
DIRETO AO PONTO



QUANDO O 
ASSUNTO É
O FUTURO, NÓS 
VAMOS DIRETO 
AO PONTO



CONHEÇA NOSSAS 
AÇÕES QUE 

CONTRIBUEM 
PARA UM MUNDO 

MELHOR



NOSSOS PILARES:
PESSOAS E MEIO 
AMBIENTE
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COMO 
IMPACTAMOS 
NOSSOS
COLABORADORES 
E A COMUNIDADE?
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Na mão certa: Combate à exploração 
sexual de crianças e adolescentes nas 

rodovias brasileiras.

O Sistema de Gestão Associada, ou 
SIGA!, é uma resposta da Cordenonsi 

para superar os desafios de 
organização e crescimento impostos 

pelo mercado.

O Aum-Espaço Luz é uma organização 
que promove diversas ações voltadas 
à comunidade no intuito de construir 
uma sociedade mais digna através da 

cultura e da educação.

O Programa Viver é uma ONG que 
desenvolve ações sócio-educativas 
e profissionalizantes destinadas a 

crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade.

POR MEIO DOS PROGRAMAS 
QUE PROMOVEMOS E 
APOIAMOS
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PROTEÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

PROMOÇÃO DA CULTURA E 
DA EDUCAÇÃO 

COLABORADORES SATISFEITOS 
E COMPROMETIDOS

RESULTADOS



COMO 
CONTRIBUIMOS 
COM O MEIO 
AMBIENTE?

cordenonsi.com.br



POR MEIO DA UTILIZAÇÃO 
INTELIGENTE DOS RECURSOS

Programa ambiental do 
transporte buscando a redução 

de emissão de poluentes e 
desenvolvimento sustentável.

Toda a nossa frota possui idade 
média inferior a 2,5 anos. Nossos 
conjuntos estão equipados com 

câmbio automático, defletores de 
ar. Os cavalos e equipamentos 

frigoríficos estão em acordo 
à legislação de emissão de 

poluentes EURO 3 e 4.

Recapagem de pneu ecológica que 
permite um maior desempenho 

quilométrico e redução do 
consumo de combustível.

Utilizamos, nos veículos da 
nossa frota, combustíveis 
menos poluentes, como 

Biodisel e Etanol.

Primeiro equipamento 
híbrido do mundo. Alta 

tecnologia para o mínimo 
de poluentes e ruídos.

Nossos semirreboques possuem 
divisórias que permitem 
o transporte com até 3 

temperaturas. Com dimensões 
diferenciadas, nossa frota 

transporta um volume de cargas 
maior, aumentando a relação 
custo-benefício para o cliente.

Todos os resíduos produzidos 
em nossa sede, filiais e 

mecânicas, são coletados por 
empresas especializadas e 
descartados corretamente.

Os programas de manutenção 
preventiva possibilitam que 

nossos veículos reduzam 
a emissão de poluentes e 
aumentem a vida útil dos 

componentes do conjunto, como 
por exemplo os pneus.

O projeto da nova Sede da 
empresa, inaugurada em 2013, 

foi concebido para reduzir o 
consumo de energia elétrica, 

aumento o conforto ambiental 
aos colaboradores

A constante capacitação do 
nosso time de motoristas 

gera redução no consumo de 
combustível e na emissão de 
poluentes, além de contribuir 
para um trânsito mais seguro.

FROTA COM IDADE MÉDIA 
DE 2,5 ANOS

UTILIZAÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS VERDES

OTIMIZAÇÃO DO 
TRANSPORTE

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA

CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM 
DOS MOTORISTAS



ECONOMIA E COMPARTILHAMENTO 
DE RESULTADOS

CULTURA DE PRESERVAÇÃO 
DOS RECURSOS

REDUÇÃO NOS NÍVEIS DE 
POLUENTES EMITIDOS

RESULTADOS




