites máximos de
emissões, medidos em ensaios padronizados, o Proconve
estabelece estes limites. A Panex monitora os seus veículos para
que respeitem os limites estabelecidos.

ONDE?

QUANDO?

Os veículos são encaminhados em fornecedores credenciados
para executar o teste.
O teste de opacidade é feito semestralmente nos veiculos da
empresa.

2.3 Utilização de Arla 32 em veículos novos

O QUÊ?

Utilização de arla 32 em veículos novos.
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POR QUÊ?

ONDE?
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ARLA 32 é um reagente usado juntamente com o sistema de
Redução Catalítica Seletiva (SCR) para reduzir quimicamente as
emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape
dos veículos a diesel. O ARLA 32 é uma solução a 32,5%
de uréia de alta pureza em água desmineralizada que é
transparente, não tóxica e de manuseio seguro. Ele não é
explosivo, nem inflamável nem danoso ao meio ambiente. O
ARLA 32 é classificado como produto de categoria de risco
mínimo no transporte de fluidos. Não é um combustível, nem um
aditivo de combustível e precisa ser utilizado em um tanque
específico em seu veículo diesel SCR. O abastecimento é feito de
forma semelhante ao diesel. Se você derramar ARLA 32 em suas
mãos, basta lavá-las com água.
Setor de manutenção.
Quando necessário, conforme nível da arla estiver baixo no painel
do veículo.

QUANDO?

O consumo médio de ARLA 32 é de 5% do consumo de diesel, de
maneira que será necessário abastecer muito menos ARLA 32 do
que diesel. Serão utilizados cerca de 5 litros do produto para cada
100 litros de diesel.

2.3

Coleta de Água da Chuva

O QUÊ?

Coleta de água da chuva para reaproveitamento interno.
Através de uma caixa da água situada nos fundos da empresa,
ocorre a coleta da água da chuva que cai nos telhados e desce

POR QUÊ?

por uma canaleta. A água fica armazenada ali até que haja
necessidade de uso. Posteriormente é direcionada para os vasos
sanitários das unidades. Além de gerar economia de água para a
empresa e para planeta, gera o reaproveitamento desse recurso.

ONDE?

Unidade de Caxias do Sul e São Paulo
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QUANDO?
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Sempre que ocorre a chuva.

Gestão dos Resíduos

O QUÊ?

Segregação correta dos resíduos gerados pela empresa.
A separação correta do lixo gerado pela empresa é obrigação da

POR QUÊ?

mesma e pode ser fonte de renda para outros grupos. Por isso, a
Panex possui lixeiras identificadas para que haja a segregação
correta.

ONDE?
QUANDO?

2.5

Nas unidades da empresa.
Diariamente.

Dia da Árvore

O QUÊ?

Distribuição de mudas na praça de Caxias do Sul, no Dia da
Árvore.
Incentivar o plantio de novas árvores é fundamental para
remediar o desmatamento que atinge nosso planeta. Por isso, em

POR QUÊ?

parceria com a SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente
– de Caxias do Sul, a Panex ajuda a fazer a distribuição e
milhares de mudas para os moradores de cidade.

ONDE?

Caxias do Sul

QUANDO?

Anualmente.
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3 RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Panex acredita que contribuir socialmente é dever de toda e qualquer
organização, por isso, desenvolve atividades de cunho social, com foco na
responsabilidade no trânsito. Segue abaixo alguns programas da empresa:

3.1

Programa Transportadora da Vida

Programa da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, em parceria
com o Setcergrs, que incentiva e premia as transportadoras que
O QUÊ?

desenvolvem trabalhos de responsabilidade social voltadas para
a prevenção de acidentes no trânsito. A Panex participa do
programa há 7 anos, e em 2014 foi premiada com troféu ouro.
A situação de mortes nas estradas brasileiras é preocupante.
Muitos jovens, adultos e crianças acabam sendo vítimas de
acidentes, que em sua maioria, são causados por imprudência.
Por estar sempre na estrada e ter consciência da sua

POR QUÊ?

responsabilidade, a Panex se sente engajada a combater o
elevado número de mortes e acidentes. Isso ocorre através de
treinamentos com os funcionários, motoristas, ajudantes e
administrativos, através de blitz com a comunidade, atentando
para a prevenção no trânsito, entre outras atividades realizadas
anualmente.

ONDE?

QUANDO?

O selo de Transportadora da Vida é entregue a unidade de
Caxias do Sul, mas todas as filiais são envolvidas no programa.
Existem atividades mensais, mas a renovação do selo de
Transportadora da Vida ocorre anualmente.
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Banco de Alimentos

O QUÊ?

Transporte dos alimentos doados para o Banco de Alimentos.
A Panex é associada ao SETCERGS, instituidora do Banco de
Alimentos do RS, e também é parceira da entidade nesse projeto.
A Panex é responsável pelo gerenciamento logístico de coleta e

POR QUÊ?

distribuição dos alimentos que são arrecadados in natura em
supermercados, indústrias do setor, atacadistas, entre outros e,
posteriormente, distribuídos diariamente entre setores carentes
da sociedade gaúcha.

ONDE?
QUANDO?

3.3

Cidade de Caxias do Sul
Mensalmente

Comitê Balada Segura

Grupo composto por representantes do governo estadual,
municipal e da sociedade civil, que tem o objetivo principal de
desenvolver ações de mobilização comunitária, comunicação
O QUÊ?

social e educação para o trânsito. Essas ações são realizadas
por meio de planejamento, coordenação e promoção da
articulação de esforços desses grupos, para divulgação da
Balada Segura, com foco no comportamento seguro e em
especial no combate à alcoolemia no trânsito.

POR QUÊ?

ONDE?
QUANDO?

Devido aos altos índices de infrações no trânsito de Caxias do
Sul.
Cidade de Caxias do Sul.
Periodicamente.
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Grupo PAZ – Panex Acidente Zero

Grupo formado por colaboradores da Panex, que visa planejar e
desenvolver ações em prol a segurança, seja no trânsito ou em
O QUÊ?

qualquer atividade do trabalho, com foco na diminuição de riscos
de acidentes. É um grupo aberto, podendo qualquer colaborador
participar.
Toda e qualquer atividade exercida possui riscos de acidentes,
ainda mais quando se trata de trânsito. Dessa forma, o grupo
PAZ foi desenvolvido com o intuito de fiscalizar e identificar os

POR QUÊ?

riscos existentes nas atividades exercidas na Panex e também,
desenvolver ações para conscientizar os colaboradores da
importância do uso corrreto dos EPI´s, como também, alertá-los
sobre os riscos de acidente.

ONDE?
QUANDO?

3.5

Em todas as unidades da Panex
Mensalmente

Campanha do Agasalho

O QUÊ?

POR QUÊ?

ONDE?
QUANDO?

Arrecadação de agasalhos em parceria com a Fundação de
Assistência Social de Caxias do Sul.
A Panex está presente na Campanha do Agasalho de Caxias do
Sul. A arrecadação dos donativos é feita na empresa e conta com
a solidariedade dos colaboradores que contribuem doando
roupas,
calçados,
colchões,
cobertores,
móveis
e
eletrodomésticos. Além disso, consciente da importância social
de seu trabalho, a Panex oferece auxílio à coordenação da
campanha, disponibilizando veículo com motorista e ajudante na
data destinada à arrecadação na Praça Dante Alighieri.
Caxias do Sul.
Anualmente.
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3.6 Fotos de algumas ações desenvolvidas

4 RESPONSABILIDADES
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4. RESPONSABILIDADES

4.1 Direção

Aprovar os termos dessa Política e garantir sua implementação, zelando
pela observância de seus princípios em todas as suas decisões.

4.2 Comitê de Sustentabilidade
O Comitê será responsável em identificar pontos de melhorias
sustentáveis na Panex, além de fiscalizar as ações que já estão sendo
desenvolvidas nesse quesito. O Comitê acompanha, sugere, monitora,
promove e divulga os projetos relacionados à Sustentabilidade e são peças
fundamentais no engajamento dos colaboradores.

4.3 Unidades Organizacionais
Implantar os Planos de Ação propostos pelo Comitê de Sustentabilidade
e cumprir com as diretrizes desta política.
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A partir do dia 06 de maio de 2015 esta política passa estar em vigor e
poderá ser revisada semestralmente.

________________________
Sueli Bedin Lovatel

_____ ____________________
Valesca Bedin Lovatel Clezar
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